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Voordekeusgesteld ...,p.3
In dem ocratische staten dienen de bestuurderen niet alleen te weten waarheen
ze willen koersen,m aar ook rekening te houden metde wi1van de kiezers.De
auteur analyseert de om standigheden waaronder in verschillende landen tus-

sentijdse verkiezingen zullen worden gehouden,zoals bv.ook in Nederland,
terwijldeAmerikaanseverkiezing ditjaareveneenseen bijzondercachetheeft.

DeJezus-R evolutiein de U S.A.,p.16
D e auteur,die overhetfenom een van deJezus-Beweging in Am erika onlano

een boek heeft geschreven,Jesus-Revolution, vc#e in U.S.A.(Ed.du Cerf,
Paris),vathierzijn bevindingen snmen.De Beweging neemtook in Europa
hand over hand toe.W ilm en zich er een oordeelover vormen,dan za1dat in
ieder geval m oeten steunen op een gedegen informatie.

OpkomstpJa een tegencultuur,p.27
Hetboekvan Roszakhandeltnietoverhetjeugdprobleem,maaroverdeoorzaken die tot een generatieconflict leiden: de opstand tegen de technocratie.

Een detailtoepassing op hetonderwijsmaaktdeze bespreking voor de dagelijkseervaringrelevant.

Com m unes,basisgem eenschappen,kleinegroepen,p.36
Steeds naeer nlensen gaan dromen van of experim enteren m et nieuwe vorm en

van samen-leven en van geloofsgemeenschap.Hetverschijnselheeftreeds een
dergelijkeuitbreiding genomen,datvelecongressen en honderden publikaties

erau gewijd worden.Misschienishetno!tevroeg om aluittemaken ofhet
hieralleenmaarom eenvoorbijgaandcrisls-gebeuren gaatofom eenblijvende
sociale grondverschuiving.H et artikelwi1 slechts enkele bakens plaatsen.

M aterialistischekunstkritiek,p.45
Een bloemlezing van m arxistische teksten over kunstwordt hier niet op de

tgewone'manierbesproken.Lieverdan debijdragen van deverschillende auteurs(Adorno,Brecht,Enzensberger,Lukâcs,Marcuse,Marx)afzonderlijk te

beoordelen en zezo onschadelijk te maken,probeertP.Claeste doen watdeze
auteurs vragen:hetcultuurvoo- erp (hetboek)in zijn materieel-economische
en com municatief-ideologische context te plaatsen.

Emancl
patiezonderalternaties p.49
W ijverstaan gewoonlijkonderemancipatiedestrijd waardooreen yersoon of
een groepzich bevrijdtvan eenoverheersendemacht.Een vergelijkmg metde
oorspronkelijkebetekenisvan emancipatiedoetdeauteurtotdeconclusiekœ
men,dateen bestrjding van machten die niettegelijk een ontmythisering is

van elke m acht,dus ook van de eigenm achtigheid,zichzelfde toegang beneem t

totelkevorm vanvrijheiddiegroeiencreativiteitmogelijkmaakt.

Debuitenlandsepolitiek pJa deN/p/c/-Unie1945 -1970,p.54
Sinds 1955 hebben de Russen de N ATo-bondgenoten ervan trachten te over-

tuigen datergeen Sovjetmilitairedreiging bestaaten dathandhaving van de

NATO een werkelijke ontsgnnning verhinderde.Zijbeoogden daarmee een
desintejratievu hetwestelllke defensiesysteem,maarwaren nietbereid een
dergelilkeevolutietedulden in hetSovjetblok.

V oor de keus gesteld ....
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Staatsmanskunstis stuurmanskunst.De kunstvan de poliueke navigatie.

Een staatsman moetdezeëen van dem litiek kunnenbevaren.Hijmoetde
zeekaarten kunnen lezen - de kaarten van de politieke verhoudingen in

binnen-en buitenland.Hijmoetstromen en tegenstromen kennen,klippen
en kolken vermijden,voortdurend de naderende weersomstandil e en in
hetooghouden.Hijmoetweten hoeverzijn brandstofreikten om kunnen
springen metzijn ofscieren en zijn bemanning.Hijmoetkunnen laveren,
zijn koerskunnen verleggen zonderZjn einddoel,zijn bestemmingshaven
uithetoog teverliezen.

Ditlaatsteishetbelangrijkste.Hijmoetweten waarhijheenwil.Politieke
navigatiemag een boeiend en een ernstig spelZjn,hetmagnooiteen doel
op zichzelfworden,hoezeerhetookdetijd,deaandachten dewerkkracht
van de staatsman in beslag neemt.Hoofdzaak blijfthetbereiken van de
bestemmingshaven,die de staatsman doorzijn beginselen,doorzijn program,doorzijnmandaataangewezen heeftgekregen.W aariszijn navigatie,waariszijn streven op gericht- datisdekardinalevraagin depolitiek.
Dictatoren,autoritaire kapiteins op het schip van staat,hebben het niet

moeilijk metdie vraag.Hun doel,hun streven,bepalen zijzelf.Somsuit
Pure machtswellustofeigenbelang;som sin de overtuiging,dat <de ouwe'

hetbesteweetwatgoH isvoordegemœnschap,waaroverhijregeert.Hij
vertegenwoordigtnietdevolkswil:hijfsdevolkse .Hetvolk moetnaar
hém luisteren;niethijnaar hetvolk.Hijbelichanmthetstreven van het
volk.W urhijhœn koerstishetbest.<vaderweethetallemaalwer.
Voor staatsliH en in een dem ocratisch bestelligthetallemaalnietzo R nvoudig.H un doel,hun streven,wordthun m 1n ofm eeropgelegd doorhun

kiezers.Zijkrijgen bijhetverlaten van de thuishaven œn opdrachtmee,
œ n mandaat,œ n program waar de meerderheid van het volk dch mee
heeftverenigd.Op de inhoud en de form ulering van datprogram kunnen

zijzelfbijhetvoeren van een verkiezingscampagne we1invloH oefenen;
zijkunnen hun eigen ideen aan hetkiezersvolk voorhouden en hun eigen
oplossingen aanbie en voor de problem en der gem œnschap. M aar hup

succesdaarbijhangtafvan de mate waarin zijaanvoelen waterbinnen
die gemeenschap leeften streeft.Charismatische leidersfiguren a1s Roosevelt,Churchill,de Gaulle en Kennedy bezaten althansop de hoogtepunten
vu hun staatsm anschap de gave om trefzeker de gevoelige snaren in het
kiezersvolk te raken.Vooranderen,die datcharisma,datintuïtiefharm o-

nisch samenklinken metde stem van hetvolk missen,bli/tdataanvoelen
van waarhun wereld naar streefteen m oeizaam speuren.Sommigen hou-

den daarbijbokkig vastaan hun vooropgezette eigen meningen;anderen
draaien meemetiedervleugje wind datzijmenen waar te nemen;weer
anderen goklcen ergewoon OP.Allemaalmethetzelfderesultaat:afwachten
water uitde buskomtrollen.Uitde stembus.

De stembusishunlastgever,diebepaaltwaarzijhetschip van staathœn
m oeten koersen.

Hoezekerzijndedemocratischestaatslie en indewereld van vandaagdat
zijdejuistekoersvolgen;dekoers,dieoverœnstemtmethetstreven van
hun kiezers? W eerspiegeltzich de algem ene onzekerheid over het streven
in dewereld ook in hun eigen onzekerheid?

Hetlijkterwe1op.
O veral immers hangen verkiezingen in de lucht: in Amerika, in W est-

Duitsland.in Frankdjk,in Nederland en a1sheteen beetje wil,komen
straks ook nog Engeland en Italië aan de beurt. M et uitzondering van

Amerika,waar tussentijdse verkiezingen constitutioneelnu eenmaalniet
mogelijk zijn,gaathetoveralom verkiezingen buiten hetnormale,grondwettelijk voorgeschreven tijdsschema.Om verkiezingen dus,afgedwongen
door de onzekerheid van de zittende bewindslie en over de vraag of de

koersdiezijvolgden,we1overœnstemtmetdewil,methetstrevenvan het
volk.Overdevraagofhun m andaatnog we1geldig is.

D e Verenigde Staten

En eigenlijk maaktAmerika op dezeregelgeen uitzondering.
W eliswaargaathetdaarom een regelmatig,iM ere vierjaar terugkerend
treffen tussen twee presidentskandidaten,maar de omstandigheden waar-

onderdittreffen thansplaatsvindt,zijn we1zeeruitzonderlijk.M en moet
nietMinderdanveertigjaren,tienverkiezingsperiodensteruggaan om in de
politiekegeschiHenisvanAmerikaeenvergelijkbaresituatieaan tetreffen.
A medka zattoen in een onvoorstelbaar zware economische crisis en de

zittendePresident,HerbertHoover,die zich vooreen twee etermijn kandidaatstelde,had vierjaarlang nietandersgd aan danvoorspellen datde
welvaart<om de hoek'lag.Hijmœndegemakkelijk spelte hebben tegen
detoen nog betrekkelijk jongeen weinig bekendeFranklin Roosevelt.die
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doordeDemocraten kandidaatwasgesteld nietomdatZjhem zo sterks
maar omdatzijhem zo onbeduidend vonden.Roosveltœhterbleek die
benijdenswaardigegavevan hetcharisma tebezitten.Hijkendedenodea
van hetvolk en hijwisthoop op tewekken.Beterdan Hoover,diemaar
steeds die hoek,waarachter de welvaartZch volgens hem verschool,niet
om kon slaan.Hetuniekefeitdeed Zch toen voor,dateen zittende Presidentverslagen werd door een nieuwkom eling.
De omstandigheden waaronder Amerika de verkiezingen van novem ber

tegemoetgaat,lijken enigszinsop deomstandil M en van 1932.Aandeene
kantweereen zittendePresident,dieeen twee eambtstermijn nastreeften
diealvierjaarlangzittevoorspellen datheteindevan deoorlog in Vietnam <om dehoek'ligt.Aan de andere kanteen nieuweling,die aanvanke-

lijk doordeDemocratenwerdbeschouwdalseen bijlopertjein deraceom
de kandidatuur- een begerenswaardig bijlopertje weliswaar,omdathij
mogelijk de jongeren aan de partijzou kunnen binden,maar volkomen
kansloos tegen de lH en van de oude garde,mannen alsM uskie en Hum -

phrey.Een bijlopertje,dat echter alin œn eerder stadium dan eertijds
Rooseveltblijk gafeen onmiskenbaarcharisma tebezitten.Rooseveltontplooide zijn charismatische gaven pasnadathijdekandidatuurhad verworven;M cGovern bevochter de kandidatuur mee tegen iedersverwachting in.
Vraag is nu:kan hijmetdatcharisma nu ook de verkiezingen winnen
tegen de zittende President,Richard Nixon?
Nee,ze% en de Republikeinen;en de beroepsmatige opiniepeilers,die al
hun leven lang graag achter de Republikeinen aan lopen,zeggen hetmet

hen.Zijvergelijken de situatie nietmetdie van 1932 maarmetdie van
1964.Toen waren hetde R epublikeinen die m eteen nieuw eling kw am ea
opzetten,metSenator Barry Goldwater,die evenalsthansM cGovern door
een groep doelbewusteen handigdoorduwendejongeren op hetschi
ld was
verheven,m aar het smadeli
jk moestO eggen tegen de zittende President
Johnson.Een lapsusvan deRepublikeinen,dienu geëvenaard gaatworden

dooreen soortgelijkelapsusvan deDemocraten.
M aargaatdie vergelijking welop?
Hetisinderdaad waar datM cGovern zijn uitverkiezi
ng totDemocratiscN
kandidaatvoorhetpresidentschap grotendeelstedanken heeftaan dejongeren,die zich voorhem hebben ingezet.M aardieinzetwas van een heel
andere aard en van een heelander kaliberdan die vaà de Republikeinse

jongeren in 1964.Watde jongeren in 1964 dM en was de Republikeinse
Conventiedooreen uitstekend georganiseerde coup overrompelen;de De-

mocratische jongeren hebben hetgrondwerk gedaan in de voorverkiezingen en deovergrotemeerderheid van departijlH en dieaan dezevoorver-
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kiezingen deelnamen,achterhun kandidaatweten te scharen.Zijhebben
nietgemanipuleerdmaarovertuigd.Zijhebben bovendieneen veelgrotere
achterban dan dejongeren achterGoldwater.DitjaarvoorheteersttreH t
in Amerika œn amendement op de Grondwet in werking,datde kiesge-

rechtigdeleeftijd van 21 op 18 j> rbrengt.Ditbetekentdatditjaarniet
minderdan zeven jaarlichtingen die in 1968 nog geen stemrechthadden,
meenaardestembusgaan oprukken.Datzijn enkeletientallen miljoenen
kiezers.Kiezersallemaalvan 18 tot25 jaar.Jongeren.Jongeren diewaarschijnlijk in meerderheid achter McGovern staan,anders dan de kleine
minderheid dieindertijd Goldwater steunde.Jongeren die zich bovendien
veelmeerm litiek bewustzijn geworden en veelmeer poEtieke bedrevenheid aan dedagleggen dan deDemocratischejongerendiein 1968Senator
EugeneM ccarthy steunden.Jongeren die uithun campagne voorM ccarthy hun lering hebben getrokken.M cGovern gaatin feite oogsten watM c-

Carthyindehijd zaaide.
Hetisôôk waar datM cGovern in de Democratischepartijevenzeereen
nieuwkomeris alsGoldwaterdatwasin de Republikeinse partij.Hijis
echtervan een heelandere statuurdan Goldwater.Hijheeftzich op de
Conventiealœn even doorgewinterd m liticusgetoond a1sRoosevelt.Hij
heefteven watpech gehad metde keuzevan zijn partnervoorhetvicepresidentschap,m aardaarheefthi
jZch aardigdoorheengeslagen.Hijbleek
ook œ n uitstekend organisator.Heelwatbeterdan Gol
dwater,dietijdens
zijn campagnereM sdewanhoop werd van zijn aanhangersdoordeonverantwoordelijke manierwaarop hijerop los kletste in zijn redevoeringen.
Zozeer,datzijn propagandaleidershem tenslotte huisarrest moesten opleggen,omdathijallesdreigde tebM erven watzijmoeizaam opbouwden.
Zo ietshoeftmen vanM cGovernnietteverwachten.Hijiszijn eigen propagandaleideren hijhééfthetin devingers.
W ââristenslotte ook,datzijn progrnm inhogemateidealistischetrekken
vertoont.Dâârlagdeaantrekkingskrachtvan zijn program voordejongeren.M aarofeendergelijkprogram nu alléén maarjongeren aanspreekten
derijperekiezersafstoot,zoalsdecynischeRepublikeinen beweren,iseen
open vraag en za1totde verkiezingsdag we1een om n vraag blijven.Amerikanen gaan doorvoor uitgekookte m aterialisten,voor pragmatisten in de
politiek,die instinctmatig wantrouwend staan tegenoveralles wat zich a1s

idealisme aandient.M aarwie daarop rekent,kan zich deerlijk vergissen.
Ergensin zijn hartisiH ereAmerikaaneen idealist.Een edgenaam vande
Pilgrim Fathers,de Quakersen zoveelanderen,die uit overwegingen van
idealisme de Oude W ereld de rug toekeerden en de grote oversteek waagden.De wereld van vandaag zou er heel anders uitzien a1s dat latente
idealisme van de Amerikaan nietafen toe de overhand had verworven in
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dem liuekvanzijnland.M shijwerkeljk V eenmaardedollar-aanbidder
waswu rvoorMjdoorgaat.
Datlatente idealisme komt de laatste tijd hoe langer hoe meer aan de
oppervlakteomdathoelangerhoeduidelijkerblijktdathetideaalbeelddat
degemiddelde Amerikaan Zch heeftgevormd van zijn eigen land,steeds
minderovereenkomstvertoontmetde werkelijkheid.Datzijn land in de
wereld aanzien zou genieten om dathetde verplichtingen nakwam die het
verdragsmatig op zich had genomen om zwakke landen tegen agressie in
beschermlng te nemen,is door hetverloop van die vervloekte Vietnamoorlog een illusie geworden.Amerika wordt om deze oorlog m eergehaat

dan ooit.DatAmerika hetland bijuitstek zou zijn van de onbeperkte
mogelijkhM en,hetland waar niemand zonder eigen schuld armoe zou
hoeven telijdensisô6k een illusiegebleken;enkelemiljoenen Amerikanen
leven op hetogenbEk beneden de m inimum-bestaansgrens zonder dat het

hun aan goe ewilom hard tewerken ontbreekt.Destruggleforl#e,waar
de gemiddelde Amerikaan altijd een hoge karaktervormende waarde aan
toekende,ontaardtZenderogen in allerleivormen van geweldpleging,die
nietsmetkaraktervorming doch allesmetordinaire criminaliteitte maken

hebben.Detrotsvan Amerika,zijngigantisch industrieelapparaat,vervuilt
stee smeerdebodem,diedeHlgrim Fatherskustentoen zijvoetaan wal
zetten.Desteden dreigen nog schrikkelijkerpoelen vanverderfteworden
dan de Europese oorden van ellende en verderf,waar diezelfde Pzgrim
Faters en zovele anderen m ethen slechtsm et afschuw en verachting aan
terugdachten.De gem iddelde A merikaan voeltzich hoe langer hoe onbe-

haasijkerinzijn eigenland,waarhijzijnkinderenzelfsoverdagnauwelijks
meeroverdestraatdurfttelatengaan en zich a1shijook maarenigewelstand geniet,m oetwam nen en barricaderen tegen de niets ontziende misdaad.

W âârvindthijnog ietsvan zijn oudegeloofin de goMheid van Amerika
terug?W aarvindthijnog ietsterugvan hetlatenteidealisme,datin hem
sluimert?BijRichardNixon soms?
Hetisde onbehaagliju eid van degeM ddelde Amerikaan,zijn nostal/e
naar verloren gegane eiischewaarden,die in hetvoordeelvan M cGovern

werkt.Ofhijdaarsteun genoegin vindt,laatzich moeilijk voorspellen.De
columnisten endeberoeps-opiniepeilersproberen datwel,maarzijhebben
alzo vaak gefaald.Erkan nog zo veelgebeuren eerhet7 novemberis...

W est-Duitsland
Verkiezingen ook in W est-Duitsland.Verkiezngen waar Bondskanselier

W illyBrandtnoodgHwongen toe moestbesluiten,omdathetdoordrijven
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van zijn buitenlandsbeleid,zijn beleid metname van toenadering totde
landenvanhetOostblok,zijnmeerderheid indeBondsdag,dietôch alniet
bijstergrootwas,tothetuiterstmogelijkeminimum deed slinken.
DaarmeeisW illy Brandtin een hachelijkepositieterechtgekomen.
Dat buitenlands beleid,dat een heel nieuwe opstelling inhield tegenover
Rusland, de met Rusland verbonden Staten en vooral Oost-Duitsland,

vormdehetkernpuntvan zijn program.Dâârmeehooptedezeoud-burgemeestervan Berlijn,opgeklommen totstaatsman van nationaalformaat,
erkenning te verwerven als staatsman ook van internauonale,van wereld-

allure.Gedurendededriejaren van zijn bewind heefthijallesop die éne
kaartvanzijn Iostpolitik'gezet.
Een sterkekaartzonderenigetwijfel.Eenverbeteringvan debetrekkingen
metOost-Europa en vooralm ethetbloH verwante Oost-Duitsland 1ag het
W estduitse volk misschien nietzô na aan hetharta1s W illy Brandt zelfs
maarhetlokte welaan.H etapm lleerde welaan een zeker streven in het
hartvan hetDuitse volk.Deopposide in de Bondsdag had erdan ook een
harde kluifaan en moestZch nogalin bochten wringen om haartegenstand

tegen Brandtsverdragen metdeOosdanden voorhetvolk aannemelijk te
maken.Zijkön nauwelijksandersdan Zch metBrandtstoenaderingsm litiek in beginselakkoord verklaren en haarkritiek richten op de detailsder

gesloten verdragen.Zijzou andershetDuitsevolk tegen deharen in hebben gestreken.

Datzijnétnietbijmachtebleek om Brandtzijn verdragen uitdehand te
slaan,konachterafweleensblijkenhaargeluktezijn.Brandtheeftgewonnen,maarhoe?Hijheeftverkiezingen moeten uitschrijven,maarwatheeft
hijnu nog achterdehand om zijn kiezersaan tebieden in ruilvooreen
vertrouwensvotum?Had hijmetzijn fostpolitik'œn nederlaag geleden in
de Bondsdag,dan had hijbijde verkiezingen waarschijnlijk op rozen gezeten;danhadhijzijn hoogstetroefkaartvoordekiezerskunnen uitspelen
en hethele land kunnen afreizen methetvaandelvan zijn <ostpolitik'.
M aarnu hijdietroefkaartuitgespeeld hééften zijn slag heeftbinnengehaald,kan hijdaarmoeilijk meerop d6ôrmeieren.Destrijd om zijn <ostpolitik'isverleden tijd geworden en dankbaarheid mag geen deugd van
koningen zijn,zijishetook nietvan kiezers.DatheeftChurchillervaren
toen zijn grotestrijdvoorbijwas.Brandtzou hetzelfdekunnen overkomen
tenzijhijnogsterketroeven achterdehand heeft.
M aarhééfthijdie?Een van zijn naastemedewerkersin hetkabinet,zijn
topministervoorEconomischeZaken,Schiller,heefthem duidelijk onder
de neusgewreven dathij- naarSchillersmening althans- geen been
-

m eerheeftom OP testaan.Schillerheefthem œ n ontslagbriefgestuurd die
er nid om liegt.De Bondskanselier heeftzich,aldus Schiller,gedurende
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dedriejaren van zijn bewind dermatein beslag laten nemen doorzijn geliefde tostpolitik',dathijdebinnenlandse en metname de economische
politiekvolkomenheeftverwaarloosd.Zijnœonomischbeleidkwam - letterlijkvolgensSchiller- neerop een <namijdezondvloe l'Schillerhoopteklaarblijkelijk nogdatBrandt,toenhijzijn verdragen metdeOostbloklanden eenmaalin veili
gehaven had geloodst eindelijk zijn aandachtmns
aan de œ onom ische politiek zou gaan besteden.Datbleek echter niethet

geval.Voorhetfeitgesteld dathijnieuweverkiezingen moestuitschrijven,
concentreerde Brandtzijn aandachthelemaalop datsamentreffen metde
kiezers.Dat was voor Schiller de druppel die de emmer deed overlopen.
<De Regering heeft de plicht over de drempel van de verkiezing heen te

kijkenenhetvolkbijtijdstezeggen watergepresteerdenwatergeëistmoet
worden.Maardezestrategie,dieik herhaaldelijkheb aanbevolen,istotnu
toe in hetkabinetzelfsnietinleidend ter sprake gekomen,laat staan aanvaard'.Brandt beschouwde die hele economische politiek als een soort

strafwerk,waarhijzich a1sheteven kon in delaatste minuten van zijn
kabinetsvergaderingen gauw, gauw even van af m aakte.H et was voor
Brandteen zware klap,dat uitgerekend een m an van zo grootgezag a1s
Schilleruitdebootstapte;œ n klap dienog ergeraankwam,toen een Duits

weekblad Schillersontslagschrijvenletterlijkpubliceerde.Ofhijdaarnazelf
dehand heeftgehad in hetorganiseren van een grootscheepse huiszoeking

in dere actiebureausvan datweekblad - wathijzelfheftig ontkendedoetweinig terzake;diehuiszoeking waseen blunder,diehem politiek nog
eens extra kan opbreken.

Bijditalleskomtnog,datzich in W est-Duitsland dezelfde situatie voordoetalsin Amerika.Ook dâârisdekiesgerechtigdeleeftijd van 21tot18
jaarverlaagd en ookdâârkomenettelijkemiljoenen nieuwekiezersnaarde
stembus.Kakelverse kiezers.ln de letterl
ijke zin van hetwoord:kakelen
kûnnen zij.En Brandtvoeltzich ernstig verontrustdoorhun gekakel.Hij
heeftzijn woordvoerdereen nietsaan duidelijkheid tewensen overlatende
verklaringlaten afleggen overdehoudingdiehijbijdeJongsocialisten veronderstelde.Een verklaringdathetdeJongsocialisten een zorg za1zijn of
departijbijdekomendeverkiezingenwintofnietendatzijbereid zijn een
nH erlaag op de koop toe te nemen a1s gevolg van hun activiteit in de
partij.M etveelm isbaar van verontwaardiging hebben de Jongsocialisten

dezesuggestievandehandgewean.Zijhebbendaaruitdrukkelijkeenverklaring van loyaliteitjegensde partijtegenovergesteld.Erg overtuigend
echterklonk hun tegenspraak niet.Brandtswoordvoerderlietnamelijk in
hetmidden op welke manierdeJongsocialisten een verkiezingsoverwinning

vandepartijaanhunlaarszoudenlappen.Eén manierzouzijndepartijde
rug toekeren wanneerde eisen van de Jongsocialisten niettothun genoegen
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in hetverkiezingsprogram zouden worden erkend.Dâtvoornemen heba n

zijalseen valseu ntijging gebrandmerkt.M aarerisook nog œn andere
manier.Zijkunnenhun vérgaandeeisen ook zodoldriftigin hetpaGjprogram m mm n,datzijeen grootdeelvan de kiezersdaarmee afstoten.En
dâârzijnzijdrukmeebezig.Zijroeren zich metnamein dekandidaatstelling.Zijwillenzoveelmogelijk afgevaardigdenindeBondsdagtillen diezij
zelfhun vertrouwen waard achten.Geen m ensen dusmetgevestigde repu-

tatiesvan politiekeervaring ofvanbezmdigd oordeel.Geenjaknikkersvan
de paGjleiding ofvan de Bondskanselier.Geen lieden die veelbeloven
m aara1shetop stemmen aankomtcompromissen sluiten methun program
ofmethun beginselen.Geen zwijgerssdie niemand voor hethoofd willen

stoten.M gevaardigden diebereid zijn een min ofmeerradicaalprogram
nietallœn te onderschrijven maarook doorte drukken.Ditisde Jongsocialisten bittere ernst. Zij onderwermn aspirant-kandidaten voor de
Bondsdag aan verhoren die,zoals œ n der Duitse bladen opmerkte,doen
denken aan de dagen van de Inquisitie.W ie nietten genoege yan de Jong-

socialisten kan waa= aken dathijaan hûn eisen beantwoordt,krijgthen,
ongeachtzijn politiekeervaring en zijn verdiensten voorde partij,onherroepelijktegen zich.Hetisnatuurlijkdevraagofhuntegenstand voldoende
effectza1sorterenen ofzijerinzullenslagenoprulming tehouden onderde
oudgeienden in dem litiek,wiernamen bijdekiezersnog altijd aanslaan.
Slagen zijdaarin,dan roemn zijhetgevaarop,datde partijstraksmet
kandidatenlijsten voor de dag komt waarop ta1 van kiezers de namen
missenvan degenenaan wiezijaltijd alhun vertrouwenschonken enin de
plaats daarvan namen vinden van mensen die zich hebben vastgelegd op

een beleid waarzijhuiverig tegenoverstaan.DâtiswaarBrandtswoordvoerder op doelde - en dâtzou de SPD op 3 dœ ember de overwinning
we1eenskunnen kosten.

Nœ :benijdenswaardig isBrandtspositieallerminst.

Frankr#k
Ook Frankrijk staanverkiezingen tewachten.Verkiezingen die,evenalsin
W est-Duitsland,hetgevolg zijn van een achterafonhandig gebleken manoeuvre op hetpolitieke schaakbord.
EvenalsBrandtheeftPresidentPompidou œ n hoge troefuitgespeeld toen

hijzijn referendum uitschreefover de uitbreiding van de Eurom se Gemeenschap.Eigenlijkwaren deFransenhetmetdieuitbreidinginovergrote
meerderheid we1eens,neta1sde Duitsers hetprincipe van Brandts 'Ostpolitik'we1 wilden aanvaarden.De Gaullisten hadden we1 bewonderend
opgezien naar hun idoolzolang de Generaal Engelands toetre ing tot de
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EEG afweerde,maarnu hun nieuwe leider,Pompidou,van koerswasveranderd,zwaaiden zi
jbraafmee.En deopm sitiehad tegenoverdeGeneraal
nooit anders dan de toetreding van Engeland verde igd en kon dus nu

moeilijk neezeggen.Pompidou verwachtte dusnietandersdan een overweldigendemeerderheidvan ja-stemmersenhetzoueenkoud kunstjevoor
hem zijn geweestom daaruiteen even overweldigendemeerderheid voor
zijn beleid teconstueren.
Daarinheefthijzichœhtermisrekend.Deoppositiewistevengoed alshijzelf datde uitslag van hetreferendum niet van haar afhing.Ook zonder
haarm e ewerking zou de uitslag positiefvoorde uitbreiding van de EEG

uitvallen - alleen de meerderheid van de ja-stemmerszou ved kleiner
worden dan Pompidou hoopteen ve- achtte.Zijgafdushetwachtwoord
uit:wegblijven van destembus.Pompidou kréég zijn ja-woord,maarmet
deduidelijkecomplimenten van œn grootaantalkiezersdatEngeland wat
hen betrofbestin de EEG mochtkom en,m aardathetbeleid van de Predenthun gestolen kon worden.

Verkiezingenmoetenhem nuhelm n om zijn aldusgeschondenimageweer
watop tehalen.M aarhoe?
Alsde tekenen nietbe riegen gaatPompidou hetzoeken in een terugkeer
naarhetonversnH en Gaullisme.

Frankrijk heeftdeze oud-bankier en fijnproever van de Franse poëze
enkelejaren geleen de soldatenmantelvan de Gaulle omgehangen,maar
zijn optredenwekteduidelijk deindruk dathijzich in diemantelnieterg
wennigvoelde.Hijsteldezichheelwatsoepderop dan Zjngrotevoorganger.HijdachtgenuanceerderdandeGaulleen zijn beleid vormdedaarvan
de weerspiegeling.Kreten a1sdie van generaal de Gaulle,dat> France

<zijn geliefde,zijn vrouw,zijn M adonna'was,lietPompidou nietaan de
omheining van zijn tanden ontglipm n - maardatwasnu juistwatzijn
aanhang van hem wildehoren.DathijdeGaulle'sweerstand tegen Engelandstoetreding totde EEG had opgegeven,daarkon men nog we1vrM e

meehebben,temeeromdatdeGeneraalzelfin zijn nadagen op ditpunt
ook alwatmeerinschikkelijkheidhadgetoond.Zijgavenhem h,
etja-woord
op zijnreferendum,maarzijn souplessezindehun niet.Evenmin bleek die
souplesse enigewervendeuitwerking tehebben bijde oppositie;deuitslag
van hetreferendum lietdaar gœn twijfeloverbestaan.VoorPompidou
wasermaaréén conclusiemogelijk:terugnaardehardelijnvandeGaulle
om daardoortenminstezijneigenaanhangstevigeraan zich tebinden.
Die terugkeer isduidelijk merkbaar in zijn houding tegenover de EEG.
Op hetpuntvan Engelandstoetreding totdeGemeenschap heefthi
jtoegegeven,maarnazijn referendum heefthijverschillendegelegenheden,onder
andere hetstatiebezoek van Koningin Juliana,aangegrepen om plompver-
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loren teverklaren dathijvooralhetoverige geen duimbreH afweek van
deGaulle'sconceptievan deGemœ nschap en van de Gaulle'sclaim op het

leiderschap van Frankrijk.Daarbijhad hijkennelijk debM oeling de soldatenmantel weer zichtbaar te gaan dragen, opdat zijn aanhangers de
opvolger van de Generaalweerin hem zouden herkennen.

Ook zijnbinnenlandsbeleid ishijmetditsop gaan overgieten.
M etnamedoorop een gegeven momentzijn M inister-presidentChaban
Delmasdelaanuittesturen enin zijnplaatsPierreMessmertebenoemen:
de soepelePremier,die m ethetCentrum aanpapte,tevervangen dooreen

Gaullistvan heteersteuuren vanhetzuiverstewater.Dieaanpapperijmet
hetCentrum moestkennelijk afgelom n zijn;zijkostte Pompidou enkele
honderdduizendenstemmen.Stemmen van zijn eertijdstrouwevolgelingen.
Demanierwaaropdievervangingplaatsvond,lietalevenminaanduidelijkheid te wensen over.Chaban Delm aswerd naarhuis gestuurd even nadat

hijvaneen royalemeerderheidinhetParlementeen vertrouwensvotum had
gekregen.PuurGaullismeszoalsPompidou uiteigen ervaring wist;hijzelf
immerswerd a1sPremierondersoortgelijkeomstandighM en doordeGaulleôök aandedijkgezet!Hetontslagvan ChabanDelmasbetekendeinfeite
datde Presidentvan de Republiek 1ak had aan hetParlementen nietvan

zinswashetgebruikvan zijn staatsrechtelijkebevoegdheden telateninperken doordeafgevaardigdenvan hetvolk.Zo mogelijknogscherperkwam
dittotuiting in Pompidou's verklaring,datM essmers kabinetnietmocht

worden gezien a1s een overgangskabinet met geen andere taak dàn de
lopende zaken waarte nem en totdeverkiezingen.M essmerkreeg opdracht
een dynamisch regeringsprogram op te stellen vooreen periodedieverover

de datum van de verkiezingen heen mochtreiken.Hijhoeftmetandere
woorden deuitslag van de verkiezingen nietafte wachten;hijgaatzijn
gang m aar.

Hetiskortom allem aalde Gaulleredivivus.IetswatdeGaullisten natuur-

lijk prachtig vinden en hen degelederen weerdoetsluiten.
M aarwatzalhetCentrum doen? Za1hetzich van Pompidou afwenden,nu

hijzoduidelijk naarrechtsaanhetomzwaaienis?Ergwaarschijnlijk isdat
niet,wantm etdeverkiezingen in zichthebben desocialisten weereenshun
toevluchtgenomen tothetvormen van een soortVolksfrontmetde com -

munisten.Zijhebben metandere woorden Pompidou'szwaainaarrechts
beantwoord meteen even drastischezwaainaarlinks.Hetprogram datzij
sam en metde com munisten hebben opgesteld,liegtdaarnietom.Hetwekt

sterk deindruk meerdoordecommunisten tezijn bdnvloed dan doorde
socialisten.Erwordtheelwatinbeloofd:stabieleprijzen,minimum lonen,
nationalisatie,zwaarderedirectebelastingen voordehogereinkomens,enz..

En tergeruststelling staaterbij,datmen vooralnietop zijn manchetmoet

gaan uitrekenen wat dat allem aal gaat kosten, omdathet socialisme nu

eenmaalzijn eigen systeem vanfinanciëlewiskundeheeft waarouderegels
van budgetbeleid niet op kunnen worden toegepast.Allemaal dingen die

voor het Centrum moeilijker verteerbaar zijn dan Pompidou's zwenking
naarhetpureGaullisme.

Daarkomtnog bijdatFrankrijk tijdensde zomer,toen zowelPompidou
a1sde socialisten en communisten hun stellingen aan het uitzetten waren,
een hete herfstverwachtte en in hetlichtvan die verwachting wasPom pidou'sopdrachtaan M essmermeereen puntten goe edan ten kwade.M et
de opdrachtimmers een kabinette vorm en meteen dynamisch program
datoverdeverkiezingen heen reikte,kreeg M essmerdekansdekiezerseen

zekerheid te bieden die een overgangskabinet onmogelijk kon geven en
ôfweldesocialehittevan deherfstkan afkoelen ôfwelkrachtig ertegen kan
optre en.

Ongetwijfeld gaatPompidou's optreden uitgebreide discussiesontketenen
over de staatsrechtelijke structuur van Frankrijk,waarde Presidenteen
bijzondersterkemachtspositiein bezit.M aardiemachtspositieiszo sterk,
dathetParlementdaar,ook al sluithet Centrum zich op ditpuntbijde
linkse combinatie aan,weinig aan kan veranderen.Pompidou houdt het
laatste woord en hetzieternietnaaruit,dathi
jzich ditzallaten ontnemen.

Nederlanà
En tenslotte staan ook in Nederlandverkiezingen voorde deur.
De Nederlandse dem ocratie verheugt zich in het overigens twi
jfelachtig
genot van een groot aantal partijen,wier vertegenwoordigers allem aal
samengeproptzitten in een piepklein Parlement,waarvan debeideKamers
samen nog nietdehelfttellen van hetaantalleden diezitung hebben in het
Am erikaanse Congres,hetBritseLagerhuisofde DuitseBondsdag.Defu-

siekoorts,diehetNM erlandsberijfsleven hevigheeftaangetast,vindtnog
geen enkeleweerspiegeling in hetstaatkundig leven.Integendeel.Hetaantal

partijen istotnu toesteedsgrotergeworden.Deelsdoordatallerleikleine
belangengroeperingen zich m etm eerofmindersuccesin depolitieke arena
hebben begeven,deels doordat groepen die binnen de bestaande grotere

partijen een afwijkende meningwaren toegMaan,zich uitverontrustingôf
over de conservatieve 6f over de vooruitstrevende koers van die grotere

partijen daarvan afwendden en zich meteen eigen lijstin de verkiezingsstrijd wierpen.Deelsook doordateen aantalvooraljongere kiezershelem aalsnietsmeerwilden weten van dezogenaamde <beginselm litiek'die in

hetNe erlandse partijwean dominœrde,en zich totpragmatisme in de
politiek bekenden.Zo kwamen naastde bestaande confessionele, socialis-
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tische en liberze parujen alsbelangenpartijen de Boeren en deM iddenstanders,alsafsplinteringenrespœûevelijk vandeKVP en dePartijvan de
Arbeid dePolitiekePartijRadiczen en DS '70 en alsfpran atische'groeperingD966in deStatenGeneraalterecht.ErZjndelaatstetijd we1pogingen in hetwerk gesteld om uitdieveelheidvan partijen enkeleblokken te
vormen.Bondgenootschapm n tussenbijvoorbeeld dePartijvan deArbeid.
D966endePPR enerzijdsendedrieconfessionelepartijenanderzijds,maar
vooreen samensmelting ishetnétnog te vroeg.
M idden in die ontwikkeling komen nu plotseling nieuwe verkiezngen op-

zetten.Helemaal onverwachts kraakte het kabinet,datnmper œn jaar
gelM en metveelmoeite doorMr.Biesheuvelin elkaarwasgezet,in zijn
voegen.DeDS'70groep,dieZchverleden jaarvan dePalijvandeArbeid
had afgescheiden,omdatzijzich nietkon verenigen metwatzijalsdevabanquepolitiek van dedominerendelinkewleugelindezepartijzagen die
zich onderleiding van de<jonge'Dreeshadlatenslia envooreen kabinet
waarook deliberalen zitting in hadden,zulksin de hoop datditkabinetde
staatsfinanciën zou kunnen saneren,riep œ nsklaps moord en brand toen

zijzelfhetsnoeimesvandebegrotingaandekeelgezetkreeg.Zijmeenden
dathun eigen begrotingen onevenre ig zwaarwerden aangegrem n.Alsbe-

zuinigersin hetkabinetgekomen dreigden zijer,toen debezuiniging hun
zelfophetlijfkwam,weeruittetreden.Om hunoptrH en - ofbeterhun
aftreden - watmeergeloofwaardigheid teverlenen,stelden zijbovendien
dat het kabinet zich diende te binden aan een anti-infatie-beleid,dat tot
uitdrukking moestkomen in œ n strase beheersi
ngvan lonen en prijzen.
Daarwilde hetkabinetKhternietaan,omdathetzich daarm ee eindeloze

moeilijkhM enmetdewerkgeverszowelalsmetdevakbonden op dehals
zou halen.En datwasvoordeDS'70 ministersheteinde.Zijzeiden dag
methethandjeenlieten Biesheuvelzittenmetdebrokken.Destaatsrechtelijkebrokken.Hun uittrM en immersverzwaktedepartijencoalitiewaarhet
kabinetop steunde,zodanig,datzijnietmeerovereen meerderheid in de
Staten Generaalbeschlkte.

lnleoriebestonden erverschillendemogelijkhMenom uitdezeimpassete
geraken.Hetmeestvoorde hand 1ag uiteraard het aftrH en van hethele
kabineten de vorming van œ n nieuw.M ethetoude adagium datwie de
brokken maakt ze ook moet opruimen,kon m en in ditgeval niet uit de
voeten.Debrokken waren nietveroorzaaktdooreen consictm etœ n m eerderheid in het Parlement - een m eerderheid die eventueel een ander
kabinetzou kunnen form eren - m aar doorhetoptreden van œ n splinter-

partijtje.Hetvo= en van œn nieuw kabinetol ragen aan deleidervan
datsplinterpartiltje,alheettedieook Drees,zou œnvoudig œn tijdrovend
lachertje zijn geworden.De ol rachtging naar Biesheuvel.M aar waar
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moestBiesheuvelheen koersen?Naareen formatiem ging in optima form a.

Een formatiemetallemogelijkheen om n?Dathad een langelijdensweg
kunnen worden,wantbinnen decoalitiewaarzijn kabinetop steunde,was
ook nietalleskoek en ei.Lang nietalle parlem entslH en van de confessio-

nele partijen voelden Zch erg gelukkig methetbondgenootschap metde
liberalen en hetkwajongensachtige optreden van de leider der liberale
kamerfractie,W iegel,maaktehetbepaald nietgemakkelijkerom hen met
deze bondgenootte verzoenen.Een om n formatie zou onmiddellijk de
vraag hebben opgeroem n ofhetnietbeter ware de koersmeteen m aar om

tegooienenmétDS'70ookdeliberalen aandedijktezettenen œn kabinet
te vormen op degrondslag van œn samengaan derconfessionelepartijen
metdePartijvan deArbeid eneventueelD'66.Daarmeezou hethek van
de dam zijn voorœn formatiedieettelijkemaanden in beslag zou nemen
m ethetgevolg datde begrotingsbehandeling in de kneldreigdete raken en

datwasnujuisthetpuntwaarhetkabinetBiesheuveldehoogsteprioriteit
aan wildeverlenen.HeteindvanhetliHjewaseen staatsrechtelijk novum.
Biesheuvelgafzijn ol rachtterug aan deKoningin en de Koningin aanvaarddehetontslagvanhetrompkabinetniet.doch gafhetdeol rachtom
alseen weliswaarOP een m inderheid steunend,m aartoch volwaardig kabi-

netdoortegaan,maarwé1intussen verkiezingen uitte schrijven.
W atnu die verkiezingen - eind november - zullen gaan opleveren,is

natuurlijk weereen gis.Ook in NH erland komen dooreen verlagingvan
de kiesgerechtigde leeftijd tot 18 jaarde jongeren opzetten.Een miljoen
man sterk.Hoe hun opkomstverandee g M 1brengen in de samenstelling

van hetParlement,laatzich moeilijk voorspellen,maardateen kabinetsform atie daarna een moeil
ijke zaak za1worden,staatwe1vast.W atmen
ook van deverkiezingen mag verwachten,datzijeen eind maken aan de
partijversplintering valtnauwelijkstevoorzien.En hetzijn juistdegevoe-

lighM en door die versplintering opgewektsdie de vo= ing van œ n m eer-

derheid steedsmoeilijkermaken.
Alshetérgensmoeilijkisom œnwereldin streventeontdekkendanishet
welin NH erland.

D e Jezus-R evolutiein deU .S.A .
Jean Duchesne

Is 1972 ook in Europa hetJaar van Jezus geweest? Te oordelen naar de

belangstelling voorde rock opera's Godspellen JesusSuperstc bijvoorbeeld schijntdeJezus-modehiervooralœn commercieelfenomeen tezijn.
IndeVerenigdeStatenishetomgekœrdgegaan.DaarschijntdeJezus-rage
inshow business,songsl,m stersenz.deneerslagtezijnvanœnveeldieper
verschijnsel:de massale én spontane terugkeer van duizenden jongeren
naarJezus.De beweging isalbegonnen in 1967-'68:pas in 1971 m aakte

de groteperserZch meestervan.Time (21 juni1971)m pulariseerdede
benamingJesusRevolution,waarschijnlijk ontleend aandechristelijkehippiesvan Seattle.Hoe dubbelzinnig heteuketook was,The Go* ,hetblad

van tn eJesusPeopleArmy',waserwelblijmee.
Wiezijn dan die <revolutionairen van Jezus'?In hoeverreishun beweging
echtrevolutionair? Enwatbetekentdierevolutiein christelijk perspecuef?
'N ieuwechristenen'

DeJezusBewegingomvatzeeruiteenlom ndegroem n.Ongeveer1miljoen
jongerenmaken erded vanuit.Erzijn inhoofdzaak driegrotetendenxn
teonderscheiden:dechristelijkeMppies,deStrdghtPeople,dekatholieke
Pinkstergroepen.

1. Dechristelijkehîppiesvormen deminsttalrijke(enkeletienduizenden)
m aarde m eest dynam ische en spx taculaire vleugelvan de beweging.Ze

worden vaakJemsfreaksgenoemd,een moeilijk tevertalen te= :de<monsters',defbezetenen'van Jezus.Fre# szijn overhetalgemeen allemarginalen,vooralMppiesen druR ebruikers.NaastBoe dha en enkelekleinere

godheden hadook Jezusvanhetbegin alœn plaatsjein hetpantheon van
de <bloemen-kinderen'.Maarde eerste echtchristelijke freaksverschenen
1 Titels a1s Amaîng Gree,Upon thîs Rock,Put Your Scnd fn the Hand Zjn
maandenlang hi1 geweest.Onderdevedetten van detsweetJesusRock Music'ZJn
tevermelden:Steve-Hornyak (van de'Crimson Bhdge'),PeterYarrow en PaulStookey (van Teter,PaulandM aa'),Jerc y Spencer(van deTleetwood Mac),Johnny
Cash,EricCalpton,PatBoone en deu-beattle GeorgeHarrison (My SweetLor+.
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in San Franciscoz,hetcentrum van deMppie-cultuur,in 1967 -*68,toen de
Mppie-m ode haarhoogtepuntvoorbijwasen decdturde revolutiein drie

richtingen uitœnspatte:decommun>,de radicze m liusering (Yippiesen

W ealermen) en de massale m pfestivis (W oodstock,W il t).Op dat
ogenblik ontstonden in C.
nliforië buiten de ste en christeljke œ mmunes
volgensfotmulesdie de modellen van hettradiuonele k ooster,de hindoe-

istischeashram en dejeugdherbergtrachtten teverzoenen:studieen meditatiesstilgebedenvrolijkgeM proviseerdevieringen,onlaalvanretraitpnten;wathandenarbeid (christelijke kunstvoorwerm n,gestencide krantjes)
en landbouw voorzagen in het levensonderhoud.M aar naast die kleine
rurale en meer contemplatieve communes ontstonden ook in de ste en
gemeenschappen,die aciever op het am stolaat,vooralonder de Mppies,
waren gericht.A1 heel gauw waren deze Street Chrisdans over de hele

W estkustverbreid,vandaarverspreidden zijZch overderestvan deVerenigdeStaten3.In minderdan vijftien maanden washeteen nauonalebeweging geworden.De groepen kwamen sm ntaan tot stand,zo'n beetje
overal,weliswaar vaak onderimpuls van <missionarissen'uithetW esten,
maardezen hechtten meerbelang aan hetstimuleren van lokale initiatieven
dan hetstichten van organisaties.Iederegemeenschap isin iedergevalvol-

lH ig onalankelijk,er bestaat geen enkele nationale of zelfs re#onale
instantie.

Bijna in iedereAmerikaansestad vindjetegenwoordigJesuscoffeehouses.
Enkele opschriften:<De Catacomben',<De Buik van de W alvis',<De coffeeshop van de G arisma'sg,<H etHuisvan de Vader',<De Om n Poort',

IHetTeken van deVis',KHetOogvandeNaald'.Vaakzijndieindeplaats
gekomen van keinehandelshuizen,garages,verlaten woningen,zelfsnachtclubsen bordelen.Daarleven nu en komen samen dehighway missionarîes,
full-time apostles,bekeerlingensvroegere verslaafden,Mppiesofstudenten,

allemaaltussen 17en 25jaar.Zehebben hun heleleven aan Jezusgewijd
en Werken Onverm oeibaarOnderleiding van som sietwatouderetcharisma-

tische'voormannend.De koffiehuizen zijn onthaalcentra die open staan
2 In april 1968 rieden deeerste JesusfreaksofStreetChristîans op Telegraph Avenue in Berkeley hun medejongeren aan een trip temaken met Jezus liever dan met
dmgs.
3 Voor de gescYedenisvan deze groep,cfr.Edward Plowman,The Jesus M ovem ent
in Am erica,San Frandsco, 1970,dat door de Jesus freaks zelf wordtaanbevolen.
In hetNederlandsuitgegeven door de Vereniging totverspreidlng van de H .Schrift,
Am sterdsm, 1971.
4 Beroemde leiders Zj
n:David Berg (Children of Godh Ed.Plou u (San Fran-

cisco),CarlParks (Spokane,Washington),Linda Meissneren haarm= ,JoM Salvesen (Seattle),DavidHoyttAtlantw Georgia),R.D.Cronquist,ChuckSmith,Ed.
W right,Richard W eaver tcaliforniël.M deren,zoals Richard Hoag,Denny Flanders,Arthur Blessitt,trekken van de ene plaatsnaar de andere, waar = preken op
aanvraag.
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vooriM erœn:slaapzalen,ontmoetingsn al+ kapel,discoleek;erworden
gratis niet-alcoholhoudende dranken aangeboden.IM ervindt er op iM er

uurvandagofnachtzowelmateriëlealsgeestelijkehulp.Degemœnschapm nleven van giften en vooralvandeverkoop vanhun krantjes,diezezelf
drukken ofkrijgen van zustergemœnschapm n.Van die krantjes zijn er
zo'n50-ta1;totaleoplage:ongeveer1miljoen.Stijlen make-up zijndievan
de underground-perss.

M etœn bewonderenswaardigevasthoudendheid en eenontMglijk1efklampen de tstraat-christenen'urenlang voorbijgangers aan,om te &getuigen',
om hun boodschap over te brengen datJezus van ze houdt, om ze ter
plaatse te bekeren:de missionaris nodigt de bekeerling uit m et hem op

hettrottoirneerteknielen en zich deemoedigaan zijn Verlossertewijden.
Jongemensen dieD bekeerd worden en gerH ,worden op hun beurtthighway missionaries';oudere <burgers'worden naar de kerk van hun keuze

verwezen,maardan moeten zij<voortaangœnzondagschristenenmeerzijn
en 100% van hun geloofleven'.
De <evangelische hippies'zijn ook werkzaam in alle grote rock-festivals
(pop ofacid).Ook daarwerven zijbekeerlingen.Om hetcontactte vergemakkelijkenhebben sommigegemeenschapm nhuneigen orkestje;deJesus
PeoplevanSpokanebijvoorbeeld bH ienen zich van deWilson-McKinley's,
vroeger œ n tacid'groep,die haar m uziek nu verzachtheeft ter ere van
Jezus.
De m eeste tstraat-christenen' hebben hun hippie-uitzicht bewaard: lang
haarm et een hoofdband,baard,blootsvoets in sandalen,goH kope siera-

den.Dezelaatsten zijndanwe1verchristelijkt:kruisjes,roanhoMjes.Zoals
ook hun stickers:flesussaves','The M essiah istheM essage',<smile,God
lovesyou'.Allen hebben hetherkenningsteken van de straat-christenen van

LosAngelesovergenomen:opgeheven hand,wijsvingernaaromhoog met
er naasteen kruisje;eronderhetopschrift<oneW ay':Jezusisde enige
weg.

2. DeStraightPeople gebruiken dezelfde slogans en dezelfde emblem en,

maarvolgen œn heelandere stijl.Hetgaathierom fbrave',tfatsoenlijke'
studenten vanburgerlijkenhuize,diezich sH ert1969methonderdduizenden aangesloten hebben bijdeevangelische organisaties die reM s bestonden aan de universiteiten ofjonge,enthousi
astekernen stichttenbinnen de
gevestigdekerken.Debelangrijkstegroeperingen zijn:CampusCrusadefor
5 De G- qtverspreide:Right On.
?,Berkeley,Califom ië,het blad van de r hristiu
W orld Liberation Front',65.000 ex.;Hollywood Free Paper,o.1.
v.Duane Pedenon,
250.
* 0 ex.;The Oracle,o.1.
v.Chris d'
A llessandro en D avid Abraham,S= Frandsco;Truth,Spokane,W ashington,o.
1.v.Rush Greenslade en Bnzce Schlettert,125.%
ex.;The GoW ,Seattleen British Colnmbia;StreetLevel,M ilwaukee,W isconsin.

Christ,gestichtin 1951en geleid doorBZ Bri
ght,3000vrijgesteldenop 45@

campussen;Young Zf/e,ontstaan in 1941. groepeert 1.300 <christelijke
clubs';Inter-varsity Christian Fellowship,brachtin december 1970 voor

een congresin deuniversiteitvan Illinois 12.000 leden bijœn;Youth //r
Christ,in 1951gestichtdoorBilly Grahnm ,hœftZch van hem losgemaakt
en isop hetogenblik werkzaam in 2.700 middelbare scholen.

Hetzijn sterkgeorganiseerdegroepen,zeworden gesteund doorgroteweldoenersen doorde rijkstekerken.Tussen hun activiteiten en dievan de
hippiesbestaan zulkegrote verschillen,datervan concurrentie gœ n sprake

is.DeJesusfreaksleggenzich vooralop hetpersoonlijkegetuigenistoeea
opdeindividuelebekering.Degrotechristelijkejongerenbewegingen gevea
devoorkeuraanmassabijeenkomsten (mass-rallyevcagelg-)indestijlvan
de traditionele reveilbewegingen,aangepastaan de tegen-culmur.Om volk

te trekken doen zevaak œn beroep op onnlankelijkeprM ikanten diebij
dejeugd een zekerepopulariteitgenieten vanwege hun directe taalofhun
spœtaculaire inzet voor druggebruikers,alcoholici,prostituees of jonge
delinquentenf.Die grote rally's hebben œ n enorm succes gekend. Daar
werden dejongemensen gerecruteerd die dan in de lokale cellen,op hun
campus,in de school,in de kerk,stimulerend gingen werkenv.

Alseen van de orgaisatiesdiebijdeStraightPeople (ook bijdemeeste
christelijkeMppies)hetmeestintrekis,geldtTeenChallengeenhaarstichteren leiderDavid W ilkerson.Deze pastor van een kleine Pinksterkerk ia

Pennsylvaiawerdin 1958beroemdtoenhijzichsnaeen mysterieuzeom nbaring,gingwijdenaanderM dingenbekeringvanjongedruggebruikersen
delinquentenin Brooklyn.Hetverhaalvan zijn avontuurkunjelezen inde
autobiografische roman TheCrossca# theSwitchblade,waarvan m eerdaa

6 miljoen exemplaren zijn verkocht;in 1971 isereen film van gemaakt
doorDon M urray,metin de ro1van W ilkerson de acteur-zangerPatBoone,die onlangs met veel spektakelbekeerd istotde Jezus-Revolutie.De
invloM van David W ilkerson isbuitengewoon grootgeweest. Zi
jn Pinkster-

geloof(pentecostdismjszijnabsoluutvertrouwenopGod,denad-kdiehij
legtop gebM en geestelijk leven als onontbeerlijke grondslagen voor de
actiesen zijn pragmatisch oecumenismezijn dingenwaarbijna alle'revolutionairen van Jezus'zich om nlijk aan inspireren.Zelfsdiegenen die ten
aanzien van zijn persoon en zijn methoden reserves aan de dag leggen.
nemen zijn pentecostalismeover:deproclsmatiedatde terugkeervan de
6InHouston,Texas,deedin1970-'71debaptistenpastorJoh'
nBisanjobijvoorbeeld
œn beroep op dezs-jarige langharigepredikantRichard Hoagom zlln zgn.spîreno
(SpirimalRevolution Nowl-meetingsteanimeren.
7 De lokale activiteiten omvatten gebed, bijbelsmdieen apostolaat(doormiddd vo
krantjes,pnmnetten,postersenz.die doorde organisatie worden geleverd).

jongeren hetwerk van deGeestis,devoorkeurvoorcharismatischecommunautaire experimenten,de overtuiging dathetchristendom in de eerste

plaatsœn persoonlijkerelatietotJezusis,buiten en boven alledenominaties.
Deafwezigheid van elk sectarismeisinderdaad een van dem eestverrassende aspœ ten van de Jesus Revolution.De beweging hœ ftzich ontwikkeld

<in demargevan,niettegen degevesugdekerken'(Timej.Organisatorisch
staan de StrdghtPeople los van de grote protestantse confessies van de
Nationale Raad van Kerken.H etfeitdatiem and totœ n van hungroem n

behoort,belethelemaalnietdathijna zijn bekering bovendien nog werkt
voor een kerk van zijn keuze.W ie in de bewe#ng nietgdntegreerd of
gebruiktkan worden,isvrijom terugtekeren naarzijn oudegemœnte,al
isdie ook kal oliek.De Jesus Revolution streeft niet allœ n een vernieu-

wing van hetckistendom in de maatschappijna,D3aar evenzeer een Vernieuwd christendom in de kerken.
3. De katholieke Pinkstergelovigen vormen de meest onverwachte,maar
daarom niet de minstindrukwekkende tak van de Jezus-Revolutie.H on-

derdduizenden katholieken maken erdeelvan uit.Ze zijn op hettoneel
verschenen (eerstaandeDuquesneUniversiteittePittsburg,Ohio,daarna
aan de Notre Dame te South Bend,Indiana)in 1967-'68,op hetzelfde
ogenblik dusdatde eerste groem n van christelijkehippiesontstonden en
de grote evangelische organisaties op de campussen hun aantallen zagen

verdubbelen.Die gelijktijdigheid issignificatief.Gemeenschapm n van katholieke pentecostalisten hebben zich sindsdien verm enigvuldigd over het
hele land,onderleken,maar ook in sommige kloostersS.H etcentrum van

debeweging blijftdeNotre DameUniversiteit.Daarhouden zeiederjaar
een Congres.
M etde twee andere tendensen heeft de katholieke Pinksterbeweging gem een:œ n grote om nheid voordewondere werkingvan deH .Geesten œ n

intenscommunautairgeestelijk leven.W onderen - hetspreken in tongen,
miraculeuzegenezingen enz.- beschouwen zija1sbijkomstig.Hoofdzaak
isde vreugdevan hetsamen bidden en van hetbereiken van œ n persoon-

lijkerelatiemetJezusdoorhetaanroemn van zijn Geest.Ook deze groepen worden geleid door Tcharismatische'voorgangersgen be ienen zich van

informeleriten (eendoopselin deH.Geest,doorhandopleggingofonderdompeling).
ConGcten bestaan tussen de charismatische katholieken en andere Pink8 Cfr.D.& K .Ranaghan,Le retour J l'Esprît.Le mouvementpentecôtîste catholique,Paris,1972.
9 In iedere groep ontstaateen Tchadsmatische'hiërarchie. ls er een priater aanwe-

#!,danwordthem gevraagdvoortegaanindeEucharistie.Maarslœhtszeldenis
MJ ook de leidervan de groep.
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sterkerken.Jerry Harvey,die de kalolieke Pinksterbewe#ng gelanceerd
heeft in Los Angeles,heeftook <vruchtbare'oœ umenische ontmoetingen

georganiseerd.Nietzelden zijn erin christelijkeMppie-groem n reli#euzen
te vinden,zoalsbijvoorbœld dejezuietJohn Leira,die dan helemaalals
litlvan degemœnschap worden beschouwd.

Toch blijven de katholieke Pinkstermensen trouw aan de Kerk.Zijgaan
naardemis,ontvangen desacramenten,blijven trouw aan hetinstituut,de
hiërarchie en detraditionele leer.De Amerikaanse Bisschopm nconferentie
heeftzich overhen op 14 nov.ember 1969 <voorzichtig,maargunsig'uitgelaten.Per slot van rekening is het kalolieke pentœ ostv sme een soort
<vrome broM erschap',die zichzelfbeschouwta1s een lekenbeweging voor

limrgischeen geestelijkevernieuwing.
Revolutîonair ?
W athebben aldie verschillendegroem n voor revolutionairs? ln Europese
ogen is hun uitgesproken a-politieke opstelling onl utsend.Voor velen is
deJezus-Revoluie œ n contra-revoluie,<œn mooivoorbeeld van rKupera-

tie',waarbijde'versierselen van detegen-cultuur'allœn maardienen om
de Ttraditionelewaarden'te vermomm eniB.

Dere enen om zo tedenken Zjn drierlei:
1. De 'nieuwe christenen'(vooraldeStrdghtPeople)zijn vurigepatriotten en dusverbeten anti-communisten:'Com munism l ecurse,JesusChrist
ie cure'.Hun nationalisme gaatgepaard methun afschuw voor aidsm e

en materialisme;hetmarxismeverwerpen zijdusen bloc.Van deandere
kantoefenen zijgeen enkele m litieke activiteituit,nemen gœ n stelling,
zelfs niettegen de oorlog in Viemam oftegen hetracisme.Zelfsde Jesus

freaks,de m eestradicalen,onderhouden goH e contacten m etde politie.
In Chicago,de stad waarin augustus 1968 op hetogenblik van de Dem ocratische Convenie de polide zo'n ravage aanrichtte onder de Yippies,

deM de ambulante prM iker Alhur Blessittzijn toehoorders de politie
begroeten metdekrœ t:<God lovesyou!W e love youl'Tenslotte wordtde
m ening dathethierom een rœuperatie van de hippie-revolte gaat, gevoed

doorhetfeitdatsommige groem n gesteund worden doormiljardairsuit
Texas en Californië en dat de show business van Jezus een topnummer
heeftgemaakt.
2. De moraalvan de tlezus-revoluuonairen'is uitgesproken conservatief.

Zijzijn tegen drugs,tegen de 'sexploratie',tegen contraceptie,abortus,
voor-en buitenhuwelijkse betrekklngen.W elnu,morele tolerantie is,bijvoorbeeld volgens J.-F.Revelin NiM crx, nlH sus,œ n van de kenmerken

vandezoe-eeuwserevolutieindeVerenigdeStaten.Voordiérevolutiezijn
10 Patrick Ruel,Jesus Yes.M arx No.in Politîque H ebdo, 10 febr.1972,p.17.
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de<nieuwechristenen',zelfsin deogen van œ n niet-marxista1sRevel,door
hun strakke beginselvastheid van meet af aan afgeschreven.

3. Tenslotteen vooral:hetchristendom van dezejongeren schijntnietzô
nieuw tezijnâl,inveleopzichten zelfseen teruggang:piëtisme,millennarism e,fundamentalisme.In de ogen van moderne mensen heefthun geloofin
duivel en hel,in engelen en wonderen iets obscurantisisch.De <nieuwe

christenen'verafschuwen desecularisatietheologieen detheolo#evan 'de
doodvan God'.Zo gezienvertonen zijallekenmerkenvan derestauratieve
revivals die Amerika in de loop van zijn geschiedenisvoortdurend heeft
gekend.In tijden vancrisisgrijpen mensen altijd terug naarhetgeloofder
vaderen.

Toch zijn erin de JezusBeweging echtrevolutionaire elementen aan te
wijzen.Bovenstaande kritiek,hoe gegrond misschien ook,raakteigenlijk
hetspecifieke fenomeen niet.Ze oordeeltvan buitenaf,vanuiteen voorop-

gezette idee van watde revolutie moetzijn.M aar een beweging die een
'revolutiedoorJezus'wilzijn,moetbx ordeeld wordennaarde(revolutionaire)betekenisvan het christendom.En dan komt heterop aan,eens
nadertebekijken watdatfundamentalisme,datmillennarisme,datm ntecostalismevan deJezus-Revolutiejuistbetekenen.M isschien toch we1iets
andersdan een terugkeernaareen voorbijereligiositeit.
'Revolutionair'kan de JezusBeweging genoemd worden om verschillende
redenen.
1. Defnieuwe christenen'stellen zichkennelijk contestatairop,maarhun

originaliteitbestaatMerin,dathun contestatiezich tegelijkertijd tegen verschillendeonverzoenlijkgewaandetendensen richt.
a. Heftigbestrijden zijallewettisch en farizdsch ritualismevan degevestigde kerken.De slogan van Truth:'Notreligion,buta personalrelationship wi1 Jesus'.Religie betekent concreet:zich tevrM en stellen m et de
zondagspraktijk,eenlouteruitwendig christendom.M aar <J-e word alevenm in een christen door alle zondagen naardekerk te gaan a1sje een kip

word door regelmatig œn kippenfokkerij te bezoeken'lz. Dat wi1 niet
zeggen datzijallecultusen liturgieverwerm n.M etenthousiasmeen creatieveverbeelding willen zijzelfsdaarietsaandoen.M aarhetbelangrijkste
isdatjedeheleweek doorchristen bent,datjejehelemaalaanJezuswijdt
en zijn wilprobeerttedoen.
Uitdrukkelijk wordtdiekritiek op riteenceremonieelallœndoordechristelijkehippiesgeformuleerd.M aarimplicietdenken deStraightPeopleer
netzo oker:zijnemen afstand van hun kerken,willen zevan binnen uit
hervormen.DekatholiekePinkstermensen zijn nog bescheidener:zijwillen
11 DeJesus Revolution heeft nietste m aken metde Underground Church.
12 Truth,febnlari 1972,p.9.
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hun lim rgische initiatieven integreren in de vernieuwingsstrom ing binnen
de Kerk.
b. Verzet tegen de religie,maar daarom nog geen secularisatie of œn

andere progressieve theologie.M et de God-is-dood-theologie drijven zij
rijkelijkdespot.Evenhardnekkigkeren zijZch tegen deliberaleleologen
van De :/J# van de-eaJ13alstegen de conservatieven.die allesbijhet
oude willen laten.
c. De JezusBeweging contesteertnietallœn de drechtse'en flinkse'christenen,maarook degrondslagen van de Amerikaanse samenleving.Daarin

zijnzijheteensmetdetegen-cultuur;ookzijstellen hetcollectieveegoisme
aan dekaak,datleidttotoorlog,rassendiscriminatiesm ilieuverontreiniging.
D ezelfde sleutelwoorden:<peace*,<love',<freedom', <paradise'.The Goad

(26 aug.1971):<In JezusWnden wijwatwe in de hippiebeweging altil
-d

hebben gezocht'.Zogezien wordtdeJezus-Revolutiedelo#sche uitloper,
zelfs de vervulling van de Mppe tegen-cultuur. Dat hun beweging een

<rœuperatie'wordtgenoemd,vinden zijbelachelijk.Desamenleving isabsurd en erisœn geestelijkerevolutienodig.Deexploitatievan de Jezusmode in de show business vinden zijzelf een schandaal.Godspell,zegt
CarlParks,isteen godslasterlijke clownerie'.
2. De contestatie van detraditionele revolutionairen verhoogtongetwi
jfeld
de revolutionaire kwaliteitvan de JezusBeweging.AlsJezusmaaréén van

develeidolen wasop hetrevolutionairelijstje,op gelijkevoetmetRousseau,M ao en M arx,waar bleefdan de radicale originaliteit,de idee die in

staatishetaanschijn van dewereld teveranderen? In hun kritiek en hun
analyse willen de Jezusjongeren verder gaan dan de klassieke revolutionairen.Allepolitiekesystemen zijn aleven slecht,deoplossing ligtnietin
een politiekerevolutie,die anderewapensverondersteltdan de liefde;zelfs

geweldloosheid ishypocrisie:tzijdiehethardstom vredeschreeuwen,zijn
deeersten om op anderen in te slaan,overtuigd alszezijn van hun eigen
gelijk'.Politiekengagementhaaltnietsuit.Degrond vanhetdramavande
mensheidisimmersdatzijzich1osheeftgemaaktvan God.Datisdeoorzaak van alle wanorde in de wereld.

Heelzekeriserin dezewereld een revolutionaire strijd televeren.M aar
die gaattegen geen enkele categorie van individuenl4:devjand isSatan,
hetgaatom een geestelijkestrijd.
13 Debaptistentheoloog van H aw ard:H arvey Cox,de auteur van De stad vx de
mens,heeftnu ook de huik naar de wlnd van deJesus Revolution gehangen.

14 TNiettegen de commies,niettegen de Yippia ofde Viets,niettegen hetesta-

blishment,de Japm n of de rode Chinezen,niet tegen de John Birch Society, de
maffia,de kerk, de vuile hippies, de blauwe,rose of groene Panters... De ware

viland van demensheid isde Prinsvan dewereld,Satan...Doodtdepîg in jezelf,
eensen voorgoed'.StreetLevel,15 april1971,p.5.
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3. H etgaatom œ n individuele revoluue en ie ermoetbi
jzichzelfbeginnen. Revolutie is in de eerste plaats bekering van het hartis. En dat is
ongetwijfeld dem = tbevredîgende manier om de Jezus-Revolutie te be-

griîm n.
Haztzo'n revoluueietsuit? Zeker,alsiemand Zch aan Jezusgeeft,yvordt

zijnleven onderstebovengekeerd,datisalœnrevolutie.Maargeenmissionaireijveren gœn goedewerken zullen erin slagen alle mensen tebekeren
en zo alle problemen definitiefop te lossen.De uiteindelijkezegepraalis
paste ve- achten met O ristus'<terugkom st in de glorie'.

Een sentim enteelchristendom ?

W elnu,de Jezus-revoluuonairen zijn overtuigd datdie terugkeernakend
is.En hetisjuistdatmillennarisme,samen methun m ntœostalisme en
fundnmentv sme,dathun beweging verdachten <verouderd'doetlijken.
Inderdaad,de kwaliteitvan hun christendom isniethelemaalovertuigend,

maartoch weernietzobelachelijk alsjeop heteerstegezichtzou denken.
1. Hetmillennrismein destriktebetekenisvan hetwoord letgeloofdat
hetduizendjarige vrM erijk nabijis)karakteriseertslechtsœn heelkleine
minderheid van de Tnieuwe christenen'.Alleen de Children JJ God,de
<enfantsterribles'van deBeweginglf,en twee ofdriegroepjesin Cali
fornië
zijn ervan overtuigd datheteindevan dewereld vlakbijligt:œn kwestie
van enkelemaanden,hoogstensenkelejaren.De overgrote m eerderheid is
voorzichtiger.Hun idee is gewoon dathet Volk Gods op aarde tijden
beleeftddiedelaatstezijn'.Daarvoorhalen zijzowelmenselijkea1sexegetische argum enten aan:atoom gevaar,overbevolking,maarvooralde overtuiging dathetsucces van de Jezus Beweging een tweede Pinksteren is,in

debijbel(Joë1)voorspeld Zsœn terugkomstvan de Geest,vx rafgaand
aan de terugkomstvan de M essias.
2. Hetpentecostdisme isdusdegrond van hun millennarisme.DatPinkstergeloofisechterietsheelanders dan de spectaculaire fantasieën van de
Pinkstersekten die alom in Amerika hetlichtzagen rond 1900.De charis-

matische kalolieken bihoorbeeld,die voor hun experimenten dan toch
maar de goH keuring van hun bisschopm n hebben gekregen,zôeken de

15 W 1s je deel wilt hebben aan de uiteindelijke zegepraalvan de revolutie van
Christus,moetjebeginnen metdierevolutievan nu aftebeleven en te realiserenin
jezelf.Datgaatalleen a1sjejeéén mu ktmetJeas.D= vernietigthijin jedeoude

orde van geweld,corruptie,absurditeiten egoisme...Om die revolutie totstand te
brengen moetjesterven aan hetoudesysteem,zoalsJeasgedaan heeft.Alsjedie
revolutie beginttebeleven,dan > 1zi
jeerstin jezelf,daarna in heeldewereld om
je hœn totstand komen'.Ibld.
16 De enige groep ook die door een dictatoriale profeetwordtgeleid:David Berg,
die zich in alle bacheidenheid M ozes laat noemen.
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<gaven van deGeest'nietalswonderen ofbewijzen,maarzien ze alsmiddelen om de Kerk opnieuw de krachten degeestdrifttegeven van de aan-

vangstijd.Deze gematigdheid en kerkelijke gerichleid onderscheiden dit
pinkstergeloofvan datvan alle m ntœ ostalisuschedenominauesiT.
H et Pinkstergeloof vormt de band tussen de verschillende tendensen van
de Jezus-Revolutie en rechtvaardigt in zekere zin de bennming:a1s het
eerste Pinksteren œn <revolutie'in de wereld teweeg heeftgebracht waar-

om zoueen tweedePinksteren daartoedannietin staatzijn?M aarconcreteren onmiddellijkerdientdepinksterervaring,in dezeoogsttijdAS,om het
graan van hetonkruid,de <lezus-revolutionairen'van de fgewone'christe-

nen te onderscheiden.De eersten zijn Spirit-filled,vo1van de Geest,en
wijden hun heleleven aan Jezus;deanderen zijn niet'van harte'bekeerd.
In datperspectiefhebben de belijdenisverschillen gœn enkelbelang mer.
'Nieuwe christenen'voelen zich kernle en van dedoor de Geestvee euw-

de Kerk zowelin een bijeenkomstvan charismatische katholieken als in
œn M ppie-commune ofeen rally van StraightPeople.
Dit pragm atische oxumenism e heeft sympal ieke, maar ook verdachte
kanten:in feite veronderstelt het een soort fondergrondse' kerk,die de

'besten'uitalle confessiesbijeenbrengten een soortsupersektedreigtte
worden.

3. Eenzekerfundamentalismetenslotte.M aarhetgaathierom ietsanders
dan deangstvallig letterlijke interpretatievan debijbelzoalssommige uit
vroegere revivalsontstane confessiesdie verstaan.DeJezus-revolutionairen

lezen engebruikendebijbeltepasenteonpas,zekennen hem van buiten,
en in hun ogen iselkeinterpretatie diezogenaamd de gœ stvan de tekstwil
respœ teren,maar daarvoor hettegendeelleestvan wat er staat fantaisistisch ofteslechtertrouw.H un fundamentalismebestaatgewoon in een aan-

dachtige,volgehouden,naïeveen eerlijkelezingvandeSchrift.Zijwillende
Schriftau sérieux nem en,zonder er iets uitweg te laten.Ditgeldtvooral
voordemorelevoorschriften van hetN .T.;de ritueleen andere voorschrif-

ten van hetO.T.weten zijte schiften.Laten wezeggen:ze wijzen elke
wl ekeurigeinterpretatie af,ingegeven doorhun eigen inspiratieofdoorde

socio-culturele context.Zijweten welke hermeneutische problemen de
Schriftstelten komen ervooruitdatzijslechtsvertalingen gebruikenlg.In
hetalgemeen maken zevan deSchrifteen evenwichtigen re elijk gebruik.
Deleologiediezijerimplicietuithalen,stemtoverœnmetdeleervan de
17 ErZjn erin deV.S.nog altijd zo'
n 35.
18 Cfr.Trufà,juli1X 1:The Harvestf: rîpe.
19 StreetLevel,maart1971,p.6,legtbijvoorbeeld uitwaarom hetEngelsetbelieve'

nietado uaathetGriekse <
pisteuein'weergeeften beveelt de studie van exegetische
vulgarisatiewerken aan.
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christeljketraditie,maarblijftuiterstsummier.Hierdreigtinderdaad het
gevaarvan een zekeranti-intellœtualisme.Daarkun je nog œn hem ame
reactie tegen somm ige excessen van het liberale protestantisme in Zen,

maardeexclusievenadruk op debekeringvan hetharten depersoonlijke
relatie totJezuskan leiden totœ n excesvan sentimentalism e,datdoor de
dynamiek van de beweging meer aangewakkerd wordtdan onder controle
gehouden.
De vraag isdan,ofhethiernietmeerom een primairdan om œn tprimi-

tief'christendom gaat:afwezigheidvanobjectievestructuren (sacramenten,
ambt);gœn begrip voordegeschiH enisvan deGeestin deKerk doorde
eeuwen heen (œn H.Geestschijnternietgeweesttezijn tussen heteerste
Pinksteren en hetbegin van de 20eeeuw,toen de eerstePinksterbewegingen

ontstonden);een alte oppervlakkig en te gemakkelijk geslaagd geestelijk
leven (zonderboete,strijden kruis,zonderdegeestelijkenachtvan degrote
mystieken).Dusalleen maareenrevivd zoalseralzovelezijngeweest?
Toch blijfthetœnfeitdatdienooitzoietstezienhebYn gegeven alsdeze
JezusBewe#ng.Hetisinderdaad deeerstekeerin degeschie enisdateen
geestelijk reveilnietbeperktblijfttoteen streek,een socio-professionele
categorieofeen etnischeminderheid.Ongeloosijk snelheefthetfenomœn
zich overheeldeVerenigdeStaten uitgebreid.En hetishetwerk vanjongeren,van wie men wistdatZjrevolutie gingen maken.Een reveilvan
jongeren iservroegernooitgeweest.En voordeeerstekeerook wordthet
niet gdnspireerd door één onbetwiste leiders mondt het niet uit in een
nieuwe sekte en nieuwe verdeeldheid onder de christenen.Het meestOP-

merkelijketenslotte:hetisdeeerstekeerdatdekatholiekeKerk aan zo'n
beweging meM oet.

DecrisisvandeAmerikaansebeschavingheeftongetwijfeldbijgedragen tot
dezevernieuwingvan hetchristendom.AlsdeGeesthierwerkelijk aan het
werk is,kunnen ook de tekorten en dubbelzinnigheden van de beweging

wordenoverwonnen.Eenchristelijkerenaissancezounietallœnin deKerk
een revolutie betekenen,maarook in de beschaving van diteinde van de
20e eeuw.

O pkom st van een tegencultuur
A .vJa den A kker

In Amerikaishetjeugdprobleem hetopvallendstevan denaoorlogseperiode.In N ederland heeftmen er vooralkennisvan kunnen nemen middels

defilms(EasyRider:Joe; Woodstock.TheConcertJ/rBanglaDeshj,
depopmuziek (Bob Dylan;Leonard Cohen e.a.).de undergroundm rs(1
Nederland bv.Aloha)en depersberichten overhetlangharig tuig,datin
Amsterdam hetnationaal monllmenten het Vondelpark a1s trefcentrum

heeftuitgekozen.Waterleeftonderdejeugd in Amerika (onderdehippies
van de H ower-power in San Francisco;onder de Black-power;onder de
H ell'sAngels;onder de studenten aan de Universiteiten en High Schools,

zoalsBerkeleyen Kent)vinden weook terugin Europaen Azië.Themaking OJa Counter-culture&iseen beschrijving en een onderzoek van het
verschijnselzoals zich datin Amerika voordoet.M aarde Nieuwe W ereld
blijkttoch nietzo vervan deOudeweg teliggen.
D e Technocratie

R.beginten eindigtzijn boekmeteen beschrijving van hetmaatschappelijk
besteldatdebodem en hetdecorisvoordeOpkom stvan de Tegencultuur:

deTechnocratie.Daarmeebedoelthij'die sociale vorm,waarin een industriëlemaatschappijhethoogtepuntvan haarorganisatorieseintegratiebereikt'(p.14).Hoeverdeeld de wereld mag zijn in twee ideologischekamm n,beide kampen staan onder de overheersing van wetenschap en techniek:onder <deskundigeleiding'.Allesen iM ereen wordtonderworm n aan

hetmechanisch oog van dewetenschaptper).De wetenschap beschrijftde
door haar onderzochte wereld in termen van meetbaarheid en verificatie.
Alles watdaarbuiten valt ism ythe;irreëel.In de geschiedenisbezatelke

cultuurhaareigen mythen ('een soortinterkomsysteem van een kultuur',
p.185))en een revolutiewaseenhermythologiseren:hetvervangen vande
oude mythen doornieuwe.M aarmetde wetenschap lijktde defiitieve

ontmythologiseringzijn intredetehebben gedaan onderdegestaltevan de
1 n eodoreRoszak,Opkom st van een tegencultuur,M eulenhoff,Amsterdam, 1971,
264 pp.,.
f 17,50.
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onontkoombareresultaten van deobjœtievewaarhH en diedewetenschap
beschrijft,meet,ordent,catalogiseerten machinaalverwerktin hetgeheugen van decomputer.Van belang isook nietwJfde waarnemer,de weten-

schapm rziet,maarhoehijhetbezet.Namelijk objectief.

DeM ythe pJa deObjectiviteit
Inhetcultiverenvandeobjectiviteiten deresultaten daarvan onderkentR.
drie opvallende trekken.Ten eerste <de vervreemdende tweH eling'.Erzou

œn objecuefbewustzijn bestaan,datongevoelig en harteloosde objecten
buiten zich waarneemt.Hoe zakelijker,hoewetenschappelijker.Duspersoonlijkeemotiesen alle andereinvloe en die hetobjedieve waarnemen
kunnen verstoren,worden buitengesloten.Zo weinig mogelijk binnen-en
zoveelmogelijk buitenwereld.Ditverschijnselheetzeerterecht:conœntratie.Een niet-lk om debuitenwereld zo objœtiefalsmaarkan in kaartte
brengen.H etligtvoordehand,wanneerm en de buitenwereld en haarwetm atighH en tracht te structureren,dat <Binnenwereld'van <Buitenwereld'
nietkan hebben datze een eigen originaliteitzou bezitten.Dingen,dieren

en mensen hebben zich tehouden aan dewetenschappelijkeinzichten.Zo
wordtBuitenwereld pasm ooigenoemd,wanneer Binnenwereld er orde en
structuur in heeft gebracht.Binnenwereld legt zich op aan, maakt zich

meestervan en krijgtmachtoverhetobject.Erontstaatœn fkwaadaardige
hiërarchieg.Die tenslotte ten top wordtgH revendoorhetwetenschapm li
jk
verlangen machinesuittevinden die nog objectieverkunnen waarnemen
dan wetenschappers.Alles wordt zo onderworm n aan die machine.Een
voorbedd uit de schoolwereld:waarom zouden we de machine gœ n 1es
laten geven? Alswe geen m achine kunnen maken die aan de huidigeeisen

van onde- ijsbeantwoordt,dan...veranderen wehetonderwijszodatde
machinealsnog een bevoegdeleerkrachtwordt(p.198).Bovendien wordt
dateigen maakselvervolgensonsideaalvan objœtiviteiten we willen in
onzewetenschap worden a1szij.<Demechanisieseimperatief'.
De technicizijn deslechtemagiërsvan dezetijd.Zijhouden hun verworvenhe en voorzichzelfen oefenenerhun deskundige machtuitop demensen.Vanafdenatuu- etenschapper,die œ n doodgewoon œ htpaar zo gek

krijgtdatzeonderzijn deskundigeleidingcohabiteren om gegevensteverzamelen overditmoeilijke onderwerp,<waaroverwe nog maar zo weinig
weten'!Tot aan de hoogstgeplaatste politici die deskundige leiding niet
kunnen missen.G>n dag.

D e Tegencultuur
W ieanderskonden ertenslotte vooraldeze bin rre feiten gevoelig worden

dan dejongeren?Deouderen (onlangsnogveelbetekenend TsilentmajoHty'
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genoemd)lH en onderdeje-kunt-er-toch-iets-aan-doen-zekte.Zijconsum eerden en slikten alleswatde GreatSociety hun voorzette.En hun Mnderen slikten ook en werden verwend m ethun ouders mee.Op de scholen

en universiteiten kregen sporten speleen belangrijkeplaats.M aarop œn
kwade dag komthetmomentdatm en zich in m oetpassen in de heersende

maatschappij(technocratie).Plotselingishetuitmetdespelletjes.Keiharde
zakelijkheid en dienstplicht...de slavernijvan detechnocrauewordthet
abruptegevolgop detelanggenoten vrijheid.Dejeugd werd zo hetmeest
gevoelig gemaaktom op deonmenselijkheid van de maatschappijstuk te
lom n.Ze vluchtte ervan weg.W aarhœn? Naarwaarhetm aar beter was.

NaarhetM arxismeen depolitiek vanNieuw Linksmethun Igelijkeburgerrechten';naarW oodstock en San Francisco m et hun Imake love not

war'en <flower-power';naarhetoosten metzijn mysterieuzeen mystieke
religies.Dejeugd werd zich bewustvan haaraantalen haargemeenschappelijk ideaal:vredesliefde,muziek,plezier,vrijheid.In iH er gevaleen
ideaaldatdemensen zijn waardigheid totgelding willaten komen.Personalistisch.Hum anitair.

DeTegencultuurisdusgeen jeugdprobleem.Hetishetonvermijdelijk vervolg op de technocratie.Dejeugdisdaardoordetechnocratiezelfri
jp voor
gemaakt.En a1s er toch sprakezou zi
jn van een jeugdprobleem,dan zou
datveeleeralsvolgtgeformuleerd moeten worden.Hetishet1otvan deze

jeugd,datzenietalleen verkeertinhaareigen psycMsche en socialeontwikkelingsmoeilijkheden (die altijd meer ofminder een generatieconflict
ten gevolgehebben),maarook nogdedraagsterwordtvanderevolutievan
deTegencultuur.Daarzijnhaarschoudersteteervoor.Zonderliefdevolle
begeleidingzalzeeronderbezwijken.Bovendien doetzehetideaalvan de
Tegencultuur gœ n goH .Datlooptgevaargdnfantiliseerd te worden.De

jeugd zalin de idealen van de Tegencultuurveeltrekken herkennen van
haar specifieke ontwikkelingsproblematiek en die twee m aar alte gemak-

kelijk metelkaaridentificeren.M aar<erbestaat- bijvoorbeeld - hoegenaamd nietsgemeenschappelijkstussen hetm escalinegebruik van œ n ervaren en kritiesintellektueela1sHufeyendels-jari
getripperdienetzolang
ethersnuifttotzijn hersenen op havermoutgaan lijken'(p.140).W antde
ls-jarigeis op de vluchten Hufey wilde alle lagen van hetbewusejn
leren kennen.

DeD enkers vJa de Tegencultuur..H erbertM arcuse
en Norman Brown

Voordedenkersvandezenieuwebeweo gmoeten weteradebijhen die
humanitair denken,M arcuse en Brown.In hun werken komthet totœ n

onvermijdelijkeconfrontatietussen M arx en Freud.W ieheeftervan deze
twee- nu de problematiek er zo voorstaat- voorrang om de situatie te

lijftegaan.ZowelMarcusea1sBrown onderkennen de vervreemding als
hetbelangrijksteaspectvandemodernemens.En beiden zijn gevoeligvoor
hetpsychoanalitischemomentvan dezekwestie.W aarM arx detijdgebonden feiten van industriële arbeid en economiealsvindplaats,zoalsze werden vastgelegd in enquêtes en verslagen,kiestvoorde vervreemding,ziet

Freud naardedromen en mythen,een taaldie alleeeuwen reM sverwijst
naarmenselijkeervaring.Hetprobleem - daarzijnM arcuseen Brown het
over eens- van de huidige vervreemding moetaangepaktworden in het

menselijk bewustzijn.
M arcuseslezing van devervreemding komt- veelte kortsam engevat-

hierop neer,datdemensboven defundamentele repressie (hijmoetzich
intonlen,omdatdewerkelijkheid zijndiepsteverlangenstochnietkan vervullen)een surplusrepressieinvoert.Demensstaatondergezagen uitbuitingvananderen endaaraanmoethijzich aanpassen.Derevolutieiserom
die surplusrepressie te doen verdwi
jnen:gelijkeverdeling vangoederen za1

de vervreemding doen oplossen.
R.merktop,datdituiteindeli
jk eenteleurstellendevisieis,omdatMarcuse
de zgn.fundamentele repressie intactlaaten omdathi
jenkeloog heeft
voorhethier-en-nu en nietvoor de transcendentie.
Brown zoekt de oorzaak van de vervreemding in het verdringen van de

doodsdrift.Hetdoodsinstinctkrijgtgeen harmonischeplaatsin hetlevens
zoalsdatwe1hetgevalisbijdedieren.Demensdaagtde dood uitdoor
monumenten van onstedelijkheid (= geschiedenis)op te richten.W i1de
mensdusgenezen worden vanzijnvervreemding,dan moethijdedood de
harmonieuzeplaatsgevenin zijnlevendiehem toekomt.Erisgeen sprake
meervanrepressieenvervreemdingendemenskrijgtgevoelvoortranscendentie.

VolgensR.ligtheteigenlijke ideaalvan de Tegencultuur waarM arcuse
ophoudten Brown begint.M aardiens spreken isnietmeer politiek, doch
poëtisch en religieus.

D eZienersvJa de Tegencultuur..A llen Ginsberg enA lan W atts

Ginsberg,dem ëet,zetdittranscendentegevoelen krachtbijdoortedichten:<Ik led in deEeuwigheid//Dedingenvan dezewereld //zijn dedinen van de hemel'z.

2 Hetisalsofhierdeschaduw voorbijglijdtvan een man a1sBonhoeffer.Trouwens
welmxrmalen bijhetbespreken van deideologieklinktde echovan het<etsiDeus
non daretur'(alsofer geen God botond).
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W attsisdeman dieZenvoorhetjeugdig volkjegenietbaarheeftgemaakt.
InZenvindtdejeugdvelevanhaaridealengebruiksklaar:hetvriendelijke,
hetlieveshetvrolijke.Terechtofniet,zijvindtheter,afgetekend tegen de
vreugdeloze en egoïstische tœhnocratie.Oppervlakki
g> 1hetwe1Zjn in de
handen van dejongeren.M aarzijhebben eralvasteen heeleigen politiek
mee leren voeren.Niet militant,dreigend of schreeuwerig zoals vele demonstraties,die dan ook eindigen in hettegendeelvan hun opzet:handge-

meen en geweld.Nee,de jongeren organiseren vrolijke optochten met
muziek,dansen bloemen.Zijbrengen de glimlach terug op de gezichten
van detoeschouwers.Misschienwerken diehappeningswelzo aanstekelijk,
dattoeschouwersomgeturndehippiesworden.Agressieengeweld zijnvergeten.De wereld œn dansfeest.Een soortrattenvanger-van-Hamelen-politiek.
H eelboosisR.op hetverkondigen van de allœ nzaligmakendeinvloed van
drugs.Timothy Leary isdegrote schuldige.W atéén van de vele aspeden

van Tegencultuurbehoordetezijn,wordtMera1shètmiddelvan bevrijdingaangeprezen.Decadentheetzo'n verschijnselbijR..Bovendien heeft
detechnocratiezich ermetalhaartypische sluwheid m eestervan gem aakt.
Een uurtje bevrijding voorEngelse dames,georganiseerd door een duur
weekblad.Trips onder deskundige (!)leiding.Drugs worden metœn ge-

bruiktom destress(vruchtdertœhnocratie)teonderdrukken en erweer
even tegen te kunnen
Alleen:de grote psychH elische kruistocht was
nodig om de absurditeitteperfedioneren doorteverkondigen datm rsoon-

lijkeverlossing en socialerevolutiein één capsulekunnen worden verpakt
(154).
De visionairesociologie vJa PaulGoodm an
Goodmanssociologieisgebaseerd op œ n eigen lezing van deGestalt-thera-

pie(ook aldoorFreudopganggebracht,hoeweldezeZchin debewerklng
van Goodmannietherkend zouhebben)metdevolgendekenmerken.
Een mensisgeen losstaand wezen (vervreemding,Binnenwereld),maarde
mens,zi
jn lichaam en denatuur,zijn omgeving,vormen œn harmonische
œ nheid.Er iseen geheimzinnig onzchtbaarheen-en-weertussen ik-en-gij,
tussen ik-en-wereld.Een geheimzinnig samenspel van onzichtbare krachtenB. œ

gezondheid van de menszou nietzozeergebaatzijn metdeskun-

dige begeleiding,maar veeleerzou men Zch moeten verlaten op insincten
3 Heideggers TGeviert'is nietver weg.H .is trouwens ook een man die gevoelig is

vooreen geheimzl
'nnig zwijgend tWalten'(hœn-en-weer) tussen de Zjnden in deze
wereld;waardoorde Zjnden hun werkelijke plaats en naam krijgen.Zie b.v.O as
W esen der Sprache'.
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en op de wjsheid van hetlichaam.DatvoertGoodman ook door in het
wetenschappdijk gesprek.DemenshoortbijwatMjzegt.HoeMjhetzegt
isbovendienhetmeestvan belang.Daarmoetjein hetgesprek opinspringen.<Ad hominem'-spreken.Ditkan zeerpijnlijk zijn voordebetrokkene;
hijwordteerstensin zijn objectiefspreken ontmaskerd en geconfrontœrd
metzichzelf.Vervolgenskomtzijn m rsoonlijkestructuuraan hetlichten
wordthijgœonfronteerd metzijn psyche.Voorzoverdezewijzevan spreken doorde aanhangersvan dezemethodezelfwordtgebezgd,leidtze nog

alœnstoteenaangeestelijkee ibitionismegrenzendeeerliju eid.Tenslotte:allepsychischeeigenschapm n,dusookagressie,zijn natuurlijkenmooi.
Zekrijgen deplaatsdiehen toekomt.M en moetzetoelatensnietverdringen.

Zogezien zaldetoekomstigemaatschappijved inzichmoetenkunnen opnemen.De lH en van de gemeenschap moeten hetgoede van dekindert
ijd
behouden;om nheid,sm ntandteit.(Ziedushoegroothetgevaarvaninfantilisering is,alsuitgerekend dejeugd draagsterwordtvan zo'n revolutie).
Nu alwordthetvrœ dzaam naastelkaarbestaan van zoveelonderscheiden
gH ragspatronen op velem anieren uitgeprobeerd en ingeoefend op popfes-

tivals,in jeugdcentra en communes.
Het ideaal:het proclam eren van œ n nieuwe hemel en nieuwe aarde,zo
allesomvattend dat de technische deskundighe en slechts een randver-

schijnselworden (206/7).Volgteenhoofdstuk overdesjnmanitischewereldbeschouwing,die daartoe moetleiden en waarin R.pleitvoor ogen van
vuur naast ogen van vlees om het aanwezige mysterie in deze wereld te

Zen,tebenoemen envan geldingtedoen zijn.
Bespreking.Oppervlakte en buitenkantvJa hetboek

Bijde bespreking van ditboek lijktik meerrœhtte doen aan de opzet
ervan doorte beginnen metmelding temaken van mijn gevoelensbijhet
lezen.H et is een boeiend boek; vlotgeschreven,goed vertald,denk ik

(behalve waarhettypisch kalolieke begdpm n betreftalstconscientious-

ness'= zedelijk bewustzijn:vertaald metnauwgezetheid (60).M etduidelijkevoorbeelden vanwatR.Zeta1sdetacdek van detechnocraue.M aar
altijd op dezelfdecynischetoon en in zo'n ovealoH datzelangzaamaan
tegen gaan staan.Alshet boek af is,m oet R.zoiets ge achthebben als:

<Ik zalhettoch we1allemaalduidelijk genoeg hebben uitgelegd?'En hij
voegtertweesamenvattendehoofdstukken en een bijlageaan toe,om toch
maargoed telaten zien,datwathijvertelt,uithetleven gegrem nis.Jezou
ditboek hetbeste kunnen Zen a1seen - uitstekende - eerste worp;als

een scu derijvan KarelAppel.Fors,somsbaldadig ofkwajongensachig.
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Bovendien roemtR.herhaaldelijk krankzinnigheida1shetgoH van deTegencultuur.Op dezemanierkun jeeventuele terechte kritiek bijvoorbaat
doen verstommen doordievermoe elijkekritiek - voordatze wordtuitgesproken - zelfte proclameren alsjeeigen ideaal.Een kostbare schets;
vo1metwaarnemingen,uitroem n,onde ingen en gedachtengangen die hœ1

watvan deproblematiek blootleggen.Deste opmerkelijkerdan ook dat
rareutopistischehoofdstukaan heteindevan hetboek:overde sjamanitische wereldbeschouwing.

De sjaman draagtzijn mystiek overaan alle mensen.Zo ontstaaterœn
werkelijke democratie van allemaalvrije,religieuzeen harmonieuze mensen.M ijdunkt,datR.hetverschiltussen gemeenschap en massa ontgaat;
alsmedehetverschijnseldateen revolutieweldemassain bewe#ng krijgt
achteraanlokkelijkeidealen aan,maardatnaderhand zelden œnharmonieuze gemeenschap ontstaat.De neerslag van een revolutie is steH s die-

zelfdestompzinnigemassa,even alankelijk van denieuweleidersalsvan
de revolutionaire leuan.

Hoopvolisin ditverband,datdejeugd dieZch bewustwordtvan water
aan dehand is,metnameop de scholen wordtgevonden en dustamelijk
veelontwikkeling heeften intelligentis.M aarook datisin de geschiM enis

langnietaltijd voldoendegebleken...
Juisthiervertroebeltdiemoeilijkheid dersamenvv endeverschijnselen het
beeld.H etsamenvallen van hetIdeaalvan deTegencultuurmetde karak-

teristiekejeugdproblemen.Hetisimmerseen sociologisch feit,datdejongeren op hun verkenningstochtnaar volwassenwording hun groepsbestaan

zo nodig hebben.Om elkaar warm te houden in het gemeenschappelijk
ideaal,maarook alsplaatsvan anonim iteit;om onderteduiken.Alsruim -

te paradoxaalgenoeg - om op verborgen wijzedem rsoon teontwikkeleninconfrontatiemetdegroep.HetzougoM zijna1smendatprocesbij
dejeugd bewustkon maken.M aarwaarisdegroep,metwelomschreven
ido al,diehetopkanbrengenaan elkenieuwkomertevragen:W iebenjij
dan wel,datjezomaarmeent,onzegroepmetjouw aanwcigheid tezullen
verrijken?HetTcome Together'zoalsdeBeatleshetbezingen,isteargeloosen te schaapachtig.En daarschuiltwellichthetwerkelijke jeugdprobleem van dezeTegencultuur.Dattijdensde revolutieDe Jeugd in haar
gedrag zo afschuwelijk dicht dat van de wezenloze massa,de kudde,
-

benadert.

DatY dan ook weléén van de rdenen zijn,waarom R.pleitvoor een
goM ebegeleidingvan dejeugd.Datklinktnogalvreemd vooriemand die
zoaller#sch isgeworden voorBegeleiding.R.za1we1nietbedoelen,datde
jeugd wetenschappelijk-deskundig begeleid moetworden,maar zo opgevangen,datzijzichzelfleertkennen,raad zalwetenmethaareigenervarin-
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gen en kan onderscheiden tussen hetknellen van de kinderschoenen en de

banden van detechnocratischemaatschappij.Debegeleiding van dejeugd
zalerop gerichtmoeten zijn,vrije,eigenstandigevol-wassen mensen afte
leveren en geen slaven van de Begeleiding.

Hoezouden wijditboekvanuitsociologisch oogpuntkunnen bekijken?De
sociologieheeftminstensdeschijnvan eenwetenschap,voortgebrachtdoor
en in dienstvan detechnocratie.Zijhoudtzich metdemensslechtsbezig
voorzoverhijin zijnuiterlijkegM ragingen waarneembaaren registreerbaar
is4.Juistdatgene waartegen de kern van ditboek zich zo verzet,om dat

lichtdegehelemensuithetoog wordtverloren.Bovendien blijktditboek
nietin deeigenlijkezin tehandelen overhetJeugdprobleem,datgeform uleerd zou kunnen worden a1sde botsingen en kortsluitingen die zich voor-

doen bijdejeugd,waarzemoetingroeien in deGreatSociety:hetgeneratieconflict.De krachtvan R.schuiltjuistMerin,dathij- waarschijnlijk
alssocioloog begonnen aan hetverschijnselvan dejeugdproblematiek tenslotte is doorgestoten naar een veeldieper probleem :de opstand tegen
de technocraie.En datbetekentde fopheffing'van de wetenschap socio1()1(1
-(,@

Toepassing
H etenige datwe nog zinnig kunnen doen is proberen de inzichten van dit
boek toe te passen op een bestaande voor de hand liggende situatie.Het

voortgezetonderwijs,alsplaatswaardevermengingvanjeugdprobleem en
opstand tegen de technocratie zich voordoet.En weZen,datdemiddelbare

school- ondanksdevoorpostschermutselingen van deafgelom n tijd (democratisering)- erghaarbestdoetderevolutieteverhaasten.
lk roep de lezer ten eerste het voorbeeld van de computer a1s bevoegde
leraarin herinnering.Bovendien isdesupremadevan dezgn.positievevakken boven de literaire en m ëtische nog stee s groeiende.De Klassieken
vallen stilaan af;Fransverliestterrein;de niet-eindexamenvakken moeten
inkrimm n;en ditallesisnietten gunstevan andereliterairevakken.In het
beste gevalmoetde urentabelminderuren vertonen.De verhouding technische-literaire vakken komtsteH s meerin hetvoordeelte liggen van de
technische vakken.
De middelbareschoolverschuiltzich achterde eisen van deuniversiteit,en

4 Nog altijd immersblijktde zogenaamde positieve richting in de sociologie haar
stem te kunnen verheffen boven die van de meer filosofiKhe en humanitaire stromingen.
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zijop haarbeurtachterdievanzaken-enbedrijfsleven;kortom degeldendemaatschappij.
W ie œ n overgangsvergadering van brugklassen m ag meemaken,staatverstomd van demachtigestem diedewiskundeheeft.Alsdewiskundeonvol-

doendeofzwak staat(ofa1sheternaaruitzetdatzezwak za1komen te
staanl),enermochttoevalligeen taalooknietbestzijn...afgewezen voor

voortgezetwetenschappelijk onderwijs.Twee zwakke talen metwiskunde
goed:kan altijd deB-afdelinggaan doen.
W atte denken van dit voorstel ter bespreking,inge iend op œ n school
voor V.W .O.en HAVO .Dat voortaan catecheseslichameli
jkeopvoH ing,
muziek en expressieve vakken geen stemrechtmeer zullen hebben bi
jde
overgang van een leerling.W elk mensbeeld steekter achter zo'n voorstel?

W aarzijn onze scholen eigenlijk voor? Voor de - o zo schoon antiek
woord - H umaniora? Is hetdan zo humanior alleen m aar aandacht te

bestH en aandeintellectuelevorming(endieoverheersend technisch).Har-

telijkheidismeegenomen,maarhoeftniet.Een goM e motoriek,enz..Geen
Wonderdatdejeugd juistOP de(Voortgezet)Wetenschappelijkescholen en
universiteiten in opstand kom t.Plaats en waardering vooreen persoonlijke,harmonieuzeontwikkelingisernauwelijks.In iM ergevalzijn dieinstituten daarnietvoor.Zijgeven cijfersvoor de verstandelijke verm ogens,
maardeleerlingen voelen zich doorwelk cijferook belM igd en ondergewaardeerd.Deleraren hoeven nietmeervan zichzelftelaten zien dan hun
vakbekwaamheid.ls hetnietde groteklachtvan nu,datde docenten hun
m rsoonzogemakkelijk verbergen achterhun wetenschap? Bovendien doet

zich hetbelachelijkefeitvoor,datdejeugd middelsstudieen wetenschap
termenengrootheden aangereiktkrijgtwaarmeezehuneigen persoonlijke,
psychische en sociale ontwikkeling kunnen benoem en en observeren.Zo
vangen ze hun eigen persoon in termen van wetenschap en onderwerm n

zich eraan.Jekuntoverjeeigen moeilijkhe en immersnietandersmeer
spreken dan a1s trauma's en complexen! Zo en op duizenden m anieren
spinnen we onszelfin in hetweb van de technocratie.
Hetism eerdan alleen maartoeval- vreesik - datspreken over'H uma-

niora'uitdetijd isgeraakt.Hetdektinderdaad nietlangerderealiteit.De
gevolgen staanin hetboekvanR.telezen.Een- vooralsnogdoordejeugd
aangeblazen - heilig vuur:œ n Tegencultuur,die de schoonheid,grillig-

heid,natuur,transcendentie,liefde en religiositeitin zijn wapen schrijft:
<one man,one soul'.

Isditalles,ishetheleboek nietveeltéeenzijdig?Opgetwijfeld.M Aardat
verwijtkrijgtiederdiealleen maarin deroosprobeerttemikken.

C om m unes,basisgem eenschappen,
kleine groepen
A lternatieve sam enlevingsvorm en ?

JanKerkhofs

Deskundgen beweren datvt
v rheteindevan deze eeuw dewereld beheerst
zalworden dooreen zestigtalmultinationaleondernem ingen,die alszovele

<super-m wers'de hele consumptie van de zeven miljard wereldbewoners
zullen plannen,van voeding en communicatiemiddelen totmassacultuuren
ontspanning.Andere vooruitzienden echterverwachten grondige en explo-

sieve reacues van helemensengroemn die zich vergeten voelen bijdeze
superplanning;zijvoorzien tegenoverdeinternationaleplanning een internationaal georganiseerde anarchiei.

Beide toekomstperspedieven roem n bijde tgewone mens',die Zch in die
snmenleving vermorzeld voelt,ro ctiesvan zelfverdediging op.Hijervaart
Zchzelfinderdaadmeerdan ooitals<marginaal'z,veareemd vanzijn eigen
#steren metdetoen geldende waardeschalen en interpretatie-systemen en
van Zjn eigen morgen waaroverniethijzelt mnar ongrijpbare,anonieme
anderen voor hem beslissen.Het is dan ook nietve- onderli
jk datvele
enquêteszowelbijjongeren alsvolwassenen een overtrokken gevoelvan
eenzaamheid openbaren,datnog verscherptwordtdoor allerhande vormen
van <Gods afwezigheid'.
Ook dem ultinationale Kerk methaarweer strakkere centralisering3en de

toenemende polarisatie tussen theologen,kerkleiders en binnenkerkelijke
groem n aan de basis brengen vele gelovigen tot verœ nzam ing: de enen
voelen zich verraden,de anderen voelen zich verlaten door de Kerk,die

steH sminder geborgenheid en beveiliging lijktte bie en en vaak blind
schijntte zijn voordegroteveY euwingen diein haar eigen schoottoch
reelop gang zijn gekomen.En velen beginnen tetimmeren aan alterna1 TheShape0/Things to Come?in TheSconomfl/,June 10,1972êpp.29en vlg..
2 Een synthetisch 'Reporton the SociologicalSurvey,N orth Amencan Assistu cy.,

(ed.n omasM .Gxnnon sj)?1970,datde rœultaten weergœftvan œn diepgaand
onderm ek over Maatschappij,Kerk en Sociëteitvan Jenln(Jezuïeten)in de USA,

vatde hele situatie vu vandaag samen in hettrefwoord Tmarginality'.
3 Se ertVaucamlm H is de centralisee g in de katholieke Kerk toegenomen:Cor
Unum ,de nieuwe reglem enten voorde OrganisauonsCatholiquesInternational>,de

gevolgen van de RomeinseSynode 1971 (cfr.J.Keru ofs,Dederde RomeinseJynode.in Streven,dxember 1971,pp.227-239),enz..
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tieve vorm en van sam en-leven en alternatieve vorm en van geloofsgem eenschap.Het radicaalst gebeurt dat in ste en, universiteiten,groem n van

intellectuelen,gemeenschappen van reli/euzen;vooralin deUSA en inde
andere rijke landen (in Japan bijvoorbeeld) maar ook in Zuid-Amerika
(communidadesdebase),in Afrika (deUjamaa in Tanzania en deJamaa
in Zaïre,om van deduizenden sekten dan nog tezwijgen).Hetfenomœn
heeftreM seen dergelijke uitbreiding genomen - ofschoon dikwijlsmeer
alsutopischeverwachting dan in werkelijkheid - dattalrijkecongressen4
en honderden publikatiess eraan gewijd worden.Slechtsenkele aspecten
ervan wil ik hier belichten.M isschien is het nog te vroeg om al uit te

maken ofhetfenomœn alleen maarœn loutervoorbijgaand crisis-gebeuren isofœn blijvende socialegrondverschuiving.Maarhetplaatsen van
enkele bakenslijktnietonverantwoord.
D eimpasse
Dewesterse samenleving heefteeuwenlang een gesloten,ideologisch tame-

lijk homogeen en statisch maatschappij-patroon gekend.Ieder individu
werd gedragen,beveiligd door en ingekapseld in een sociaal systeem dat

iedereen samenbond in een vlechtwerk van onveranderlijkerollen.Dedorm n leefden in heelW est-Europa volgens eenzelfde stramien:zijwaren
klein (50 tot1.000 inwoners),iM ereen kendeiM ereen,iederbehoordetot
œ n bepaalde klasse,de overgang van een inkom enscategorie naar een an-

dere was moeilijk en gebeurde langzaam,vroeg soms enkele generaties.
lederwasin allesgekleurddoorhetheleverleden vanzijn groot-familieen
wasdikwijlsmeerdezoon ofdochtervan Janssen en kleinzoon ofkleindochtervan Janssen dan zichzelf.IM erwaskatholiek ofprotestanten een

afwijkingvan deintegratieregelsdiehem daarmeeopgelegd werden,werd
metœ n ofandere vorm van sociale excommunicatie bestraft.Erwasœ h
4 Lesgroupes informels#= .
çl'
Eglise.DeuxfêvecolloqueduCerdîc,Strabourg,1315 MJ/1971,ed.R.M etz etJ.Schlick,Cerdic-publie tions,Université,Strasbourg,

1971; Colloquhxm Pro M undi Ff/J over T
L> nouvell% fo= es de communauté hum aine',Leuven,9-13 september 1971 (gepubliceerd a1sPMv-bulletin nr.41,1972))
lDoc-colloquium,Rome,november 1X 1;Colloque de prospc tive de la vie religi-

euse,2-4 juni1972,georganiseerd naaraanleiding van heteerste eeuwfeestvan de
benedictijnenabdijM aredsous(Be1gië).
5 Zie degeregeld gepubliceerdelijsten in Win wf/à Love.# directory ofthelibera-

ted Churches fn Am erîca,Pree Church Publications, Berkeley; Courrier Com munx fcfre International, Brussel; Komm une,Dic-map 29, De Horstink,Amersfoort;

lijsten gepubliceerd doorIDOC-Rome;Bulletin delfcfzon etzfn/or-cfion descommunautés de :lxe,Paris;Les communautés de hr e, in Vers la Ffe Nouvelle,no.

spécial,72/3,Paris;L.M tingvon Geusau,Kommunen und Bœisgruppen.Ein W eltpàlno- en,in Orientierung,Zûrich,15 dec.1972,pp.34 -37;enz..
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ruime affœtievegeborgenheid,maarde vrijheid washeelbeperkt,vooral
de vrijheid betreffende heteigen levensontwerp.De samenleving werd inderdaad in hogemategecontroleerd doordetraditie,doordemaatschappij
van gisteren.In een maatschappijwaargœn democratisering van hetonderwijs,gœn degelijkeverplegivg,geenmaatschapm lijkezekerheidbestonden,wasœn dergelijke intenseonderlinge gebondenheid op kleine schaal
levensnoodzakelijk.Alleenlevenden of gdsoleerde echtparen konden niet
overleven.
Daarenboven wasde arbeidssplitsing veelminderdoorgedreven:de fam ilie
m oestvooM en in haastallebehoeften van haarlH en;op zouten peperna
en enkele dure kledingstukken waren de meeste dorm n autonoom .ln de
mini-dorpjes met60 tot 150 inwonerswaren economie,politiek, religie,
cultuur,tussenmenselijke relaties één enkele werkelijkheid.juistzoals in

allegrotewesteuropeseabdijen.In die maatschappijbetekendevolwassenworden zich zogoed mogelijk integrereninhetovergeleverde.M etwiemen
zou trouwen en watmen in hetleven zou doen,werd grotendeelsnietdoor
m aar voor de betrokkenen uitgem aakt.Hetwas een patriarchale samen-

leving,gebouwd op hetgezag vandeouderen.W iewerkelijk wildeprotesteren,moestverhuizenen kwam noodzakelijk terechtindeslechtgeorganiseerde sociale wildernis.Binnen diemaatschappijkon men aan de sociale
dwang alleen maar (totop zekerehoogte)ontsnappen doorzich te laten
opnemen in de hofhouding van œn ofander heer,doorin hetkloosterte

trM ensdooraantesluitenbijeen afanderhuurlingenlegerofbijeen bende
conquistadores.

Ditsamenlevingspatroon isnu grondig gewijzigd.M obiliteit.industrialisering,sociale zekerheid.verstedelijking hebben de enkelingen bevrijd uit
velevormen van socialedruk.Personaliseringen vrijerekeuzevan partner,
vrienden en beroep zijn erdegevolgen van.Ditallesismogelijk gemaakt
door enorme m ateriële en organisatorische infrastructuren: verkeersnet,
telefoon,grote ondernemingen,arbeidsmobiliteit,elektriciteit in de huishouding,sm cialisering.Doch ook,dieper,doordatdegesloten <consciences

collectives'(Durkheim)vanhetagrarisch milieu en vandeéne,traditionele

christelijkeideologiezijn doorbroken en hetindividu voortdurend in contactkan komen meteen stroom van informatie,diehem van œnzijdigheid
kan bevrijden en zijn tolerantie bevordert.
lntussen echterervaarteen aantalmensen,vooraljongeren,datzijsteeds
meerde gevangenen worden van die alsm aar snellerveranderende organisatorische en mentale infrastructuren,dat zi
jals individu we1veelmeer
mogelijkheden hebben gekregen,maar met hun diem re behoeften in de
kou komen te staan.Velen ondergaan ditnietreflexiefen laten zich door
de stroom geWoon meesleuren.Anderen echter kijken uit naar andere
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modellenvanmens-zijn,naarhetingroepbelevenvanbedreigdeofnieuwe
waarden.Zo voltooien zj de dialectiek van gesloten maatschappijover
individualiseringnaareen nieuw,vrijgekozen gemœnschapsleven.
Op weg naaralternatieve vorm en vJa samenleven
Al is het voorbarig de vele uiteenlom nde vorm en van nieuwe gem een-

schappen diehieruitontstaan,duidelijk tewillen catalo#seren,toch ishet
wellichtalmogelijk ereen eerste,voorlopigetym logie van op te stellen.
Alsbelangrijksteonderscheidingscriteriakunnen dan gelden:1)demotivering;2)deintensiteitvan deinterpersoonlijke betrekkingen;3)de relatie
tot de bestaande structuren.
Nieuwe vormen van groepsleven ontstaan uit zeer uitœnlom nde motiveringen.Ik noem slechtsde voornaamste:protesttegen de bestaande maat-

schappij;heimweenaardevroegereagrarischemodellen van samenleving;
onderlinge ideologische steun tegen hetnivellerende en richtinglozevan de

pluralistische maatschappij; een gezamenlijke revolutionaire actie; zucht
naarnieuwe vormen van contemplatie;behoefteaan interpersoonl
ijkerelatiesdiede beperkleid van hetechtpaaroverschri
jden.Enzovoort.
Groem n kunnen ook onderscheiden worden naar de intensitdt van de

interpersoonlijkebetrekkingen diedele en metelkaaronderhouden.Waar
hetonderlinge contact frequent is en intiem ,> 1het aantalle en in het

algemeen betrekkelijk kleinzijn.Erisveelkansdatereen sterkemateriële
solidariteitis(samen wonen,gemœnschappelijkbudget),veelkansookdat
erweinigplaatsoverblijftvooreenindividualistisch privé-levenysomsvoor
een privé-leven toutcourt.Groem n van ditgenre bedoelen van langere

duurte zijn.Ze vertonen dikwijls erg introverte trekken.Vele religieuze
communiteiten entalrijkecommuneshoren totdittym .
Tenslotte kan men de groem n klasseren naar hun verhouding totde bestaande structuren.Zoals de kerkgeschiedenisleertdatvele religieuze ge-

meenschapm n in hun (somssedoïde)aanvangsperiodeheelveellastondervonden van de institutionele kerk,leertde sociale geschiH enisdatvele
vernieuwingsbewegingen in hun aanvang dooreen m riodevan onbegrip en

vervolgingheen zijn moeten gaan (bijvoorbeeld hetcommunisme,hetsocialisme).Nu ontstaan ergroem n ofgemœnschapmn diezich binnen de
traditionele structuren willen ontwikkelen en doordezezonder moeite aanvaard worden,en andere die er zich kritisch tegenover opstellen.Ditsoort

groepen iszowelbinnenvakbondenen m litiekepartijen a1sbinnenscholen
enkerkentevinden.M aarerzijnookgroem n diezich uitdrukkelijkbuiten
debestaande structuren plaatsen en erzich tegen afzetten ofbuiten worden

gewerkt'
.splinterpartijen,sekten,nieuwetijdschrift-rM acties,enz..En deze
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Zjn Dwelbijextreem behoudsgezinden (vele zogenaamde <revivals'zijn
fundamentiistisch)alsbijuiterstlinksen tevinden.
Natuurlijk isditallesnietnieuw.In Plato'sRepubliek (5eœuw v.C.!),in
de Utopia van ThomasM ore (1516),in dejezuïeten-rH uctiesvan Paraguay (17e eeuw),in de geschriften en ideen van CharlesFourier (17721837)vinden vele 'communards'uitgewerkteproto-modellen voorwatzij
nu willen realiseren en dehele19eeeuw doorzijn in Frankrijk,Engeland
en de USA hele commune-bewegingen aan te wijzen.Deze bewegingen,
waarvanenkeleree suitde 18e eeuw dateren,worden doorTon Nuijftot
vier tym n herleid:religieuze œ mmunes,die dromen van œ n herstelvan

hetnieuweJeruzalem in deNieuwe W ereld (zoalsb.v.dewederdopersin
degemeenschap van Ephrata ofdeMormonen van Orderville);landbouwcommunes,die terug wi
llen keren tothet vô6r-technische tijdperk (bv.
<lcaria',opgebouwd volgens de ideen van Etienne Cabet,1788-1856):
industriële comm unes,die de nadelen van de socialisering trachten te be-

strijden meteen socialistischehervorming (metnaastFourier ook Robert
Dale Owen,1771-1858))en tenslotte communesa1saltematiefvoor het
gezin fzoalshetfsamengesteldehuwelijk'van degemeenschap vanOneida,
1848-1881).<DeAmerikaanseburgeroorlog en dekapitalistischeindustrialisatiehebben œ n eind gemaaktaan de meestevan deze <<utopieën''van de
vorige eeuw.Toen laterhetsocialisme,onder marxistische invloed,min of
meerdeorthodoxeleervandearbeidersklassewerd,zijn degem eenschapsexperimenten langzamerhand verdwenen.Alle aandacht #ng uitnaar de
economische verheffing van hetproletariaat'.
Sindsde tweM e wereldoorlog echtergroeiden de weinige overgebleven uit-

zonderingsgevallen van devorige tijd uittoteen zeergrotebeweging,die
zich snel en weer vooral over de USA verspreidt, ditmaal overwegend

onderzoekendejongeren uitdemiddenklasse en van rijkeren huize.W eer
ishetspœ ifiekem tentieelvan de gemeenschapm n afgestemd op hethum aniseren van sociale systemen.Ditmaalwillen velen niet meer wegvluchten

in een para-maatschappelijk bestaan;zijzoeken werkelijke maatschappijveranderendeinvloe tehebben,œn beetjezoalsdegrotereligieuze orden
van de middeleeuwen,doch ditm aalmeestalzonder explicietreligieuze of

tenminstekerkelijke signatuur.Een van de grootste handicapsligtin het
afglijden naarhetlouterm litiekeengagement,en wellichtnogmeerinhet
ontbreken van duurzame gemœnschappelijke sm bolen.Terecht schrijft
M .Douglashieroverin NaturalSymbols.dEen van de zwaarste vragen van

onzetijd betrefthetgemisaan trouw (commitment)aan gemeenschappelij6 In Nîeuwe vorm en van gemeenschapsleven,Pro M undiVita,Bulletin nr.41,1972.
Cfr.M .H oloway, Heaven on ecr/à, London, 1966; E.W ebber, Escape to Utopîa.
TheCommunalM ovem entfn Am erîca,New York,1959.
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ke symbolen.Alshetdaar alleen bijzou blijven,dan was de zaak nog
betrekkelijkeenvoudig.Alshetallœn maarzou gaanom eenopsplitsing in
kleine groepen,die ieder voor zich gehecht zouden zijn aan een eigen
geheelvan symbolischevormen,dan washetallemaalnogvrijgemakkelijk
tebegrijpen.Dochmysterieuzeren onthutsenderisœnwijd verspreid explicietverwerpen van elk ritueela1s zodanig.Ritueel is een negatiefzwaar
beladen woord geworden,datslechts leeg conformisme betekent.W e maken een opstand mee tegen alleformalisme,maarook tegenelkevormelijk-

heid'.M isschienisjuisthetblijvendevertrouwen inbepaaldesymbolenen
in œnminofmeerduurzaam ritueelœnvandebijzondersteredenenwaarom vooralreligieusgemotiveerdegemeenschappen méérzijndanwatScherernoemt<short-livH temm rary communities'en voordeleden op langere

termijnperspecuefbie en.Dochhoezullen zijooitnogechtemaatschappijveranderendeinvloH kunnen hebben?

Alternatievevormen vJageloofsgemeenschappen
Vanzelfsprekend heeft het zoeken naarieuwe geraeenschapsvorsaen een

echo gevonden in deKerk.Erzijn debekendevoorbeelden van Taizé en
Boquenl.Er is de snelle uittocht uit de grote kloosters en abdijen naar
Meine leefgemeenschapm n, niet langer gekenmerkt door het agrarische

modelvan deherenhoeveofdevesting (naarhetarchetypevan debene-

dictijnse tstabilitasloci'),maardoor de voorlopigheid van tentbewoners.
Erishetzich afwenden van de grote katholieke-actie-organisatiesen zelfs

van de parochies naarkleinere basisgemeenschappen,gezinsgroepen,bijbelclubs.Ergensontm oeten dezoekende religieuzen en dezoekende gelovi-

gen elkaar; zijbeleven bewust het einde van de christenheid.van het
samenvallen van kerk en maatschappij.
De religieuzen voelen zich vervreemd in de afgezonderde en a1s hetware

re uplicatievemanierwaarop zijhun christen-zijn beleven (fchristenen in
detwee emacht'),eenlevensontwerp datin een wereld dieinhaargeheel
a1schristelijk werd beschouwd (de tchristenheid')zin had alseen kritisch
m oment,maarwaarvan debetekenisin de wereld van vandaag steM sm inder doorzichtig wordt.Nu immerswordtdie kritiek van de diasm ra-beleving m etalle eisen die ze stelt,ietswatvan V e christenen wordtgevraagd.
M aarvele van die christenen voelen Zch in de grote kerk nietmeervolle-

dig thuis;zijzoeken naareen gemeenschapm lijk geloofsbeleven meteen
veelsterkere persoonlijkebetrokkenheid.Datverondersteltkleinere groe7 Cfr.het boek van de abtvan Boquen,B.Besret,Lîbératîon de l'homme,Desclée
de Brouwer, 1969.

m n,creatiever en authentieker dan wat de bestaande structuren biM en.

Hetzeersnelleteruglom n van dezondagspraktijk in heelWest-Europa is
nietallœ n te interpreteren als œ n teken van m aterialisme en ongelovigheid.
Tussen beide tendensen,die van religieuzen en die van leken. groeit een
toenadering,die veel weg heeft van een versmelting.Zullen de nieuwe

geloofsgemœnschapm n,tenminstetijdelijk,deradicale evangelischeinspiratieherbergen?En zalaldusdecyclus- van deeerstechristenen (zoals

zijin debriefaan Diognetusworden beschreven)overde woestijnvaders.
hetmonastiekeleven en de am stolischeorden totde seculiere instituten weer gesloten worden met het eenvoudige en veeleisende model van de
eerste christenen, doch nu na de ervaring van vele eeuwen onvoltooide
christenheid?
Som mige groem n vinden hun bindmotief in sociale en politieke opties.

In Latijns-Amerika is diteen frm uentverschijnsel.Zo b.v.oordelen de
groepen diezich aangesloten hebben bijde tM ovimiento de1osSacerdotes
delTercerM undo'in Argentinië datm litieke theologie niettotde Duitse

universiteitsaula'sbem rktmoetblijven,maarzichzelfsmoetuitdrukkenin
œn soortchristelijk gemotiveerde Tupamaros.Daar ook vindtmen de
opbloeivan velevormen van tcomunidadesdebase'89die tevensgroeipolen

zijn voorgemeenschapsontwikkeling.voorcatechisatieen voorvreM zame
revolutie.Op andere plaatsen (Noord-Amerika en in W est-Europavooral
Ne erlandsFrankrijk,Spanje en Italië) komen de traditionele parochies
onderde druk te staan van de zogenaamde tkritische gem eenten', van <underground'of<ioating parishes',waar de vieringen door grote spontand-

teitgekenmerktzijn (huisliturgien en vrijeliturgieën)en degrenzen tussen
katholieken en protestnten en zelfsaanhangersvan iet-christelijkegodsdiensten vervagen.Tegelijk worden hier nieuwe ambtstym n op min of
meerorthodoxewijzeuitgetest.
Utopie,ontwerp en illusie

Zowelindemaatschappijalsin dekerken wordtdebeweginggrotendeels
gedragen doordeutopie van deharmonieen decrO tiviteitvan diepgaande

en veelvuldige interpersoonlijke relaties.Hetautonoom worden van een
jeugdcultuurenhetverlangen naarnieuwevormen van man-vrouw-relaties
zijn hieraan nietvreemd.Ook de afkeervan een overwegend op welvaart
afgestemde samenleving, waar economische doelm atigheid en m aterieel
8 D.Barbé,Dem aîn les communautés de base, Cerf,Paris,1970.Voor de Epriesters
voor de D erde W ereld'cfr.Inca,Chrîstenen voor hetyx izgme, in Streven,aug.sept. 1972,pp. 1075 -1085.
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succes voor de paranaeters doorgaan van geluk, verklaal naede de neo-

romantischeinslagvanhetfenomeen.Dezeutopiedruktongetwijfeld echte
menselijke en christelijke waarden uit.Hoe zalzijechtervorm weten te
krijgen in duurzame ontwerm n? Hoe kunnen bijvoorbeeld pogingen van
architecten om projœten van centraalwonen ingangtedoen vinden in de
stadsplanning,verzoend worden metde mobiliteitvan dem oderne samenleving? Hoe kan die mobiliteitin overeenstemming worden gebrachtm et

nieuweeigendomsvormen (daardevoorkloostersgebruiktefiguurvan een
verenigingzonderwinstgevenddoelmoeilijkoveraltoepasbaarzalzijn)?Het

lijktwe1datbijde overgang van utopie naarontwerp een scherp onderscheid gemaakt za1 moeten worden tussen werkgemeenschapm n,leefgemeenschapm n en gemeenschapm n op basisvan ideologie,resp.geloof.

Zoalsin hetverle enzullen talrijkenieuwegemeenschapsontwerpen stranden in illusies.Uitdeoverhetonderwerp gepubliceerde studiesgblijktten
overvloede dat de kleine groem n geen universeel zaligmakende formule

zijn:zezijn goed voordegenen voorwiezegoed zijn;zezijngoed zolang
zewerkelijk bijdragentotdeechtemenselijkegroeivan deleden.Veruitde
meestegroem n leven nietlangerdan zesmaanden totdrie jaar.Daarenboven heeftiedere groep œn eigen klimaat,een eigen ideologie,een eigen
<spiritualiteit'.Naarmate de bindingvan de le en dieperis,moetdeselectie

strengerzijn,althansindien enigeduurzaamheid wordtbeoogd.Ditgeldt
bijzonderzodraerenigefinanciëleverplichtingen bijtepaskomen enmen
onderling verantwoordelijkheid opneemtvoor elkaars kinderen.Groem n
die een zo volledig mogelijke integratie nastreven voorelk van de leden,
lopen hetmeestgevaar ten onderte gaan aan de opgestapelde spanningen.
Boven hetabsolutem onopolie van één groep verkiezen velen dan ook een
vorm van .appartenance multiple',d.w.z.iM er behoort tot verschillende

groem ntegelijk.Devraagkan danookgesteldworden ofbepaaldevormen
van samen-wonen we1zinvolzijn.lnderdaad,indien œhtegemœnschappelijkheid een dosisechte privacy onderstelt,kunnen sommige vormen van
comm une,en nietalleen de toch nietzo veelvuldig voorkomende seksuele

communes,alleen maarleiden totfrustraties,niettotœn blijvende verrijkinglo.
Deervaringleerttrouwensdatdergelijkegroepen oftesterkeoftezwakke
m rsoonlijkheden aantrekken en sneluiteenvallen doorrivaliteitenjaloersheid;velen zijn trouwensslechtssolidairvanuiteen anarchistisch project.
9 Zie vooral JacquelineScherer,Enige park oxen van hedendaagse gemeenschappen:socîologîsche kanttekeningen,in Nîeuwe Vormen vJn gemeenschapsleven, Pro
M undiVita,Bulletin nr.41, 1972.Ook haar boek, Contemporary Community.Sociologl
'
calIllusion orRealify,London,1972,iserg kritisch t.a.v.dezin en de ambiguïteitvan de nieuwegemeenschappen.

10 Unegrandefamille(suividecommentaires),in Esprit,maart1971,449-500.

Een aantalkleinegroepen wordtbetoverd doorde fictie van hetvolmaakte

socialeeiland.Inderdaad,om aan regressie teontsnapm n moeten zijzich
complementairblijven weten metgroteregehelen zoalsgemeenten ofwijken of,kerkelijk gezien,territorialeofpersoneleparochies;zonietwerken
zijalgauw verstikkend op deleden,omdatzijén hetperspectiefop het
meeruniversele én hetcorrediefvanuithetuniversele verwaarlozen.Ver-

moM elijk heeftB.Delplanquellgelijkwaarhijsteltdatelkegroep,om echt
hum anistisch te zi
jn,deviervolgendesocialedimensiesdientteverzorgen:

1)deindividueleevolutievan elk derleden (b.v.doorde <correctio fraterna'ofœn seculiere vertalinghiervan);2)hetaffectieve leven in interpersoonlijkerelaties(metbehoud van hetgoedevan hetechtelijkegezin doch
metdoorbraak van hetisolerendeen egoïstischeervan);3)een ofandere
vorm van maatschappelijke(tpolitieke')inzet;4)decultureleverrijkingvan
de groep en de leden.

De mogelijke illusies en moeilijkheden,inherentaan de vormgeving van
communitaireprojectensmogen echternietdoen vergeten dataan deoorsprong van de m eeste religieuze orden,zoals aan de oorsprong van het
christendom zelflz, zich een utopie bevindt,die tot leven kwam in een

kleinegroep van gelijkgezinden.De eerstegeloofsgemeenschappen van de
H andelingen der Apostelen,het <personnalism e communautaire'van EmmanuelM ounier,de gemœ nschapsbewegingen van Lanzo de1 Vasto,Légaut,Besret,hippie-groepen en sm dentengezinnen,ze hebben allemaaliets

gemeen:de overtuiging dat de grootste wereldse waarden en mogelijkheden van dem ensnietliggen in hetbeheersen van denatuur,m aar in het

bevrijdend ontmoeten van anderen en dathetwerken voorelkaar ergens
een spelenmetelkaarmoetblijven.Enheeftditnietstemaken metdekern
van de Heilsboodschap?
11 B.Delplu que,La personne et la communautê,in Les comm unautés nouvelles,
no.spéc.Le Supplément,98,sept.1971,pp.263-302.

12 J.P.Audet,Leproletëvcngë/fçuedeHsus,Aubier,Paris,1969.
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Tegen 1frankperbladzijde
PaulClaes

Kunst als kritiekl,een bloemlezing van marxistische teksten over kunst,

kost395frank- bijna 1frankperbladzijde.Beterkan deambigiteitvan
de kapitalistische cultuurindustrie nietaan hetlichtworden gebracht.Uitgeversvan revolutionaire geschriften hoeven tegenwoordig nietvan honger
om te komen:progressieve literatuuris œ n waar geworden tussen andere

waren.En ook ik speelmijn ro1meein ditproces.Bereidtde criticusde
marktnietvoor op de rœ eptie van hetprodukt?

Vaststellingen alsdezezoudentotwanhoopdrijven a1szegeengewonekost
warenvoordekleinburgerlijkeintellectueel,diezijngeestesarbeiddagelijks
totkoopwaargeperverteerd ziet.Exemplarisch als ze is kan deze situaue
echterhetvertrekpuntvorm en voorœ n concrete kritiek die hetbesproken

boek vooreen keerniettoteenobjed isoleert.
In dezebundelfigureren namen a1sAdorno,Brœ ht,Ena nsberger,Lukâcs,

M arcuse,M arx.Lieverdanhun bijdragen afzonderlijk op hun mérites te
beoordelen en ze zo onschadelijk temaken,wilik hierproberen te doen
wataldezeauteursmetaandrang schijnen tevragen:hetcultuurvoorwerp
binnen zijn materieel-economische en communicatief-ideologischeproduktiecontext aniyseren.

Zodoeik slechtswatelkelezerdagelijkszoumoeten doen ten opzichtevan
de hem van alle kanten tegensto= endebetekenissen:propaganda,rœ lame,

modesdehelemachinerievanmodernemo en diedoordeFransecriticus
Barl es lucie ge em onteerd wordtz.
Zodus:Kunst* kritiek is vooreerst œn m ateried objœt,bestaande ui
t

bijna400mettekstbe rukteeningebondenbladzijden papier.Inditobjœt
isœn heleboelarbeid geïnvestcrd:van deschrijver,van de drukker,van
deuitgever.Alsdusdanig ishetœ n arbddsprodukt.
Ditarbeidsproduktwordttothandelsprodukt,wannœ r hetvan de produ1 Kunsti, krfffek.Voorbeelden v- eea m aterîalîstische kunstopvatting.- Redak-

tieJ.P.Vogelaar,De Bezge Bij,Amsterdpm,1972,391 pp.,BF.395.
2 Roland Barthes,M ythologîes, Seuil,Paris, 1957.
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centvoorwiehetgeen gebruikswaarde(meer)heeft,overgaatnaardeconsumentvoor wie hetdiewelheeft.Bi
jœn boek verlooptditprocesvrij

ingewikkeld.De schrijververkooptzijn tekst(in ditgevaleen keuze van
vertalingen meteen inleiding daarop)aan deuitgever,dieerdan vrijover
beschikt.

J.F.Vogelaarverteltin zijn inleiding dathijdebundelalin 1968 samenstelde,m aardatdiepasin 1972 op demarktkon worden gebracht. Jam m er

genoegspecificeerthijderH enendaarvan niet.Duidelijkisin e1kgevaldat
zodra de schrijverzijn tekstuithanden heeftgegeven,hijnagenoeg gœn
controle meer heeftop hetverdere gebruik ervan.
De uitgeverzorgtvoor hetvermenigvuldigen en verspreiden van de tekst.

Dieactiviteiten zijn nietzo onschuldigalszeeruitzien.Degrondwettelijk
vastgelegdevrijheid vanmeningsuitingendrukpersiseenliberale,d.i.kapitalistische vrijheid.Alleen kapitaalkrachtige organismen bezitten depraktischevrijheid om geschriften uittegeven.A1svrijeondernemingisdeuitgeverijaanhaarwinstmargesgebonden.Datbetekentdatzijalleendiegeschriften za1verspreiden dievlotafgenomen worden.
ln de handen van de uitgever isKunstcl& kritiek een handelswaarBeWOrden.De ruilwaarde van deze handelswaar bepaaltde produktie en de consum ptie ervan.Doordatdit boek met winstverkochtwordt, isde produ-

centervan (deuitgever)een kapitalist,diedeauteurenkele kruimelsvoor

zijn arbeid toewerpt,terwijlde consument(de lezer)allœn een kapitaalkrachtige klantkan zijn.Degdnvesteerdearbeid (deuren opzoekings-en
vertaalwerk van de samensteller)en degebruikswaardevoordelezer(die
hetboek naastzijn nietopengesnM en M arxzet)spelen praktisch geen ro1
bijdeprijsbepaling,weldewinstoogmerken van deuitgever.
Watmoetergebeuren om de auteuropnieuw meesterte maken van zijn
arbeid?Eerstmoethijbewustworden van dedienstbarepositiewaarin hij
zich tegenoverdeuitgeverbevindt.De meeste auteurslaten zich nietsmeer
gelegen li> en aan hun produktzodra hetverkochtis. Een waterdichtcontract,dathun <aandeelin de winst'bepaalt,snoerthun welde mond.
Slechtsverenigd kunnen de auteursmondi
gheid verkrijgen.Daartoemoeten

deschrijversverenigingen vakbonden worden.Datza1we1op verzetstuiten
bijdemeesteauteurs,diezichnogaltijd metromantischedenkbeeldenover
deverhevenheid van hunschrijversroeping paaien en daarenboven doorde

kunstmatig in leven gehouben scheiding tussen hoofd-en handenarbeid
misleid worden.
Buiten een syndicale actie voor een rechtmatige bezoldiging kunnen de
auteurs een m ging ondernemen om zelf de produktiemiddelen in handen

tenemen.Nieuwe reproduktiemethoden (stencil,offset,fotocopie)maken
hetgemakkelijk teksten goedkoop tevermenigvuldigen.ln een gealfabeti-
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seerdemaatschappijalsde onzeheeftelkegeletterde hetrechtnietalleen
lezer,maarookschrijvertezijn,d.i.hetproduktie-consumptiepatroon dat
hem doorhetuitgeversbH rijfwordtopgedrongenytedoorbreken.Hetverspreidenvan dezegeschriften blijfteen knelpunt.Deauteurs(d.w.z.ie ereen)moeten nietalleen hetproduktieapparaat maar ook de distributiekanalen (endedaarmeesamenhangendereclamemacht)inhanden trachten
tekrijgen.
Hetbelangdaarvanisduidelijk:indienKunstJJkritieknietdoorDeBezigeBij,maarineigen beheerwasuitgegeven,zou datwerk hiernietbesproken zijn.A1wathiergezegd is,geldtmutatism utandis voor alle vormen
van kunstverspreiding (en algemenersvan communicatie).
Misschien za1de lezer zich onwennig voelen bijdeze <boek-bespreking'.
De genoem de factoren hebben nochtansrechtstreeks belang voor de ontvangstvan de tekst.H etfeitdatKunstalskritiek een duurboek is- die

prijsresulteertrechtstreeksuitdebeschreven maniervan uitgeven - bestem thetvooreen bepaald publiek.Toen ik hetboek wou kopen,heb ik er
in een paar winkels vergeefs naar gezocht.De boekhandelaars vreesden

blijkbaarmetonverkochteexemplaren vandatdurewerk teblijven zitten.
Op diemanierheeftdegewonebezoekervan deboekhandel(een algeselecteerd publiekl)natuurlijk alweinig kans om hetboek op te merken.
Anders> 1dehogeprijs (10 gewone m ckets)hem we1van aankoop afschrikken.
Automatisch komt hetwerk dus in handen van m ensen die én gdnteresseerd én gegoH zijn (beideeigenschappen overlappen elkaardan noggrotendeels:de inform atie behoortin onze maatschappi
jtoeaandebezittende

klassel3.Op datogenblik tree tœneenvoudigewetvan deinformatietheorie in werking.Die stelt dat een boodschap des te meerie ormatie bevat

naarmatezijonverwachterisvoordelezer.Aangezienervoordegdnteresseerdekopernagenoeggeen verschilistussen zijnverwachtingspatroon en
de inhoud van hetboek,zalde ie ormatie die de tekstlevert, gering zijn.
Aldus wordt œ n op zichzelf explosieve boodschap door haar com muni-

catiewijzeonschadelijk gemaakt.
Ditallesisnauwelijksa1seen verwijtaan hetadresvan de samensteller
bM oeld.Vogelaar heeftin geschrifte4en in praktische acties i.v.m .de Ne-

derlandse schrijversbeweging bewezen dathijdeze problemen onderkent.
lnhethuidigbesteliseen anderesituatiedandebeschreveneookbijnaniet
denkbaar.Dat doet echter niets afaan de realiteit dat de produktie van
3 De verspreiding via bibliotheken verlegt het. probleem slechts: ook daar zal de

prijs vele bibliothecarissen huiverig maken en ook daar zullen de lezers toteen

publiek van geïnteresseerden behoren.
4 J.F.Vogelaar, W oekering van betekenissen, in Raster V, 1, 1971.
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<revolutionair'materiaalkapitalisten verrijkt(vlg.campus-films,Che Guevara-posters,protestsongs),slechtseen beperktpubliek bereikten ditpraktisch nietbdnvloedt.

Overgaandeopdeinhoudvanhetboekkunnen wijstellen datdebedoeling
ervanslechtskanzijneen transformatietebewerken inhetdenkenvan een
intellœ tueelpubliek over kunst,hette demythologiseren.Dit nu is V een

mogelijk a1sradicaalgebroken wordtmetbepaalde schrijf-en leesgewoonten alsdaarzijn hetm neren van deauteur a1skernfiguurin hetschrijfproces.hetbeschrijven van œn fwereldbeeld'a1seen aan de auteurinherente kwaliteit,hetvermengen van biografisch,psychologisch en tekstbe-

schrijvend materiaal.
Degewraakte schriftuurisjuistdegenedieVogelaarhanteertin zijn inleidingen op deafzonderlijkeartikelen,waarininfeiteaanwijzingenvooreen
correde lectuurdaarvan zouden moeten worden gegeven.Een enkelvoudig

didactisch doel,een ideologischelijn van waaruitditbontallegaartjevan
naastelkaargeplaatste teksten zijn zin zou moeten krijgen (leesbaarzou
moeten worden),isook in hetinleidend artikelvanVogelaarzelfnietaan-

wezig.Er bestaatdus alle kans dat burgerlijke criticideze bundel een
<boeiende staalkaartvan materialistische kunstdenkers'ofiets dergelijks
zullen noemen.
H oe Lukâcsvooren na zijn leoretische ommezwaaidacht,watAdorno

overLukâcsen TelQueloverzichzelfdenkt.mogen interessanteproblemen zijn voor een historicus van marxistische kunstopvattingen,hetzijn
lozewetenswaardigheden voor degdnteresseerde lezerdiehic etnunc met

kunstgeconfronteerd wordten zichdaarvragen overstelt.Dievragen zijn
alleen uiteen theorie te beantwoorden,nietuit een 1os samenraapsel van
teksten.
Dezebespreking eindigtwaarandere besprekingen beginnen.Zeisdan ook

nietaf.Delezerkandedoormijbegonnen kritischebewegngverderzetten
tegenoverde teksten die in Kunst 2: kritiek zijn opgenomen.Hijkan,
zoals ik,de auteurs op hun woord nemen en de door hen gepropageerde
methode op hen zelftoepassen.Indien één benadering dialectisch verdient
genoemd te worden,dan zeker deze.

E m ancipatie zonder alternatief
Corn.Verhoeven

1. fEm ancipatie'iseen sym pathiek woord,om dathetin verband staatmet
vrijheid en verlossinguitslavernij,metrebellietegen een drukkend gezag,
met grodende zelfstandigheid en de verwerving van œ n eigen identiteit.

Vrijheid en zelfstandigheid lijken immers onaantastbare criteria voor de
positievebetekenisvaneen beweging.Nemen zijtoe,dan kan debeweA g
waardoorzijvergrootworden,op onze sympao e rekenen.In hettegenovergesteldegevalisdekansdatonzehouding afwijzend zalzijn,aanzienlijlclirtltttr.
Nu isditniethetpuntdathierterdiscussiegesteld wordt.Hetgaatom een
aspectvandeemancipatiedatgewoonlijk alseen vanzelfsprekend gegeven
aanvaard wordt en dat verband houdtm ethetm lemische,strijdbare en

polariserende karaktervan debeweging.Onder emancipatie verstaan wij
gewoonlijk destrijd waardooreen persoon ofgroep zich zelfbevrijdtvan
een overheersende macht.Twee dingen zijn hierin van essentieelbelang.
Ten eersteishetdeonderdrukteklassezelfdiehetinitiatieftotdebevrijding neemt ennietdeoverheersendeklasse.Ten twee eisdevrijheid Mer
ietswatdoor de overheersende groep nietgegund wordt,maar pas door

strijd veroverd kan worden.Onzehogewaardering voordevrijheid blijkt
samen te gaan m etde vanzelfsprekende veronderstelling,dat dit elementaire rechtniettem in veroverd moetworden.Een m sitieve waardering van

de vrijheid blijktop œn dubieuzemaniergekoppeld te zijn aan œn misschien noggroterebewondering voordestrijd.Waarde schijntin onzecul-

tuur bepaald te worden doorinspanning en oser.

Datiseigenlijk œn wonderlijkezaak.Hetlijkterop dateen aantaltegenstrijdil eden binnen onze samenleving,diemin ofmeer verband houden
methaargewelddadig.m lariserend karakter,hieraan hetlichtkomen.Er
zalenig ge uld en misschien een bepaaldeom schakeling van de blik nodig

zijn om temidden van onze vanzelfsprekendhH en deproblemen beterin
hetoog tekrijgen.
Een eerste voo- aardedaarvoorisdetraiing van hethistorisch besef.
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W e kunnen hiervooraanknopen aan hetsympathieke woord çem ancipatie'

zelfen hebben dan hetvoordeel,dathetin zijn oudste contextallerminst
een vageaanduidingisvooreen beweging dienauwelijkshaareigen doelstellingen kan form uleren,m aar integendeel een nauwkeurig omschreven
term uithetromeinse rechtwaarin weinig aan hettoevalwerd overgelaten.

tEmancipatio' (handlichting) heette het ritueel waardoor een zoon zijn
eigen zelfstandigheid kreeg en onttrokken werd aan de volstrekte macht

van devader.Tevoren washijfmancipium',ietswaarmen dehandoplegt,
een slaaf,een stukjebezit.De temancipatio'isdeovergang van de status
van bezitnaardestatusvan persoon.Zijistotop zekerehoogtetevergelijken metde zogeheten fmanumissio',een juridisch ritueel,waardoorde
meesteraan deslaafplechtig devrijheid gaf.Een onderdeelvan dezeritus
bestond hierin,datdemeesterhethoofd van de slaafvasthield en daarbij
deformuleuitsprak:<Ikwildatdezemensvrijis'.VervolgenslietMjhem
ronddraaien,alshetware om afstand van hem te nemen en hem op zijn
eigen spoorte zetten.Deam btenaardiedeplechtigheid leidde,gafhem dan

devrijheid,waarnadeaanwezigen hem gelukwenstenmetdewoorden:<Nu
jijvrijbent,benik blij'.Devrijheid werd nietveroverd,maargegund.

3. Vanafdatmomentwasdeslaafvrij.M aarzijn vrijheid droeg noghet
litteken van zijn vroegere slavernij.Hijwaswelvrij(liber),maara1svrijgelatene (libertinus);hijhad burgerrecht,maarlange tijd bleven desondankszijnjuridischemogelijkheden tochbeperkt.Veelvrikelatenenbleven
in deomgeving van hun vroegerem eester,die a1shun beschermheeroptrad
en M4ens naara zi
jgingen dragen.Sommigen van hen wisten een aanzien-

lijkestatusof,zoalsTrimalcio inPetronius'Satiricon,œn groterijkdom te
verwerven.Zijgingen metdienieuwerijkdom dikwijlsprotserigerom dan
hun vroegeremeestersen waren ten opzichtevan hun slaven nietzachtzin-

niger.Denieuwemens(thomo novus')diezijwerden,wasinwerkelijkheid
vaak eenkarikatuurvan deoudemensvanwiezijzich bevrijd hadden.

4. Hierdoetzich een verschijnselvoordatalletrekken lijkttehebben van
een historische wetm atigheid:de g& mancipeerde klasse imiteertde klasse

ten opzichte waarvan zijzich geëmancipeerd heeft;de verworven vrijheid
verstarttoteen albestaand levenspatroon.Erisdus geen sprake Van

Ver-

nieuwingofalternatief,integendeel:zo'n gedrag ismoeilijk andersdan als
regressiete interpreteren.H etgevolg isdatdeoudestreken van deheersende klasse methettoenemen van de emancipatiealgemeen verspreid worden

in plaatsvan teverdwijnen.
Nu kan men totop zekerehoogtezeggen,datde romeinse slaafdievrijgelaten werd,zijn vrijheid a1seen geschenk kreeg.Erwaswe1demogelijk-
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heid haartekopen,maarook diemogelijkheid werd gegeven.In principe
werd de vrijheid nietveroverd of gekocht,maargeschonken.Datis het
verschilmetde em ancipatie in de Zn die wijaan datwoord geven.Wanneerwijspreken overdeemancipatievanonderdruktegroepen,negers,arbeidersofvrouwen,dangaathetom een bewegingwaarin vrijheid en zelfstandigheid nietals een gunstgevraagd,m aar a1s œ n rechtgeëisten ver-

overd worden.Doordeze strijdbare houding lijktdeafstand ten opzichte
vandemachtdiedevrijheid beknot,veelgroterenhetgevaarvoorimitatie
veelkleinertezijn.Niettemin blijkthetweinigverschiltemakenofdevrijheid geschonken dan welveroverd is.G n vrijheid die nietmetdeeigen
identiteitgegroeid is een proces datwaarschijnlijk langer duurtdan
schenkenofveroveren- lijktmoeilijkhetstadhlm van rijpheid tekunnen
bereiken.De m achtvan degene die schenkt ofaan wie ontnomen wordt,

schijntzogroottezijn- ofdemogelijkheid van œnalternatiefzo gering
datzijhaarstempelop denieuwe vrijheid blijftdrukken.Erlijktdan
geenanderevrijheidofzelfstandigheid tezijndandievan demeester,ofdie
-

nu gediend wordtdan we1verworm n.Imitatie van de ve- orpen m eester

blijfthetideaalvan de slaaf:de emancipatie bevestigtzijn onderworm nheid.Strijd blijftconcurrentie,navolging.Rijk geworden negersgedragen
zich a1srijkeblanken;welvarend geworden arbeidershouden hetkapitalisme in stand en vormen denieuwe liberalen;geëmancipeerde vrouwen trek-

ken debroek aan.svatop bevrijding en zelfstandigheid leek,ontaardtin
serviele uniformiteit en dwangmatige navolging van een bestreden voorbeeld.

5. Hetisverleidelijk en weinig riskantdestellingtewagen,dateen emancipatienietvoltooid ofzelfstotaalmisluktis,zolang zijbestaatin eenvervreemdende im itatie van de bestrH en klasse.Juistwanneer die klasse te-

rechtbestreden wordt,zou heteerste en enige effœtvan haarbestrijding
moeten zijn dathetkwaad van dieklassebeperktwordten nietuitgebreid
en totnorm gem aakt.Geen dialectiek,hoe subtielook,kan deze paradox
rechtvaardigen.Precieszo is de vrM e nietvoltooid en is de oorlog oppermachtig,zolang erm etoorlogszuchtige grimmigheid voorde vrM e gestre-

denwordt.Nogsterker:wiestrijdtvoordevrMe,houdtallœndeoorlogin
stand,zoalshijdiedeonderdrukkendeklasseimite- ,deonderdrukkingin
stand houdt,in vervreemding bl
ijftsteken en zich nietemancipeert.Hij
blijftzonderalternatiefdegevangenevan wathijbestrijdt.
6. De vraag kan gesteld worden,oferbuiten deimitatie een alternatiefis.
W ie deze vraag ontkennend beantwoordt,moetofwelhetbestreden levens-

patroon,b.v.hetkapitalistische,a1shetenigmogelijkebeschouwen,dushet
leven van de meester,de blanke,de man als hetenige m odelaanvaarden,
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ofwelelkeemancipatiea1seen zinlozeschijnbewegingverwermn.W iehaar
bevestigend beantwoordt,loopthetrisico exacttewillen omschrijven wat
hetproduktvan deontwikkelingmoetzijn endaarmeeopnieuw devrijheid
tedoen verstarren.Een emancipatiewaarvan deuitwerking voorspelbaaris
-

en dusook bevochten kan worden - ontaardtin œn nieuweslavemij.

7. Ditbetekentdateen emancipatie dielouterstri
jdbaarheid verkondigt,
moet ontaarden in loze pathetiek.Hetis volstrektle/tiem de machtin
eigen handen te willen nemen en heteigen 1ot te willen bepalen,m aar dit

legitieme verlangen is gebonden aan de beperktheid van de menselijke
mogelijkhH en.W anneer een emancipator alsM arx proclameertdatniet
kerk en kapitaalons1otmoeten bepalen,maarwijzelf,dreigtzijn proclamatietotholle retoriek teverworden.wanneerdaarvan desuggestieuitgaat

datdemensook inderdaad beschiktoverœn even gotemachta1sdiehij
bestrijdtofdatdeontmaskerdemachtautomatisch in hetbezitkomtvan
de ontmaskeraar.

8. Het vraagstuk van de emanci
patie als strijd draaitinderdaad om de
m acht,ofliever:om een verscu tussen tweemachten.In destdjd om de

vrijheid wordtdemachtdieonsonderdrukt,in hoge mate overdreven en
gemythisœrd;zijwordtopgeblazen toteen almacht,een God ofeen lot.
De te bestrijden machtmoetimmersminstenszô grootzijn,datbehalve
een drang totemancipatie bijde sterkeren ook œn levenslangeberusting
aan dekantvan dezwakkeren een zekerematevan waarschijMijkheid behoudt.Alsdemensduszijn 1otin eigen hand wilnemen,moethijhetopnemen tegen een machtdie hijtevoren opgeblazen en gemythiseerd heeft.
9. De machtdie hijzich zelftoedicht,moetdus,wanneerhijnietbegint
metœn drastische ontmythisering,van bijna goddelijke afmetingen zijn.
Zelf-bevrijding,scheppen van een eigen identiteit,schijntnietmogelijk te
zijn zonderdatde gemythiseerde machtwaaruitmen zich bevrijdt,wordt
vervangen door een evenzeer gemyliseerde eigenmachtigheid.W ie zijn
eigen tlot'in eigen hand wi1nemen,maigtzich een machtaan diegelijk
staatmetdeaan het1ottoegekendemacht.W i1destrijd enigekanshebben
op succes voor de initiatiefnemer,dan moeten de twee machten die met

elkaarin hetkrijttre en,ongeveervan gelijke sterkte en structuur zijn.
Hiermeeisin beginselde imitatie gegeven en tegeli
jk dereden waarom de
gem ythiseerde nlacht wordt vervangen door een even overdreven eigenmachtigheid.

10. Maareigenmachtigheid isgœn vrijheid,gœn identiteiten geenbruikbaarplan.W iezijn eigen machtmythiseert,wordteen slaafmetdepreten-
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tiesvan een meester.Alshijzogenaamd zijn eigen lotin handen neemt,
heefthijdoorditpathetischegebaarnog nietde werkelijke m achtom in
vrijheid zijn 1ottebepalen.Hijisazoalsdevrijgelaten slaaf,overgeleverd
aan deonontkoombaredwangvan hetdichtstbijzijndevoorbeeld.Devoorbeeldigheid van eenmachtwordtimmersbepaald doordematewaarin zij
totœ n m yl e verheven wordt.Van haar m ythische karakter ontdaan zal

zijmisschien noch hetimiteren noch hetbestrijden waard zijn.Hoe dan
ook:een bestrijdingvanmachtendieniettegelijkeen ontm ythisering isvan
elkem acht,dusook van deeigenmachtigheidsbeneem tzich zelfdetoegang

totelkevorm van vrijheid diegroeien crotiviteitmogelijk maakt.Zijzet
deslavernijvoorten voegtdaarnogdevermoeiendepretentievan vrijheid
aan toe.

J

D e buitenlandse politiek van

deSovjet-u nie 1945-1970 *
L.L.S.Bartalits

Heteinde van de TweH e W ereldoorlog resulteerde in de vernietiging van

hettraditionele Europese machtsevenwicht.De erkenning van de Sovjethegemonie in Oost-en Zuidoost-Europa werd vastgelegd in een serieover-

eenkomsten die de Sovjet-unie ruimte lieten om de regeringen aldaarte
organiseren in overeenst.emming methaarnationale belangen,haar ideolo-

gie en haarmaatschappelijk systeem.
In oktober1947zetteZjdanov teBelgrado tegenoverde Amerikaanseopvatting van <oneworld'dievan tweewerelden.Hijachtteœn aaneensluitingvan alleOosteuropeselandenineencommunistisch blok noodzakelijk,
evenalsdecoördinatievan deEuropesecommunistischepartijenl.Devorm ing van de Kominform wasalduseen rechtstreeksantwoord op hetM ar-

shall-plan.Zjdanov brandmerkte Amerika a1s de vijand van de SovjetUnie en de vooruitstrevende landen.

Deoorsprongvan dekoudeoorlogligtin hetlaatsteoorlogsjaar.Hijwerd
echtereerstna denH erlaag van Duitsland en Japan duidelijk zichtbaar.
Tijdensdeoorlog manifesteerde zich deOost-W est-tegenstelling in deuit* Enige beschouwingen op grond van de publikaties:
Geschl
'
chte der Sow'
letischen Aussenpolitik 1945-1970,Verlag M arxistische Bhtter,
Frankfurt, 1971,656 pp.,D M .19,80.
Ideologie des sozialdem okratismus in der gegenwart, Verlag M arxistische Bhtter,
Frankfurt,1972,511 pp.,DM .14,80.
M artin Gilbert,Russian History d/lr,W eidenfeld & Nicolson,London,1972, 146
PP.,f 3,25.

MerleFainsod, <fe Russland regiert wird, (Studien Bibliothek) Kiepenheuer &
W itsch,Köln, 1965,747 pp.,DM .28,- .
GMtaIonescu, Comparative Communistpolidcs,M acmillan,London, 1972,64 pp.,

60/-.
W illiam W allace, Foreign Policy = # the Political Process, M acm illan, Tmndon,
1972,80 pp.,6W-.

GertrudKmllert-Sattler,SûdosteuropaBîblioqraphîe.BandlV.1961-1965,Sûdosteuropa und grössere Tearâume,Ungarn,Ru-- fea,Slowakei.Oldenburg.M M chen,
1971,703 pp.,DM .82.
1 Cf.The internationalsituation, M oskou, 1947,p.33.
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eeiopende concepties over de toekom st van Polen en later ook die van

Bulgarije,Duitsland,Hongarijë en Roemenië.Bovendien gebruikten de
lM en van de anti-Duitse coalitie in Jalta en Potsdam niet dezelfde taal.
W anneerm en besloot democratische veranderingen in genoemde landen
doortevoerensnamen de Am erikaanse en Britsevertegenwoordigersauto-

matischaan,datditeen parlementairedemocratienaarwestelijk voorbeeld
betekende en handhaving van de kapitalistische structuur;Stalin daaren-

tegen wildezjn maatschappelijk systeem opleggen en in zijn ogen washet
geallieerde voorsteleen nieuwe poging totimperialistische om singeling van

de Sovjet-unie.De Angelsaksische mogendheden legden de nadruk op
vrije verkiezingen;voorde Russen wasook diteen imperialistische manoeuvre:vrije verkiezingen zouden,zoalsin november 1945 in Hongarijë
isgebleken,anti-communistische krachten aan de machtbrengen;noch de

Sovjet-unie noch hetcommunisme waren in Oost-Europa immerspopulair.
Na de geslaagde proef met de atoom bom illjuli 1945 veranderden de

Angelsaksische mogendhM en hun houding ten aanzien van de Sovjetinvloedssfeer in Europa.In W ashington dacht men nu Amerikaanse voorwaarden te kunnen dicterenz.Binnen enkele weken na de Japanse capitulatie trad het Amedkaanse offensief aan de dag met de aanval van de

ministervanbuitenlandsezaken,Byrnes,opderegeringenvan Bulgarijëen
Roemenië.M oskou reageerde daarop meteen versnelde politieke en ideo-

logischegelijkschakelingin dezelanden.
Krachtens de fcontainm ent'-politiek werd door W ashington een overeenkomstm etM oskou inzakede Europeseproblematiek verworpen. H etaan-

vankelijk streven naar verbetering van de Amerikaans-Russische betrekkingen Nverd vervangen door een op de westerse strategische superioriteit
gebaseerd beleid.Hierdoorwilden de Amerikanen de terugtrekking van de
Russische stri
jdkrachten uit CentraalEuropa afdwingen.Het doelvan

dezecampagnewashetSovjetsysteem zowelpolitiek alseconomisch over
te belasten door aan de zware lasten van de wH eropbouw na de oorlogsschadedelastvan deherbewapening toete voegen en zodoende hetherstel

van de Sovjet-unie te doen stagneren,toteen inœnstorting vanzelfzou
komen.Stalinhadgeen anderemogelijkheiddanzich tegen deAmerikaanse druk te verzetten,geen anderperspectiefdan capitulatie ofagressie.

H etM arshall-plan
Ondankshetfeitdatde Russen nietserieus wilden onderhandelen overde

aanvaardingvan hetM arshall-plan,toondendePoolseen Tsjechoslowâak2 Cf.F.Alperovitz,Atomîc Diplom acy,London, 1965,p.13.
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se regeringen levendige belangsteKng.M olotovs wei
gering om metzijn
Britse en Franse collegae teonderhandelen overeen voorde Sovjet-unie
aanvaardbare formuleawas een m li
tieke blundervan de eerste orde:hij
verschafte de Verenigde Staten œ n leidende positie in W est-Europa en

maaktehetde Russen onmogelijk van detegenstellingen tussen deze landen teprofiteren3.IndiendeSovjet-unietoen samenwerkingmethetW esten had gezocht,had zijwellichtdepolitiekeontwikkeling in W est-Europa
kunnen bdnvloe en. De verstarring of tdefensieve agressiviteit' van de

Russische m litiek,vermoHelijk alsantwoord op de foffensieve politiek'
van de Verenigde Staten,versnelde de vorming van allianties tussen de

westelijkelanden en deontwikkelingvan eengemeenschappelijke politiek
tegenover de Sovjet-uie.
M et de inwerkingtrM ing van hetM arshall-plan is de m litieke verdeling
van Europa œ n feitgeworden.ln W est-Europa werden de communisten

uit de regeringen verwijderd,in Oost-Europa slaagden zijen de linkse
socialisten erin œ n dominerende positie te verwerven.Ditwerd vergemak-

kelijktdoorde naoorlogse ineenstorting van de regeringssystemen en a1s
gevolgvan dedirecteSovjetinterventie.Na devoltooiingvan depolitieke
gelijkKhakeling volgde devorming van hetSovjetblok doormiddelvan
hetsluiten van bilaterale verdragen tussen de verschillende Oosteurom se
landen.

InEuropawerd nadecommunisuschestaatsgreepin Tsjecho-slowakijeen
de Berlijnse blokkadehet<containment'de officiële Amerikaanse m litiek
en de Verenigde Suten begonnen m etde herbewapening.Angstvoor het
communisme ontwikkelde zich tot anti-communisme.Het M arshall-plan
washetbegin van œ n nieuwefase in deOost-W est-betrekkingen:hetbegin
van een Eurom se samenwerking zonder de Russen,tegen de Russen,en
metde Amerikanen.

H etD uitseprobleem
De m liueke verhoudingen a1s gevolg van de scheiding van hetcontinent

waren onverbrekelijk verbonden metdeconflicten rond deDuitseontwikkeling. De onoplosbaarheid van het probleem van de Europese deling
bleef lang daarna nog hetgevolg van de onoplosbaarheid van het Duitse
problœ m4.

3 Bijvoorbeeld metbetrekking tot de regeling van het Duitse probleem en vooral

innkehetRuhrlebied.

4 Ditwasduidehjk deimplicatievan W alter Lippmann's kritiek op de indamming,
waarin hijconcludeerde datde rol welke Duitsland in het programma was toebedeeld <the most dangerous and desta dive consequenx of the m licy of firm containment'm etZch m eebrengt. Geciteerd in:D.Horovitz,Imperîalism and Revolution,London,1969,p.93.
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De Tcontainm ent'-politiek van de NATO m oestervoorzorgen datde Rus-

sen nietmeer invloed in Europa zouden krijgen.Deze conceptie van G.
Kennan werd echter door hetzgn.militaire anticomm unisme van de NA-

To-landen van zijn plaatsgerongen.Terwijlhetoorspronkelijkedoelvan
dewestelijkepolitiekwashetuitdewegruimenvande Europese en Duitse
verdeeldheid,droeg de NATO ertoe bijdat deze verdeeldheid duurzaam
werd.W ellicht steunden de tegenstellingen tussen de Sovjet-unie en de
Angelsaksische mogendhM en op œ n fundamenteel misverstand.Londen
en W ashington veronderstelden dat de Russen W est-Europa wilden ver-

overen ofzijn regeringen doormiddelvan een revolutionaire omwenteling
ten val brengen; de Kremlinleiders veronderstelden dat de Amerikanen
van plan waren Oost-Europa terug te winnen en de m litieke system en in

dezelanden te wijzigen.Beideveronderstellingen waren onjuist.
De totstandkoming van de NATO,depogingen totherbewapening van de
Bondsrepubliek en de oorlogen in Korea en Vietnam hebben de tegenstel-

lingen tussen Oosten W estverderverscherpt.Vermoe elijk daarom lanceerden de Russen verschillende voorstellen tot oplossing van het Duitse

vraagshlk.Eén van de belangrijkste daarvan was de nota van 10 maart
1952 waarin een vredesverdrag metDuitsland werd voorgesteld:Duitsland

zou worden herenigd en geneutraliseerd.Ze werd doordewestelijkemogendhH en en de regering-Adenauer negatiefbeantwoord.

'
M assiveRetaliation'en 'Brinkmansh/ '
De machtsaanvaarding van president Eisenhower en de dood van Stalin
(1953)waren voordeverdereontwikkelingvan deOost-W est-betrekkingen

van grootbelang.De Sovjet-unie wilde waarschijnlijk haarW estpolitiek
we1hee en,terwijldeAmerikanen nietbereidwaren een m litiek van ontspanning tevoeren.Zijwaren zelfsgedwongen hun politiek teverharden,
wantde dreigendeFranse nederlaag in Vietnam impliceerde de mislukking
van de <containment'-politiek.De oorlogen in Korea en Vietnam hadden
inderdaad enige zwakke plekken daarin aan hetlichtgebracht.H etgevaar

was namelijk niet denkbeeldig dat de Russen andere lokale conlcten
zouden uitlokken.W ashington vreesde datdit op den duurzou leiden tot
een versplintering van deAm erikaansem ilitairemacht.H etinitiatiefzowel

watbetreftdeaard alsdeplaatsvan hetconflictzoudaarbijgeheelaan de
communisischelanden blijven.Denieuwepolitiek kwam in hetkortMerop neer: ontwikkelen van de Amerikaanse nucleaire capaciteit en door

middelvan <M assiveRetaliation'en <Brinkmanship'hetSovjetblok in bedwang houden.Deze conceptie vormde hetfundamentvan de Dulles-m li-

tiek.In concreto beoogdezijdeomsingelingvanhetSovjetblok enzelfsde

bevrijding van de Oosteuropesevolkeren.Propagandistisch diendedaarbij
hetanti-communismealsideologieenin militair-strate/sch opzichthoopte
Dullesdatœn herrezen Duitsland de ontbinding van hetSovjetblok zou
besm e igen.

DeD uitseherbewapening
H etbondgenootschap van een <militaristisch'Amerika meteen frevancM s-

tisch'Duitsland wasin dejaren vijfug de nachtmerrievan alleOosteuropese regeringen.Daarom hebben de Russen van 1953 tot1955 alle middelen benutom de herbewapening van de Bondsrepubliek en de voltooM g
van de organisatorische opbouw van de NATO te verhinderen.Hun propagandistische aanvallen werden begeleid door diplomatieke manoeuvres

om deDuitseen Franseregeringenhetopgeven vanhetEvG-projed afte
dwingen.Uitde Russischehoudingconcludeerde men in hetW esten datde
bereidheid totcompromis van een M olotov snel zou toenemen,wanneer

deze dreiging maar door onherroepelijke maatregelen geconcretiseerd
werd.De verrassing was des te groter toen na de mislukte vier-mogend-

heden-conferenuein Berlijn dedefinitieveverdelingvan Europa en Duitsland œ n feitwerd.

HetveranderdeSovjetpolitieke,ideologischeen strategischedenkendraagt
destempelvan een politicusvan grootformaat.N.S.Chroesjtsjov'svooruitgangsoptimisme was zo groot,dathij erop vertrouwde de Vereigde
Statenpolitiek opden duurtekunnen verslaan.Hijgeloofdezo sterk inde
superioriteitvanhetSovjetsysteem,dathijmœndedatdeRussische economie hetkapitalisme voorbijzou streven wenneer de Sovjet-unie niet
meerdeenormelastvan debewapeningzoumoeten dragen.Hijzagin dat
het marxism e-leninism e ook zonder <export van de revolutie' in andere

continenten kon doordringen.Hijwas ertenslottevan overtuigdsdatde
Sovjetmaatschappijzelfnaareenpauzein dekoudeoorlog,naarvredeen
opbouw,naar consumptiegoederen en sociaal-economische zekerheid verlangde.

XXe Congres vJa #e C.E S.M

HetXXe Parujcongresbracht o.m.de volgende veranderingen:de aanspraak van de Kremlinleiders op de ideologische en politieke leiding van

hetSovjetblok werd soepelergeformuleerd,deprincipiëlerechtsgelijkheid
van de socialistische staten werd onderstreept en een eigen weg naar het
socialisme binnen zekeregrenzen toegelaten.M en legde nieuwe nadruk OP

demogelijkheid van coëxistentievanlanden metverschillendemaatschap-
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pelijke stelsels.Na februari1956 traden echterin hetSovjetblok onverwachte moeilijkheden op.Onder meer het schijnbaar onoplosbare probleem vandehandhavingvan deautoriteitdercommunistischepartijen en
dievan deSovjet-uniein een situatiewaarbijhetsocialismenietmeervan
buiten uitbedreigd werd.
In 1957 en 1958 werd hetgevoelsteeds sterkerdatdekoude oorlog tussen

Oosten W esthoe dan ook moestworden beindigd.Persoonlijkecontacten tussen de regeringsleiderszouden hetinternationale klimaatverbeteren.
De m islukking van de tom onferentie in 1955 te Genève en die van de

SovjetinterventieinHongarijëwarenvergeten.Hetzoeken naareenvreedzame coëxistentie was in hetW esten sterkerdan de verontwaardiging.De

Sovjetdiplomatiemaaktevan deze stemming handig gebruik en stelde de
Amerikanen voor,ChroesjtsjovnaarW ashington uittenodigen.
In juli1957 slaagdeChroesjtsjov erin de neo-stalinisten uithetpartijpresidium te verwijderen en in september publiceerde Adam Rapacki een
nieuwe versievan Edensdisengagement-plan.Tevenswerd in M oskou ver-

klaard datdetijdenshetXxe Partijcongresaangenomen moderneformulering van hetleninistische principe van coëxistentie tussen het socialisme
en hetkapitalism e de grondslag van de buitenlandse politiek van alle socialistische landen moestvormens.

Topconferentieendegebeurtenissen in Polen enH ongar#e
KortnaStalinsdood werd deideevaneen tom onferentiea1seen mogelijkheid totoplossing van deOost-W esttegenstellingen voorgesteld.Zi
jwasin
hetW esten ontstaan en werd doorde Russen aangenom en nadatde Kremlinleidersonderling een zekerem ate van overeenstem m ing over de nieuwe
W estm litiek hadden bereikt.
In Genève waren debelangrijkstepunten op de agenda:Duitsland en de
ontwapeningsvraagstukken.M oskou wilde de Amerikaanse bases uit Eu-

ropawegkrijgen en deherbewapeing van deBondsrepubliek verhinderen
ofkertragen.De westelijke mogendhe en drongen aan op een oplossing
vanhetDuitsevraagstuk.Zijmeenden toen nog datzonderde hereniging
van Duitsland de Europese vrede nietkon worden hersteld,en datW estEuropa zonder Am erikaanse militaire aanwezigheid en zonder een om -

vangrijkeW estduitsedefensiebijdragenietin staatzou zijn depolitiekeen
militaire druk van de Sovjet-unie te weerstaan.Daarom waren zijook
alle= instgeïnteresseerd in œ n discussie m etM oskou overhetstaken van
de nucleaire exm rimenten.

Alsgevolgvan deonverwachterevolutieinOost-Europa (1956)endoorde
5 Cf.NeuesDeutschland,10 januari1958.
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oorlog in h,
et M idden-oosten trad in de diplom atieke onderhandelingen
tussen Oosten W estœn kortepauze1,nietzozeerdoorde gebeurtenissen

in HongarijëalsdoorhetfeitdatdeAmerikaans-Britsebetrekkingenn.a.v.
hetSuez-avontuureen dieptepuntbereikten.H etfspecialrelationship'tussen Londen en W ashington werd eerstop de conferentie van Berm uda op

24 maart1957 hersteld.In dezelfde maand hervatteBoelganin zijn briefwisseling met Eisenhower en stelde hijde stopzetting van de nucleaire
experim enten onder controle van een internationale commissie voor.

Spoetnik effect
Op4oktober1957werd deSovjetsuperioriteitop hetgebiH van intercontinentale raketten onderstreeptdoor de eerste Spoetnik.Boelganin stelde

injanuari1958een nieuwetopconferentievoor.Hetantwoord vandewestelijkemogendhMen wasnietzondermeer negatief.Rekening houdende
metdeteleurstellenderesultaten in Genève wilden zijnu een tweedetop
conferentie vooraflaten gaan door een conferentie van de ministers van

buitenlandse zaken,om te Zen ofvoldoende gemeenschappelijke standPunten aanWezig Waren Om hetSUCCeS Van een topconferentie tegaranderen.

In maart1958werd in Moskouaangekondigd datdeSovjet-unieeenzijdig
de experimenten m etkernwapensvoorzesm aanden zou be indigen.Deze

keerwasdewestelijkereactienegatief.HierdoorwashetKremlinduidelijk
geprikkeld, omdat de nieuwe W estpolitiek dreigde te mislukken. Toen

ChroesjtsjovBoelganin opvolgde alsminister-president,voeldehijzijn m sitie sterk genoeg om een militantetoon tegenoverhetW esten aan te slaan.

Zoalslaterzou blijken steldehijzijn Berlijn-ultimatum teneindehetinitiatiefin de m litieke strijd tussen Oosten W estte herwinnen.Hijriep de
Amerikaanse,Britse en Franse regeringen op om hetprobleem W est-Ber-

lijnbinnen dezesmaanden op telossen.
Bijde verscherping van de Oost-W est tegenstellingen n.a.v.de Amerikaanse interventie in Libanon,h,etzenden van Britse troem n naar Jorda-

niëen O roesjtsjovsBerlijn-ultimatum speeldehetconiicttussen M oskou
enPekingœn belangrijkerol.ReM stijdensdemeetingvandetwaalfregerende communistische partijen in november 1957 te M oskou en op het
W lle Congresvan de C.C.P.had M ao Tse-Toeng de Russischeinterpreta-

tie van de vreedzame coëxistenie scherp aangevallen.M aar in juli1958
gingen deCMneseleidersveelverder:zijwilden nietsminderdan deSovjetW estm liuek torpe eren.Terwille van de continuering van hun W estpolitiek besloten de KremlinleidershetconK ctm etPeking te riskeren.Er
waren m eer dan genoeg indicaties om te veronderstellen dathet <gevaar'
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uithet O osten op de duur niet uitsluitend van ideologische of m litieke

aard zou blijven.Vermoeelijk daarom volgdede SovjetdiplomatiegH urendedejaren 1958-1962 een Zg-zag-koers.Toen Chroesjtsjovin september 1959 in Cnmp David een lang gesprek metEisenhowervoerde,liethij
zichoverzijngeschilmetdeChinezennietuit terwijlEisenhowerweigerde
overhetRussischeplaninzmkedewijzigingvan devier-mogendhM enstatus
van Berlijn te onderhandelen.

M islukte Topconferentiein #Jr@
s/an 3 tot 23 deceraber bracht Eisenhower een reeks bezoeken aan de
W esteuropese hoofdste en.Hierop ro geerden de Russen positiefen kon-

digdeninjanuari1960aan dateen derdevanhetSovjetlegerzouwordengedemoblseerd.In overeenstemming m etwatin Camp David wasafgespro-

ken,schœn nudewegnaareen nieuwetopconferentievrijtezijn.DeGrote
Vierkwamen overeen datdezein mei1960 teParijszou worden gehouden.Zoals bekend mislukte zi
jvoordatde besprekingen konden worden
aangevangen,niet vanwege hetU-z-incident(1 mei1960),maardoorhet
feitdatdeChinezen ti
jdensChroesjtsjovsbezoekop 25september1959 en
daarna bijherhaling verklaarden datzijgeen intem ationale overeenkom st
zouden aanvaarden die zonder deelnem ing van Peking totstand werd ge-

bracht.Chroesjtsjov had duszijn vrijheid van handelen verloren.Hijkon
zijn W estpolitiek nietcontinueren zonderde eenheid van hetcommunistischeblok op hetspelte zetten.

Pasœn jaarlaterwerd de dialoog op topniveau voortgezet.Ondertussen
bereiktedespanning overBerlijn haarhoogtepuntf.ChroesjtsjovverklaardevoordeVerenigdeNatiesdatdeSovjet-uniemilitairsterk genoeg was
om als antwoord op een Amerikaanse agressie œ n vernietigende slag toe
te brengen.
Naarmag worden verondersteld waren de Kremlinleiders vastbesloten œ n

normaliseringvan deOost-W estbetrekkingen in Europa en in hetbijzonderde oplossing van hetDuitse vraagstuk,zolang deze nietaan de belan-

genvan deSovjet-uniebeantwoordden,uittestellen.Gezien hetfeitdatde
belangenvan deW estelijkemogendheden en dievan deregering-Adenauer
dismetraaltegenoverde socialistische landen stonden,bleef slechtsweinig

ruimteovervoornieuwepolitiekeinitiatieven.Hierbijkwam datdeposiie
van de westelijke regeringen door toenemende binneiandse m litieke te6 Deontmoeting mssen Chroë tsjoven Kennedy in juni1961teW enen wasin œn
andere geest dan die in Camp David.De praident kreeg de indruk datde Russen
een atoomoorlog wilden riskeren teneinde hun voorstel inzake çregeling' van de

kwestie Berlijn afte dwingen.
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genstellingen werd verzwakt.Zowel de W esteuropese regeringen a1s de

opm sitionelepartijen waren nietmeerbereid.alwashetmaarwegensde
steM stoenemende kosten van bewapening,œ n politiek te voeren die als

uiteindelijkedoelsteKngdebeëindigingvan deconfrontatiemetdeSovjetUnie ten N nste van de Verenigde Staten beoogde.H et politieke denken
werd overhetalgemeen gH om ineerd door een defensieve houding tegenoverde <comm unisische uitdaging'.M en aanvaardde de statusquo en de
verdeling van Europa in tweem v eke en ideologische invloM ssferen.

Berl#n-uldmatum en Cuba-crisis
DegematigdereactievandewestelijkemogendhH en op deBerlijnsemuur
en enkele weken later de Amerikaanse mM M eling dat onderhandelingen

metde Sovjet-unieoverBerlijn mM io september1961 zouden plaatsvinden,gaven G roesjtsjov de kanszijn Berlijn-ultimatum stilzwijgend in te
trekken.Een andereveronderstelling is,datde Russen ditultimatum lieten

vallen omdatzijerinslaagdendeSovjetinvloedindeonmiddellijkenabijheid
van de Verenigde Staten uitte breidenT.De op 22 oktober 1962 uitgebro-

ken Cuba-crisiswerd gevolgd dooreen week van bijna ondraaglijkespanning.Tenslottezegevierdehetgezondverstnnd.DeSovjet-unieaanvaardde
deAmerikaanseblokkade.Chroesjtsjovwistzijn gezichtteredden metde
beweringdathijeen Amerikaanseinvasiein Cubahad voorkomen.Dediplomatiekenederlaag vandeSovjet-uniewerdbeperktdoorhetbenadrukken van haarverantwoordelijkheid voordevrM e.DeAmerikanen maakten van hun ove- inning ook nieteen triomfoverdeSovjet-unie.Enkele
weken laterlietKennM y deJupiterraketten uitTurkijeve- ijderen8.Eén
van de consN uenties van de Cuba-crisiswasdatM oskou,W ashington en
Londen erin slaagden op 5 augustus 1963 een kernstop-akkoord te ondertekenen.W e1verhinderdeditde G inea n nietom op 15 oktober 1964 hun
eerste atoombom totontploffing te brengen,m aarhetwaseen manifestatie

van degemœnschapmlijkebelangen van de supe= ogendhe en en destilzwijgende erkenning van hun wereldwijde verantwoordeliju eid voor de
handhaving van de internationale statusquo.Deze m litiek werd ook door
7 lfietop de laatste plaatsa1sgevolg van œ n reeksAmerikaanse politieke blunden

kwam hetCastro-regimenajanuari1961in hetvaa- atervan deSovjet-unieterecht
en in april 1% 1 werd Cuba a1s een socialistische staat geproclam eerd.

8 TijdensdeCuba-crisiswerd in hetblad van hetSovjetleger,RodeSter,een artike1 gepubliceerd waarin een ruilhandel werd aangeboden.A1s com pensatie voor de

one anteling van de Sovjetraketten in Cubamoesten de Amerikaanse raketten uit
Turkije worden veM jderd. (Geciteerd in Neues Deutschland,28 oktober 1962).
Kennedy wilde œhter van een ruilhandelniets weten en eiste onvoorwaardelijke
verwijdering van deRussischeraketten uitCuba.Vermoedelijk na een stormachtige
Ztting van hetpartijpresidixxm werd toen balotenvan een krachtmetingmetdeVerenigde Staten af te z'
len.
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Brezjneven Kosygin consm uentvoortgezet.DeveronderstellingisdusonjuistdatChroesjtsjovop 15 oktober1964ten va1gebrachtwerd,omdathij
in oktober 1962 gecapituleerd had voor het fAmerikaanse imperialisme'.
W e1hœ ftde Cuba-crisis de discrepantie belichttussen het'revolutionaire

internationalisme*en de belangen van de Sovjet-unie als sum rmogendheid.Onder deze om standigheid waren de Kremlinleiders gedwongen hun

buitenlandsepolitiek nog duidelijkerdan in hetverlM en van de doelstellingen van de communistische wereldbeweging te scheiden.

Vergeleken methetStalin-tijdperk waren deproblemen die Chroesjtsjov
op hetterrein van de buitenlandse politiek moestoplossen,veelgecompli-

ceerder.Bijzijn streven naarontspanning ontmoettehijnietalleen in het
Partijpresidium,maarook daarbuitenhevigverzet.HetstaatiniH ergeval
vastdathijdoormiddelvan debijœnroeping van de communistischewereldconferentie een poging wilde doen om zijn ontspanningspolitiek door
debelangrijkstecommunistischepartijen telaten goM keuren.Intussen vertoondeook hetsocialistische blok ontbindingsverschijnselen.Na de afval
van Joegoslavië in 1948 en Albanië in 1962 kwamen er vanaf 1964 m oei-

lijkheden metRoemenië.
N ieuwe Ieiders in hetK rem lin

BrezjnevenKosygin introduceerden in hetKremlin een nuchtereen zakelijkemaniervanwerken.Zijconcipieerden in 1965 ook œnnieuwebinnenen buitenlandse politiek,een middenweg tussen de m litiek van Stalin en
die van G roesjtsjov.Devalvan Chroesjtsjovmarkeerdenogmeerdan de
Cuba-crisisheteinde vandenaoorlogseperiode.M etBrezjnev en Kosygin
begon œ n nieuw ti
jdperk.Naar alle waarschijnlijkheid was G roesjtsjov

tijdenshetXXe,XXIeen XXTIeCongresvan dePartijgedwongen om de
autoriteitvan Stalin te vernietigen,enerzijdsom de zijne op te kunnen
bouwen en anderzijdsom zijn binnen-en buitelandsepolitiek tekunnen
rechtvaardigen.VoorzijnopvolgerswashetStalinismenietsmeerdan œn
noodzakelijkeepisodein hetontwikkelingsprocesvan de Sovjet-unie.
Brezjneven Kosygin wilden aanvankelijk ook debetrekkingenmetdeChinese leiders verbeteren.Na hun machtsaanvaarding op 14 oktober 1964
werd gedurende enkele weken in depropagandaoorlog tussen M oskou en
Peking gepauzeerd.M aaralgauw verkondigden de G inezen datde nieuwe Kremlinleidersde revisionistische en grootm achts-chauvinistische m li-

;ek van Chroesjtsjov continueerden.De gehele Sovjetbinnen-en buitenlandse m liiek werd a1sneo-kapitalistisch en imperialistisch gebrandmerkt.
Intussen was ook een Amerikaans-Russisch bipolair machtsevenwicht tot
stand gekomen,zodatG treffende verschillende internationale vraagstuk-
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ken tussen Moskou en W asMngton eenstilzwijgende overœnstemming viel
waartenemeng.Tegelijkertijd raakten deAmerikanen intoenemendemate
gdrriteerd omdathun plannen voorde tm odernisering'van hetAtlantische

defensiesysteem bijherhaling door de Franse en W estduitse regeringen
werden getorpM eerd.In de W esteuropese hoofdstH en kreeg m en de indruk datde Amerikanen meer behoefte hadden aan œ n dialoog met de
Russen dan aan œ n arrangement met hun bondgenotenio. Daar staat
tegenover dat een coördinatie van de politiek van deW estel
ijke landen

tegenoverhetSovjetblok noodzakelijk was,omdatdeRussen nietbereid
waren de hooggestemde verwachtingen met betrekking tot de ontspan-

ingspolitiek tehonoreren.Zijzagennamelijk in datdepositievandeSovjd-unie als dominerende mogendheid gMurende de naoorlogse jaren
slechtsweinig wasveranderd,terwijlhetW esten in de jaren zestig meer
dan ooitbereid wasde Russische voorwaarden metbetrekking totde norm alisering van de Oost-W est-betrekkingen in zekere mate te aanvaarden.

ConferentieinKarloyy Vary
Na 1965 waren deSovjetdefensieuitgaven snelgestegen.Tevenswerd het
procesvan destalinisatiegeleidelijk aangestoptendeideologischecontrole
werd op allegebieden van hetSovjetleven versterkt.Dezeinterneverharding had een directe uitwerking op de buite/andse politiek op een mom entdatin hetW esten werd yerondersteld datin de Amedkaanse en de
Russische politiek zich parallelle ontwikkelingen m anifesteerden.De Amerikanen waren niet in staat de oorlog in Vietnam te winnen,te- i
jlde

Russen schijnbaarmachteloosdedesintegratievanhetSovjetblokmoesten
aanzien.

Op de conferentie van de Europese communistische partijen illKarlovy
Vary werden de Verenigde Staten als de agressieve im perialistische mogendheid gebrandm erkt,m aar werd ook œ n plan gelanceerd voorœ n EuropeesVeiligheidssysteem ,datde NATO en hetW arschaupactm oestvervangen en waarvan de handhaving gegarandeerd zou worden door de Sov-

jet-uniesde Verenigde Staten en de overige Europese landen.Ditplan
werd in hetW esten a1s œ n van de instrum enten tot sanctionering van de

Sovjethegemonie overEuropa beschouwd.
9 'pa de ondelekening van het kernstopakkoord probeerden beide naogendheden,
weliswaar zonder succes,de toestemming van de overige landen voor e n niet-verspreiding van de atoomwapensafte dwingen.

10 Onder deze omstandigheden onttrok de Gaulle alle Franse strijdkrachten aan
hetgemœnscNappelijk defensieysteem van deNATO.Hie= eehoopteMjen einde
te maken aan het Amerikaanse protectoraat over Europa benevens de verde iging

van Frankrijk veiligte stellen.
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Z esdaagse oorlog

In dejaren zestig nam deSovjetinvloH in hetM idden-oosten aanzienlijk
toe.De Russen waren echternietin staatde activiteiten van hun nieuwe

Arabische vrienden op adN uatewijzeteœntroleren.Alhoeweldene erlaag van de Arabieren in de tzesdaagse oorlog'geen ve= indering van de
Russische invloH in hetM idden-oosten totgevolg had,waren de uitwerkingen ervan in Europa deste onaangenamer.Depro-Arabische Russische

m litiek wasbijdeEurom secommunisten allerminstm pulairen men verheugde zich,vooralin Oost-Europa,datde Sovjet-unie,Hjhetindirœt,
een nederlaag had geleden.
Alsgevolg van dem litieke tegenslagen nam deinvloH van diegenen in het
Kremlin toe die een meer militantbinnen-en buitenlandsbeleid voorston-

den.Onmiddellijk nade<zesdaagseoorlog'brachtKosygin œn bezoek aan
deVerenigdeStaten.Zijn gesprekken metJohnson in Glassboro verliem n
œhterzondernoem enswaardig resultaat.Alhoewelde verstandhouding ter

ve= ijding van elkevorm van directeconfrontatiebleefvoortbestaan,waren noch de Russen in staat de Am erikanen in de kwestie Vietnam te
helm n,noch slaagden de Amerikanen erin doormiddelvan œ n vermindering van deRussischeinvloM in hetM idden-oosten œn politieke regeling
tussen Israëlen deArabischestaten aftedwingen.
*
Naar aanleiding van de uitbreiding van het Amerikaanse engagem entm
Zuidoost-Azië na 1965 veranderde het m achtsevenwicht in Europa ten

gunstevan deSovjet-unie.Totgrootgeluk van deW esteuropese regeringen haddendeRussenergeen bdangbijom van dezesituatieteprofiteren.
W antde crisisin hetM idden-oosten en de gevolgen daarvan in Oost-Europa dwongen de Kremlinleiders om hun W est-poliuek opnieuw te her@

Zlen.

Tsjechoslowaaksecrisis
Detijdensdejaren zesug gevoerdediscussiesoverdeontspanning tussen
Oosten W esten deuitwerking daarvan op langete= ijn waren op deveronderstelling gebasœrd datdeinternesituatiebinnen de blokken tamelijk
stbielwas.Politieke waam em ersvoorsm lden <heteinde van de ideologie'

endetotstandkomingvanœn technocratischemaatschappij.W eliswaarbestonden nog meningsverschillen over prioriteiten, over instrumenten en
wegen voordeuitvoering van œ n bepaald m litiek beleid,maardeconsensus was F oter dan ooit tevoren.M aar plotseling gebeurden er vreemde

dingen.Totgroteverrassingvan de<zwijgendemeerderheid'werd de <Erschöpfung aller Idx logie'door de studentenrevoluies van 1967 en 1968
<in Frage'gesteld.
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Hetprocesvan poliieke,economischeen sociale modernisering in Tsjecho-slownklje vielongelllkkigerwijze samen metœn tijdelijkeverharding
vandeSovjetbinnen-enbuiteMandsem liuekenwasvermoedelijkdaarom
œ n provoo ue in de ogen van de Kremlinleiders.De Russen waren er

zekervan datdeinvasiein Tsjecho-slowakijedekoofbinnen hetcommunistischeblok zou verdiem n en tevensdewestelijke staten zou ala= eren.
Debezoeken van Tito en Ceausescu m edio augustus 1968 aan Praag werden x hter door de Russen gdnterpreteerd als pogingen totvorming van

œn revisionisusch blok.NH atdestorm voorbijwas,lanceerden deKremlinleidersœn diplomatiekecampagnediedewestelijkelanden moestovertuigen datde invasie in Tsjecho-sl
owahje œn normaliseringvan deOostW estbetrekkingen niet in de weg stond.
Samenvattend mag worden gesteld datde Russen sinds 1955 de Europese
NATo-bondgenoten hebben getrachtervan te overtuigen dater geen Sov-

jetmilitairebH reiging bestond en datdehandhaving van de NATO œn
werkelijke ontspanning verhinderde.Te- ijlde Russen een desintegratie
van hetwestelijkedefensiesysteem ten doelstelden,waren zijnietbereid
œn dergelijkeevolutiein hetSovjetblok tedulden.

e
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Politiek O verzicht
België

C.M A Congres
Van 6 tot8 oktober congresseertde Christelijke Volkspm ij (CVP).Velen
hadden verwacht dat de nieuwe vooaitter W ilfried M artens de gepretendeerde
veY euwing in deCVP totuiting zou brengen via een program m a-congres.D at

isniethetgeval.HerhazdelijkheeftMartensverklaard dathetvorigecongres
teKortrijk duidelijk blijk heeftgegeven vu inhoudelijkevernieuwing,en dat
hijzich tottaaksteltdepapierenresolutiesin werkelijkheid om tezetten.
Op ditogenblik wordtalle aandachtgerichtop de partijorganisatie.De CVP
heeftde laatste jaren voortdurend terrein verloren.Binnenskamerswordta= genom en dat datook we1eenszou bl
nnen liggen aan een gebrekkigepartijorganisatie.In dematedathervormi
ngen vanpartijstructuren m litiek boeiend
zijn,kxlnnen tweeelementen worden aangehaald.De vernieuwdepartijstructuur
volgt de niveausvan de staatsstructuur zoals een groep in de CVP die droom t:
gem eente, federatie, arrondissem ent, provincie, gewest Vlaanderen. Op het

niveau van deprovincieisde structuuronvolledig (alleen overleg).De bedoelingisklaarblijkelijk ditniveau tekunnen afschaffen en teve>angen doorde
grotefederatie.Op nationaalvlak iseen overlegorgaan voorzien tussen de (uitvoerende)bureausvan CVP en PSC.Ditorgaan benoemteen voorzitteren een

nationaalsecretaris,mitsgoedkeuringvan departijraden van CVP en PSC.De
beidejongepartijvoorzittersvertonen deneigingom de functievan denationale eoverkoepelende'voocitter zoveelmogelijk uit te hollen.A1s zij dat
gedaan krijgen,dan zou deenigebevoegdheid van denationalevoorzitterzijn,
hen bijelkaartebrengen.Deouderen in deCVP-PSC kunnen ditechtermoeilijk nemen.Ze vrezen desteedsverdergaandesplitsing tussen CVP en PSC,die
erhoogstwaarschijnlijktoeza1leiden date1k eeneigen politiekza1willen voeren.Za1hetdan nogmogelijk zijn deCVP-PSC als&n partijtedoen voorkomenbijderegeringsvorming?DeBSP schijntgenoegen tebeleven aandeze
evolutiein deCVP-PSC.Vermoedelijk za1desocialistischepartijdeverkiezingen (weereensve- achttegenheteindevanhetjaar)ingaan onderhetteken
van de éne,en ook enige,nationalepartij.Datdannlitde eisza1volgen,het
eersteministerschap toegekend tekrijgen,isevident.
Eentweedeopmerkelijkelementindevoorgesteldehervormingis,datgepoogd
wordteen rechtstreekse band totstand te brengen m ssen basis en top.Ditkomt
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o.
m .totuiting in de samenstelling van hetcongres,waarelkeplaatselijkeafdeling (niveau gemeente)haarvertegenwx rdigersnaartoezendt.De bedoeling is
datde nationale partijorganisatie haar militanten op plaatselijk vlak rechtstreeks kan bereiken en pogen te interesseren.

Het voom aamste gebeuren van dit congres zal echter vermoedelijk op het
podium weinig totuiting komen.Steeds m eer m ensen beginnen in te zien dat

de staatsheworming die door de jongste grondwetsherziening werd voortgebracht,weinigovertuigendis.Zeisingewikkeldenonoverzichtelijk.Een reeks
organismen worden bijgemaakt en geen enkele afgeschaft.M en mag gerust
zeggen dat het een warboel is.Links en rechts beginnen stem m en op te gaan
om het allem aalover te doen,m aar deze keeruitgaande van & n globale visie

op hetgeheel.In DeStandaard lanceerde M anu Ruys (metW ilfried M artens
a1ssoufseur?)deidee van een nationaalpact:om tevoorkomen datdestaatshervorming het resultaatisvan ordinaire touwtrekkerijvanuitpartijbelang,
moeten regeringspartijen en oppositie bijelkaargebrachtworden buiten het
parlement. Of deze procedure de creativiteit za1 stimuleren,blijft de grote
vraag.Inhetverledenvormdendergelijkepacten degrotepacifcatiemomenten
in de Belgische politiek,die de krachtverhoudingen van een bepaald ogenblik
in een concreet probleem bevroren.
Het voorstel dat in de CVP circuleert, onderscheidt volgende beleidsniveaus:

degrote geleente(in demeeste gevallen totstand gebrachtdoorde fusievan
enkele gemeenten),de subgewesten (grote federaties of kleinere provincies),
hetVlanmse en W aalse gewesten hethoofdstedelijk gewestBrusselmetde 19
gem eenten,het nationale niveau.D e K am er van V olksvertegenw oordigers zou

bevoegdzijnop nationaalvlak,terwijldesenaathetwetgevend organismeder
gewesten zou worden (alssenatorzou men verkiesbaarzijn vanaf25jaar).Voor
de gewesten zou erslechtséén wetgevend organisme zijn,meteen eigen uitvoerend college w aartoe de staatssecretarissen behoren. De verschillende beleidsinstellingen zouden e1k op hun niveau eigen financiële m iddelen verwerven,
wat hun autonom ie t.o.v.het hogere niveau m oetwaarborgen.
D eze visie stuitop grote weerstand.Een m assa m andatarissen uitde provincies,
arrondissementen en kleinere gem eenten voelternietsvoorfafgeschaft'tewor-

den.Zijvergtbovendien een nieuwe grondwetsherziening.Indien de CVP
zich op dit ogenblik op haar congresvoorstander van zulk plan zou verklaren,

dan wordtderegering in een onmogelijkepositiegebracht,aangezien zejuist
nu druk bezig is m etde uitvoering van de vorige grondwetsherziening.En hoe
za1 de BSP reageren, wanneer de regeringspartner haar publiek een nieuw
kant-en-klaar plan onder de neus duwt?
Er is dan ook veel kans dat op het Cvp-congres enkel een voorronde opge-

voerd za1worden,beperkttothet bekende lossen van proel allonnetjes.Het
grote probleem gaatdan worden,hoe de uitvoering van de huidige staatsher-

vormingkankaderen in hetconceptdatjongepoliticiin hetachterhoofdhebben voor de toekom st.
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Schookact-Gemeenschapsschool
D e besprekingen tussen de partners van hetin 1958 gesloten schoolpactzi
jn
volop aan de gang.In de onderhandelingsmapm n liggen de grieven uithetver-

leden,zowelvan de zijdevan hetVrija1svan hetOfficieelœ de- ijs.Ditzijn
hoofdzakelijk dediscriminatiesinzakedebetoelagingvan descholenbouw aan
de ene kanten de nog steeds nietuitgevoerde beloften van inplanting van officiële scholen aan de andere kant.D e discussie wordtvanuitde beide inrichtende m achten nog steeds gestuwd in de richting van de verdere versterking van

twee verzuilde netten.Zij pogen beiden vooral nieuwe financiële kracht en
autoriteituit de herziening te putten.Zij vinden vooral bondgenoten bij de
oudere politicien de m eeste katholieke kranten,die niet akkoord gaan m etde
nieuwe ideeën over het neerhalen van de zuilen en het onttrekken van de

school aan de partijpolitiek in een optiek van pedagogische vem ieuwing en
dem ocratisch beheer.

Toch hebben dezenieuweideeën delaatstejaren duidelijk veld gewonnen in
allepartijenengroependiezichvoorhetonderwijsinteresserenenreedseerder
besprakenwijin ditoverzichtdestandpunten van pressiegroepen en partijen.
H et experim ent van de gem eenschapsschool staat ingeschreven in het regeer-

akkoord en ditverstrekteen vrijbrief aan de jongere politicirond de tafel,MinisterClaes(BSP),W .M artensen C.Nothomb (C.
V .P.en P.S.C.),om ook
over deze gem eenschapsschool te onderhandelen. D e idee van de autonom ie

van de plaatselijke school- essentieelvoorde open gemeenschapsschoolwintveld en devraagnaardeinhoud,defeitelijkewerking en depedagogische
verantwoording,dielang ontbraken in de discussie,krijgtstilaan een antwoord
in de geschriften van dejongeren.In deloop van demaand septemberzalnog
m enige persverklaring het licht zien.N og is het eind van de discussie niet in

zicht,maarerzijnenkelebelangrijkepunten diedeaandachtmoeten trekken:
1) Za1m en de onderhandeling kunnen beperken toteen financieelcom prom is

en zullen detweenetten elk een scholenbouwfondskrijgen?Ditza1zekermoeilijkheden opleveren,daardebegroting geen gelden heeftvoorzien voornieuwe
uitgaven in uitvoering van de bespreking van het schoolpact.lndien de onderhandeling zich tot een financieelcom promis zalbeperken,dan is de verzuiling
verstevigd en wordtde ideologische uitsplitsing van de bevolking versterkt.En

aangezien hetkatholieke onde- ijsmeeren meerin handen komtvan oudercomitésdiesnmengesteld zijnuitmensen van deburgerlijkeklasse,betekentdit
voordetoekomsteennogsterkerbevorderenvan deeigenburgerlijkebelangen
en duseen groter wordende culturele afstand m etde arbeiderskinderen die der-

gelijk onderwijsnietaankunnen.
2) Zodesteedssterkerevraagnaareen inhoudelijkea=pakvandeonderwijsproblematiekendeuitbouw van deplaatselijkeautonomieinvloedheeftop de
bespreking, dan m oet m en de toenadering van de netten organiseren en het
afbreken van de centralem achtvoorregionale structuren m etinitiatiefrechto.m .

inzakeplanning,rationalisatieencoördinatievandeplaatselijkeonde- ijsvoorzieningen.Ditzou veronderstellen daterm aaréén financieringsfondsvooralle

netten samenwordtopgerichtendatdebevoegdheden inzakeonderwijszouden
gedecentraliseerd worden.Bij deze voo- aarde wordt een evolutie op gang
gebrachtnaareen meerdemocratischen openonderwijsmeteengroterepedagogische verscheidenheid en een losm aken van de ideologische en elitaire greep
op deschool.
3) Een derdemogelijkheidzou zijn datbovendien een ernstig experimentmet
gem eenschapsscholen zou worden opgezet.Vraag bli
jftdan nogwelkeinhoud
m en aan deze nieuwe schoolvorm za1geven.Ofwelkan ditlouter m aterieelbe-

perktblijventothetbeheervandegebouwen,endanresulteertditallesin een
economische rationalisatie van de uitgaven voor scholenbouw. Ofwel bedoelt
m en vooral een plurali
stische school voor vrijzinnigen en katholieken en beoogtm en dooreen vroege confrontatie m etandersdeA enden de verdraagzaam heid tussen gelovigen envrijzinnigen tebevorderen.Ofwelzietm en het a1s een
echte open gem eenschapsschool,dem ocratisch beheerd m etpedagogisch nieu-

we aanpak die de creativiteiten de waardenoriëntatie van hetonderwijs beklemtoont in een open ontm oeting m ethetw aardenpluralism e dat aanwezig is

in de gemeenschap.Ditzou het tijdperk van een inhoudelijk werkelijk vernieuwde onderwijspolitiek inluiden en daarkijken velen naaruit.

Inkom ens,belastingen en leyensduurte
Zoals de m eeste westerse landen kent ook België een groeiend probleem van
inflatie.Iedere burger ervaart dat de levensduurte zeer snel toeneem t.D e begroting die de regering traditioneelna de nodige rekenoefeningen samenstelde

zonderdatdaarbijeen werkelijkeprioriteitendiscussie tersprakekomt- is
flink gestegen:van 366 miljard Fr.in 1972 tot406 miljard (+ 10 miljard
extra)voor 1973.Ditnadatin hetaanvsnkelijkecijfervan 451miljard doorde
-

m inisters Eyskens en Cools de schaar werd gezet.
D e nieuwste m aatregelen om het deficit van de staatskas te verm inderen,

brachten een verhoging van bepaalde BTW -tarieven mee die hoofdzakelijk uit
de zak van de verbruiker putten.D e regering heeft m et deze m aatregel het

feitelijke financieelfiasco datde BTW voorde staatskas geworden is,willen
indijken.Ten overstaan van devroegere overdrachttaks,dienu in hetkader
van een Europese hervorm ing vervangen werd door de B-1% ,voorzietm en nu

reeds een min-opbrengstvan 100 miljard voorde periode van 1971-1975.
D aarnaast komt er een verhoogde belasting op de weggebm ikers en een ver-

hoging van hetinschrijvingsgeld aan deuniversiteiten tot5000 Fr.- weliswaarmetvrijstellingvoorbeursstudenten - en een verhogingop devennootschapsbelasting.

En toch verwachtiedereennogdatindenabijetoekomsteen algemenebelastingverhoging nietvermeden kan worden.W anneerergelden tekortzijn voor
de gem eenschapsuitgaven, dan m oet m en prioriteiten leggen in het politieke

programmadatmenwilverwezenlijken.Wanneererdan noggelden bijgevonden moeten worden,dan moetmen dezeook daarhalen waarzetevinden zijn.
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Een studievan dewerkgroep 'M ternatieveEconomie Antwerm n'(uitgaveKultuurleven,Leuven),getiteld Inkomeuverdeling in België, geeft in haar algemeen besluit aan datuitde berekende lonencu>e en ginicoëfficiënten (kengetala1s aanduiding voorde graad vu inkomensconcentratie)waarmee de Z-

komensongelijkheid in België werd gemeten,alras bleek datvan de periode
1955 tot 1967 de inkom ensverdeling verslechterde.Bovendien situeertde groot-

steverschuivingzichnadebelastinghervormingvan 1963.Frappantecijfersin
ditverbandtonenaandatin1967bv.derijkste5% van debevolking23% van
hettotale inkomen verdiende.Datisevenveela1sde armste 49%.Iedere aangiftevanmeerdan300.000fr.hoortthuisbijdie5% .
In ditperspectiefisook de studie van Pierre D uvivier,die hetC.R.I.S.P.on-

langspubliceerde en waarin hijde inkomensuitroerend bezitin het1= d
bestudeert,eennietteve- aarlozen bron van gegevens.Zijleertonso.m.dat
45,7% van hetBelgisch roerend ve= ogen in handen isvan renteniersen beheerders, die snm en de leidendç econom ische klasse van het land vo= en.

Brusselblijfteen centrum van rijkdom,wantbijnadehelftvan hetnationaal
roerendinkomenhuistinBrusselbijde37,4% topmensendiedaarwonen.
IneenbesprekingvandezestudieinLinksvD 26augustus1972haaltM arijke
Van Hemeldonck aan datbijde 110 belastingaangiften boven de 10 miljoen de
francofoon een dikke 3 miljoen heeftals beheerder en bijna 12 miljoen uit
onroerend inkomen;de Vlaming heefteen dikke 7 miljoen als beheerder en
slechts5,7 miljoen uitonroerend inkomen.Hieruitconcludeertzijdatdecenten nogaltijd bijdeFranstaligebomgeoisiezitten,die uiteindelijk nogsteeds
de hele Belgische econom ie controleert en m eteen ook van op afstand de

bloeiende Vlaamse ondem emingen.Ditlijktwe1zo,althanswanneer men de
buitenlandse greep der m ultinationalen buiten beschouwing laat.

Een publikatieoverhetdienstjaar 1968 in hetStatistisch T#dwcArf/f(1971,nrs.
7-8)geeftdaarbijaansluitendegegevens:degemiddeldeinkomensdieaan de
personenbelasting onderworpen zijn,bedragen bijeen landsgemiddelde gelijkgesteld aan 100: 94,3 voor Vlaanderen, 93,2 voor W allonië en 148,5 voor
Brussel-hoofdstad.Ter inform atie nog dit:de verdeling van de bevolking over

dedriegebieden zieteralsvolgtuit:56% Vlamingen,32,9% W alen en 11,1%
Brusselaars.M aarzullen deze gegevensookingekeken worden bijdevolgende
politieke gebeurtenissen? Onder meer ook bij het toespelen van financiële
m iddelen aan de drie gew esten die de 107 quater in het leven zalroepen?
11 -9 -1972

W ard Bosm ans en Rita Jolie-M ulier
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VùllGren
CentraalAdyiesbureau
yoorpriestersen religieuzen

wordende toekomst van het uittreden

uit klooster en ambt. Zijn kerk en

klooster zo open geworden naar buiten,
dat deze openheid een leeglopen openbaartvan biM enuit?
Hetbureau wi1nu haar werkterrein iets
In de Mqtiger jaren is de katholieke verleggen en om n structuren, nu binkerk in Nederlu d en open kerk ge- nen de kerk en het klooster, bevordeworden in velerleiopzichten.Veelplaat- ren,teneinde alde open mensen die nog

sen vallen orn,velen gingen uitsmbt voorradig zijn te behouden en zelfs de-

en klooster,dle œns zulke galoten bas- genen diezijnuitgetreden opnieuw te1ations leken.
ten functioneren.
Bijhetzoeken naarbevrijdingwerd ad- In de toekomstdus ook hulp die gericht
vies gevraagd aan bovengenoem d bu- isop hetniet meer openlijke uittreden?
reau,datin de afgelopen vijfjaarhon- Dat is een nieuwe opzet waaraan bederden priesters en religimlyen heeft zorgde kerkelijke overheden niet achtewillen helpen bi
j het maken vu œn loos voorbijzullen gaan,geïnteresseerd

overgan: naarde omn wereld,die hen alsdezezijn in hetbinden wattotontnietaltijd metopen a= en ontving noch binding dreijtovertegaan.

open ylutsen aanbood.

Dit laatste ls trouwens een problema-

Na vilfjaaradviseren heefthetburOu, tiek diemen ook vindtbijdegenen die
gemige hetverslag datzijgeeftvan het de afgelom n vijf jaar om hulp en adeerste lustnzm, openingen gemaakt naar vies vroegen. Binding aan anderen is
de sodaal maatschappelijke sector van een kernthema in de motivatie tot uitde maatschappij en naar de kerkelijke treden.fvoor zeer velen speelt het verbeslissingscentra a1s commissio, raden, langen naar een persoonlijke,affekieve
kapittels en consulten.Ditgeeft hetbu- en sexuele relatie'een rol,zo staat het
reau reden tot dankbaarheid over het in het verslag. En degenen die in het
bereikte en tevens gelegenheid de vaak smbt staan,krijgen weinig bevatiging
openlijk gehoordevraag naarde werke- van de kant van de gelovigen,die nog
lijke toekomstkansen,dus ook van dit niet zo œ n txhte vernieuwing kunnen
buro u,heelopen te behandelen.
volgen en dragen'.
Immershethoogtepunt(ofwas heteen En in het klooster wordt teen gebrek

dieptepunt?) van de aantallen nlnge- aan gezxmenlijk gedragen en beleefde
vraagde hulpverleningen ligt al weer

religieuze inspiratie,onve= ogen tot af-

en paarjaarachterons,zo blijktuitde fektieve bindingen en uitingen'een oorbijgevoegde statistieken.Datsteltuiter- ynnk van het uitelkaaw allen van con.
aard œ n vraag naar de wat donker

gregatie of orde genoemd.

1 F#/iaren CentraalAdviesbureau voor priesters en religieuzen.
De Horstink,Amersfoort,1972,62 pp..
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Toch blijftde behoefte naarmenselijke zijn. Opnieuw een religieuze ewaring
gebondenheid iets dubbelzinnigs hebben zou vaak alvoldoendezl
'jn.Een te lan:

m n houden van deze vraag naar spin'
a1stejelijk hiermeeeen verlangen naar otua
liteitD 1dan een tweede lustrum van
vrijheld ten opzichte van de bestaande

kloosterlijke ofparochiële gemeenschap het bureau minder relevant naaken.
samengaat. Zoals ook een H tische Geeft m en immers adviea n zonder de
waakM am heid ten opzichte van hetver- grondvraag aan bod te laten komen en
drukkende systeem gepaard gaat met urgentte stellen,dan looptm en hetge-

een tegelijk aanwezige waardering voor vaar dat men de mens niet houdt bij
de tinvesteringen van menselijkheid' zijn persoonlijke roeping. Een willen
Wanneer er hulp wordt geboden. Een blijven binden aan het ambt en het

helderder Zcht op deze ervaren en uit- klooster zonder de religieuze vraag te
gesproken dubbelzl
'nnlgheid krijgtmen stellen,leverthet risico op dat vandaag
a1s men ziet hoe deze vragen g- n- de structuren in de kerk worden betreerd staan rond de eigenlijke vraag paald door degenen voor wie m orgen
naar de aard van R n godsdienstige bin- die kerk met haar sombere toekom st
ding, zoals die bv. in de kloostergelof- toch een open vraag is geworden, of
ten of hetcelibaat gestalte krijgt. 1m- beter: gebleven.
merswatbindtnu de priester aan zijn Stelt men de geestelijke vragen te weigelovigen a1s een herder voor de kud- nig centraal,dan D 1een om n kerk het
de,wat houdt de contemplatieve nleter 1ot van veelkerkgebouwen niet worden
binnen het slot, wat doet de pater in onthouden: bij gebrek aan belangstel-

zijn orde bli
jven? Geeft men a1s ant- ling zalzo'n oyen kerk gesloten worwoord dat men zoeken * 1 naar een den.Degenen dle m œnden er een onnieuwe leefgemeenschap,naar een klei- derdak te vinden, zullen tot hun vernegroep,terwijlmen neteen groep,on- rassing m erken dat ze in de open lucht
vrija1smen zich voelde,heeftverlaten, staan, al of niet in een kleine groep,
dan lijkt datop het opvullen van het die dan een kennissenke g is geworden
ene gatdoor œ n ander.
gebonden doorhetgezamenlijke roomse
s<et rapport formuleert zelf de grond- verleden.
problematiek, zij het wat zuinigjes, G.W ilkens
wanneer het de voor velen om n vraag
uitdrukt in de constatedng: feen levend
kontakt met God in Christus en in de

wereld waarin Hij zich openbaart, is
voor velen œ n vraagstuk. Het heeft

geen zin dit te verdoezelen'(p.8).A1s

Filosoferen overtechniek en
ethiek

milde eis wordtdan ook naar voren ge- Sedert het einde van de vorige eeuw
bracht: flangzxmerhand zal een nieuwe zijn erstudia overdetechniekverschereligieuze ervaring gekweekt moeten nen waarin ta1van auteurs Zch,instem-

worden in een tijd die het moeilijker mend of afwijand:optlmistisch ofpesmaakt,maar die ook weer nieuwe kansen scbept'.
Of het bureau deze kansen za1 Zen en

sim istisch,hebben mgelaten m etbetver-

schijnseldataan onze eeuw zijn nanm

heeft gegeven. De ingenieur-filosoof

benutten,blijftnalezingvan hetvenlaj Friedrich Dessauer heeft op het einde

toch een open vraag.W einig,al te wel- van zij
n leven in zijn Streit um die
nig,staat in het verslag wat het berei- Technik (1956), een knappe reportage
ken van deze gewenste religieuze erva- ge!even van aldeze pro'
s en contra's.
ring voor degenen die om advies vragen Zi
ln literatuurlijstbevatte ruim 700 tigemakkelijker M1 maken. Ook wordt tels;later werd zeaangevulddoorKlaus
verder niet ingegaan op een mlnler om Tuchel in Die Phîlosophîe der Technik
deze religieuze ervaring verder aan te beiFr.Dessauer (1964)en verder nog
kweken. Zo'n ervae g zou overigens doorW erner Haverbeck in Du Zielder
nog niet eens beslist nieuw hoeven te Technik (1965).Allestesnmen méérdan
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overbevolking, verstoring van het na-

tuurlijk milieu,plastic-verpakklngen,dvilisaieziekten, massificatie, nivellering

van geestelijkeprestatiœ,een materialismakkelijk met twee of drie vermenlg- tische op Omfortingestelde levenswij-

vuldigd worden.Ook in het Nederland- zel geheimhouding om commerdële en
se taalgebied bœtaater een niette mis- mllitaire redenen, oorlogvoee g,bewaprilan traditie van bezinning over de peningswédloop, revolutie. En over al
technlek,die doorniemand minderwerd deze fenomenen wordt opvallend genuingezet dan de politicus-denker n or- anceerd en wi
jsgesproken.Deze studie
bœke, van wiens afstewen we ditjaar kan dus een veilige gids worden gedehonderdsteve:aardaggedenken.Zijn noemd voor allen die in ons huidig
in 1830 geschreven sm die over de pro- maatschappeli
jk bestelstaan en daarbinblemen van de te hnlek kan zelfsgelden nen met problemen van de tœ hniek
a1seen wereldpdmeur!Ook zijn er bij worstelen.Ik zie gœn problxm dat de
ons naar verhouding veel ingenieurs en auteur ontgaan i
s, tenzll... het pronamurwetenschapslui die Zch filosofe- bleem van de technlek zelf.
rend met de tchniek hebben bezigge- HijbevindtZch daa= eein goed gezelhouden.Nlm en a1sKorevaer,van Ries- schap,want ook de Club van Rome is
sen, Tellegen, van Leeuwen, van M el- gebiologeerd door de problemen van de
sen, Broeze, Dippel, Kwee Swan-Liat, tx hnlek,zoals ik het uit de m ond van
de Beer e.a.hebben in dit verband ge- haar Nederlandse vertegenwoordiger,
Prof. Bötcher, venta: r oor het ene
schiedenis gemaakt.
Wiein ditkoorZjn stem nog * 1laten probleem op te lossen komen steeds
horen,moetdan we1echtiets oorspron- weerandereproblemen tevoorschijn en

kelijks te verluiden hebben.De ingeni- hetlijdtgeen twijfeldatweergensvasteur-filosoofC.L.J.Schoenmakers heeft lopen.Kunnen we niet voorkomen dat
het gewaagd met zijn doctoraatswerk de zaken gereguleerd worden door de
Techniek en Ethîek&. W at Mj schdjft klassieke natuurlijke syst- en, door
'geldt niet alleen voor natuurweten- ramm n variërend van epidemie n tot
schappelijkeen technischeonderzoekers, het om kom en in eigen vuil,dan moeten
maar ook voor politici,m ilitaire leiders, we planmatig in alle vitale sectoren te-

industriële leiden en eigenlijk voor de
gehele menselijke gemeenschap'(p.118).
Een omvangrijk publiek dus. Maar is
zijn studiewe1zo oorspronkelijk?
Oorspronkelijk isze ongetwijfeld in ons
taalgebied,waar ze werkelijk praktisch
exhaustief alle problemen van de techniek behandelt. Zo wordt er o.a.gesproken over proletarisering,m onotone
routinearbeid en arbeidsvewreem ding,
centralisatie van mensen in een industrieel verontreinigd milieu, standaardisatie van produkten en verarm ing van

gelijk hgrijpen'. (De TfJ#, 25 febr.
1972).Ditis waarschijnlijk ook defilosofie die de m e>ten van onze afgevaardigden op de Stockhohnse nûEeuconfo

rentie van de Verenigde Natio in juni
j1.heeftgeleid.
W aarom durf ik dan toch stellen dat
het probleem van de techniek alf Mer

ontoereikend en dusnietoorspronkelijk
genoeg wordt behandeld? Juist is toch

dat de tecv iek aanvankelijk verscMjnt
fals een nogal onsamenhangende massa <tdingen'' waa= ee iets gedu n kan

keuzemogelijkheden,verkeersongevallen, worden'(p.10).Juistisook datdaamit
geluidshinder,indiscrete redame en ver- niet volgt dat de technlek op Zchzelf
kooppraktijken, inbreuk op privacy ethisch neutraal of indifferent is en pas
verg'
lfugingsverschijnselen en beschadz- eth sch goed of kwaad wordtal naargeging van de genetische structuur door lang de intentie van de concrete daad
hetgebruik van medicamenten en dnlgs, waarin deze dingen voor een doel ge1 C.L.J.Schoenmakers,Techniek en Ethiek,in de reeks fFilosofie en Kultuur', Nederlandse Boekhandel,Antwerpen /Utrecht,1971,251 pp.,225 Fr.
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bruikt worden. De tecu iek zelf heeft gengewicht is een democratisering van

trechtop erkenning als menselijke be- hetbeleid gewenst(p.181 e.v.).Op dit

zigheid van grote waarde voor het be- niveau van de oplossingen bm nen er
staan en de ontplooiing der m ensheid' echteralernstigevragen rijan:watbe(p.39).Juistisverder datdezetechniek tekent de inspraak van leken in het
een geheelvan menselijk handelen is(p. spreken van d>kundigen? Hoe kan een
42) en preciezer nog: een aspxt van m liticus a1s een ve= iddelende instan-

het menselijk handelen, gebaseerd op tie fungeren a1shij door Zjn uiteraard
kennls en lnzlcht in natuurprocessen, beperkt weten en door Zjn teveelaan

gericht op het hanteren van namurde- werk hetcontactm etde top en de basis
terminismen ten behoevevan menselijke van het tecu isch bestel verlia t? Hoe
doelen (p.45).Juistis tenslotte dat de geraken we uit het slop a1s ook hier
tecu iek niet losgedacht m ag worden geldt:<totwatmen nietkan is men niet
van de economie en datze wegens haar verplicht'(p.61)?
autonoM e geen louter deel is van de W e kunnen in ieder geval de tecu iek

cultuur (p.51).M aarwatjuist is hoeft zelfradicalerofoorspronkelijker trachdaarom nog niethelemiâlwaarte zijn. ten te begrijmn a1s die grondverhouHetis op grond van +1van studies uit
ding van de mens tot de natuur waarde laatste decennia toch niet helemaal door hij,om zich te realiseren,passemeer waar te maken, dat de techniek cundair inst- menten schept,produkten
slechtstoegepaste namu- etenschap zou voortbrengt en industrieel-econom isch
zijn.Ze isditinderdaad ôôk,maar te- tewerkgaat.Hét radicale probleem van
vens is ze méér dan dat.Voorzover de de tecu iek is de technische grondhoutechniek toegepaste natuurwetenschap ding zelf, die zich m anifoteert a1s een
is,gelden alle oplossingen diein Schoen- onvoorwaardelijke * 1 tot natuurbemakers'studie aan de problemen van de heersing. Voorzover die * 1 l
'mmen
tecu iek toegereikt worden en bmnen slechts bedacht is op het berekenend
we met de auteur tegen hfarcuse Zeg- objecti
veren van alles wat is,blijft hij
gen dat de techniek geen dingen of geket
end aan de technisch verzakelijkte

mensen overheerst,maar juist een humaniseren van de dingen is (p. 173174).Dan zijn de problemen van de
techniek niettewijten aan detechnische

natuuren blijftMjblind voor dieandere grondhouding totalles watis,waarin
het erop aan kom tvôôr elke technisch-

wetenschappelijke zingeving aan dewe-

media, maar aan de m ens die ze han- reld der dingen om n te staan voor het

teert(p.70).Dan worden de problemen

van de techniek opgelost door haar van
een nog pHmitief stadilxm te verheffen
tot een m eer ontwikkelde kennis en
kunde.Voorzover deze problemen niet

o
ntvanjen van de eigenlijke Zn van het
mensehlk bestaan. Hét radicale probleem is:dat de Zch opdringende technische wsie op alles wat is,niet anden

dan kortzl
'chtig kan zijn,zodat de wete herleiden zijn totschadelijke bijwer- reld a1s een tecu isch bestelof de techkingen als een gevolg van onze kort- niek als T
m ensenwerk in alle opzichten',

zichtigheid,maar werkelijk berusten op zoals de auteurherhaaldelijk stelt,geen

een misbruik van de technische dingen toereikende speelruimte kan verschafdoor demens,moetdit Opgeheven WOr- fen voor hetei
gen vrije wezen van de
den door een bezlnning op de mense- m ens.D e hypertrofie van hettechnisch-

lijke doeleinden en door een democra- wetenschappelijk handelen,datplanmatische inspraak in het beleid op e1k ni- tig in alle vitale sectoren tegelijk wi1
veau van het maatschappelijke leven. ingrijm n (cfr.Bötcher),dreigtte leiden
De fundamentele stelling van de auteur totdedœintegratievan wathetjuist* 1
lijktmedan ook D te luiden:Voorde redden.
oplossing van de yroblemen van de lk pleithiernietvoor een afwilzen van

technlek is de opleidlng en inschakeling de tœ hniek, m aar voor een radicalisevan deskundigen en s- cialisten vol- ring van haar problematiek. De oplosstrektnooda kelijk (p.80),maar a1s te- sing daarvan ligt zeker ook op het ni-
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v>u van de technl
'sch-wetenschappelijke aanpak van de problemen. Took', H om oseksualiteitin de
d.m z. niet uitsluitend. De radicale op- N ederlandse literatuur
lossing van het probleem van de techniek M 1 geD cht moeten worden in het
aanvu rden van de beperkte geldigheid In opdrachtvan de uitgeverijM anteau

van watdetechniek a1swaar,werkelijk heeft de romanschrijverAdriaan Venema een zeventigtal auteurs en bijna

en zinvol kan ontdekken.Het kernprobleem waarmee we dan te m aken hebben,is hetpatem alisme van de deskundigheid in een socio-economisch systeem
dat zo georganiseerd is, dat het m et
duizenden banden aan die deskundigheid vastzit: de deskundigheid a1s de
m eedogenloze eis van een steeds grotere
efficiency, steeds meer orde,een steeds

tweehonderd fragmenten proa en gedichten uit de Nederlandse literatuur
gebloemleesd om aan te tonen dat de
hom oseksualiteit daar niet pas in de

laatste tien jaren opgedoken is,maarer
altijd in aanwezigisgeweoti.
De appreciatie van homo-erotische poëzie en proza is wel geëvolueerd in de

omvangrijker rationele controle. Met loop derjaren alsook de statusvan de
Theodore RosM k,aan wie we deze laat- homofiele auteur. Een duidelijk voorste zin ontlenenz,zijn we voorstander beeld daarvan vinden we o.m.in de afvan het ontstaan van een belangrijke stand tussen de jurpuitspraak voor de
nieuwe culm ur, die het verdient zorg- Van derHoogtprijs 1949,toegekend aan
vuldig begrem n te worden en dit niet
allœ n wegens de om vang van de bevolking die ze potentieel omvat, m aar
vooral om reden van de intrinsieke

Anna Blaman, en het rapport van de

jury van de P.C.Hooftprijs,in 1968

toegekend aan G.K.van het Reve.ln
de eerste uitspraak kan men lezen dat

waardevan w at dejeugd van de tegen- de jua <eerst na het overwinnen van

cultuur lâât gebeuren.Daarin komtniet
allœ n dat spectaculaire verzettot uiting
tegen de zgn. alleenM ligmakende technischeen industriële waarden,maarook
de openheid voor andere en betere m o-

een zekere aarzeling tot haar besluit is

overgegaan.Ook zij zag wel enig be-

zwaar in de op de spits gedreven een-

zijdigheid van het door Anna Blaman
gestelde probleem,waarbij aan de vol-

gelijkheden van een menselijk bestaan heid van het leven misschien te weinig
dat gedragen wordt door een persona- rechtwordtgedaan'.Twintig jaar later
listisch gemœ nschapsgevoel.
zaleen anderejury de homoseksualiteit
Een eigentijdse filosofie van de tech- van de auteur G .K .van het Reve niet
niek moet Zch inlaten met het werke- meerbezwaarlijk achten.Hetisjammer
lijke probleem van de techniek:datvan dat Venema dit stuk niet opgenomen
haarvooronderstellingen.W ie deze zon- heeft,omdathetgewi
jzigd klimaatt.a.v.
der meer aanvaardt, begaat de zonde de homofilie erduidelijk in naarvoren
van œn vermlnderd menselijk bestnnn. komt. V= underground naar officiële
In de plaats van œn filosoferen over

erkenning,zo zou men de hele evolutie

technlek en ethiek moetde wijsgedle kunnen karakteriseren.

vraag komen naar wattecu iek eigenlilk Toch is het probleem van de discrimiis: een uitdaging van de natuur onge- natie van de homofielnog altijd reëel.
twijfeld, maar ook een uitdaging van In De N ieuwe rfnfe van 14 okt. 1967
de m ens.D an is de techniek dus toch stelde Ben Bos in een interview met de
niet uitsluitend mensenwerk?
schrijfster Andreas Burnier de vraag:
Hara Berghs
çW ordt u a1s homofiel gediscrimineerd'
?'
2 n eodoreRoszak,Opkomstvan een telencultuur.Bespiezelingen overde technocratische

vcl/lràlpp# en haarJ'
eugdige bestrnders,Meulenhoff,Amsterdsm,1972,pp.25,27 en 40.
Cf.De opkomstvan een tegencultuurin ditnummer,pp.27-35.
1 AdriaanVenema,Homoseksualiteitfn de Nederlandse literatuur, Paris-Manteau,197%
205pp.,195F.
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Het antwoord luidde: <De discdmlnatie
hangt enorm af van de sociale laag

duidelijk aanwijsbaar is,dat we mogen
concluderen,dat de jonge lezer in zijn
waae je zit.W xnneer je een kunste- erotische gevoelens voor de jongen

naar bent of een gespecialiseerd weten- naast hem in de schoolbank wordt ge-

schapper dan Ztje in een laag van ac- stimuleerd'(p.111).Bewijsmateriaalzijn
ceptatie. Ik heb er dus geen last van'. de vele vriendenparen in dejeugdstrips
De implicatia van dit antwoord Zjn (teM jl er nooitvrouwen in de omgeving Zjn)zoals:Robbedoes en Kwabevenwelduidelijk.
Bij de samenstelling van Zjn overzicht bemoot, Kuifje en Haddock, Olie B.
is Venema impulsief en associatief te

Bom melen Tom Poes,Asterix en Obe-

werk gegaan, totaal systeemloos. Hij lix, De Baard en de Kale, M ickey en
vond hetallxn noodMkelijk <om door Donald. M aar studio Vanderstœn te-

een veelheid aan fragmenten van ver- kent toch ook stripverhalen met Suske
schillende Nederlandse schrijversaan te en W iske,Lambik en Sidonie, het Satonen welke invloed de homo-erotiek op fari-duo Sam en Ellen,Johan,De Rode
de Nederlandse literatuur heeft gehad, Ridder en de vele jonkvrouwen die hij
een invloed waarvan de meeste mensen moet verlossen.A1te vlugge generalisenietsweten'(p.30).Venema * 1hetdus ringen en reductie van een fenomeen tot

duidelijk hebben van een grote hoeveel- een anderleiden gemakkelijk toteenzl
'jheid matedaaleerder dan van een gron- dige en zelfs onjuiste interpretaties.In
dige analyse:Ditisduidelijk geen boek dezelfde z1n kan kritiek geleverd worvoor literatuurvorsers (...) mensen die den OP het door Venema gebruikte crinietgelukkig zijn a1snietelkealineaeen terhlm bijde keuze van sommige fragbundel literatuurverwijzingen oplevert. menten: a1s œn gedicht of een proza(...)Ditboek is bestemd voor gewone sttzlcOp hem een hom o-erotische uitwer-ng heeft, dan is dat gedicht of dat
lezers'(p.167).De auteurwenstdatde kl
gewone lezer - wie dat ook mag zijn stuk ipso facto hom o-erotisch!
zich zou realiseren dathijin de lite- AnderzijdskomtVenema terechtkrachratuur vaak onbewust te doen heeftmet tig op voor hetonderscheid tussen vorm

datmenselijke feitvan de homoseksua- en vent.lnteressantzijn ook deredenen
liteit,waarmeehijin hetdagelijksleven die hijaangeeftwaarom hetprKiesdebuten zijn die vaak homo-erotischetenvaak nog zo moeilijk overweg kan.

Venema verstaat homoseksualiteit zeer densen vertonen.Naast het feitdat horuim ,ook elke vorm van louter Op het moseksualiteit thans goed in de markt
ik afgestem de seksualiteit wordt a1s zo- ligt en dat bij literaire debutanten de
danig betiteld. Verder stelt hij zonder afstand m ssen de erotische belevenissen
meer dat elke vriendschap per sehomo- uitde puberteiten hetschdj
versdebuut
erotisch gekleurd is. THet Zch prettig nog vrilkortis,beklemtoonthijdetoevoelen met een stelm xnnen in een café, genomen openheid, die het mogeli
jk
ver van de t<
wijvenpraat'' een aanbid- m aakt dat de hom o-erotische compoding van de spoM,hetvertederd kunnen nenti
n de persoonlijkheid van een aupraten over fr ruyffie''# het ontroerd teur niet langer onderdrukt dient te
kijken naar elkaar omhelzende voetbal- worden.
lers,het elkaar stompen van twee goeie Ofschoon het boek van Venema om-

vrienden,mijn god,waarpraten wetoch
over'(p.172).
Zoals hetm.
i.duidelijk is datgeen en-

wille van zijn aanpak niet boven het
anekdotische uitstijgten aan een aantal

beperklngen onderhevig is, is het geeven m et het enthousiasme van iekelepsycho-analystin alletelegraafpa- mscahr
nd die thans op de voorgrond m ag
1en penlssymbolen ziet,zo hoeftin elke

laatsen watzolang marginaalgeweest
vriendschappelijke relatie ook nietper ?
se een homoseksuele componentaanwe- 1s.PrK ies daarom kan het toch verhelzigtezijn.Eenzelfdeongenuanceerdheid derend zijn <voor alle aardige mensen'
vind ik in Venema's stelling datthetho- voor wie hetis gesce even.
mo-erotisch elementin de jeugdstrip zo J.Gerits

Studio H erm an Teirlinck

1en in de bewusttijdeloze verzam eling

iets terugvinden van de system atische
basis, de ethische componenten en het
omplex van spqnning en verwachting.
DeStudio He= an Teirlinck W ogerIn- c
M
stituut voor Dramatische Kunsti) heeft aar dat all- zonder emfase, zonder
m et een vreemd boek haar kwarteeuw stem verheffing, zonder oogopslag. Het
bestaan herdacht.De niet gepagineerde werk gaatdoor.H et geloof in hettheabundel bevat 203 foto's.A?erder vhld je ter leeft, ondanks alle crisiskreten.Stuer geen letter tekst in: geen titel,gœn dio'swat eigenzlnnlge m anier van feestinleiding,geen commentaar, geen tx h- vieren heeftdustoch we1enkebetekenische gegevens.Alleen foto's:werkm o- nis.
menten in de opleiding,sfeee itsen vu En toch.W ie nietmetterdaad de peripede accomodatie,facetten van uitvoering. tieën van deze Studio heeft gevolgd,
t
W ork in progress'. Kriskras door e1- raakt uit deze visuele informatie niet
kaar,zonder enige chronologie.W ie de wijs.Zeiste eng afgestemd op deinsir, op de adept.A1s naïeve bladeraar
acteurs Zjn,welke smkken opgevoerd de
me
rkjezelfook we1daterRn tijdsverworden, waar dat predes gebeurt, het
staaterall- aalnietbij.Zo te zeggen: loop in gedoclzmenteerd staat datm eer
isdan alleen modeen waarschijnlijk te
een kaalboek.
ken heeftmetœ n progrsmma,zoniet
Deze armoede is opzettelijk.HetInsti- ma
tuutmag dan welde personenculm szelf een docte e.Dattheaterbeeld,zo hetal

in zijn nalm meevoeren,binnen de da- geen wereldvisie is,haalje toch niette
oorschijn metinmïtieallœn.DeStudio
gelijkse werking is die blijkbaar taboe. v
De aspirant-acteur, onderweg naar de versmaltop dezewijze haar portret,ze
preekt alleen de familieleden aan, ze
vakbeheersing,blijfta1s individu napm- s
sluit Zch op binnen het enge cenakel.
loos.D e groep slm en-beeldende instru-

t nu * 1 ze bepaald niet en precies
menten primeert; het resultaat mag je Da
waarnem en en controleren.H et produkt daarom is de vernzim de vo= leer van
e laatste seizoenen zo boeiend.Daarom
wordtafgeleverd,demakerverdwijntin d
het prOCeS.Hetgaat om jonge mensen is dit alblxm in tegenspraak met de indie bezig zijn metthOter,metde lang- tentiesvan openheid en zicht.
> me ontdekking van figuuren spel,met

Bovendien.Ditiseen boek uithetthea-

hetmoeiMme Wnden van vorm en stijl ter over het theater.Daarin heerstm odie aan de groep en aan de voorgeno- m enteel nogal wat verwarring, zoniet

men opdracht een zin verschaffen.En onenigheid. De georganiseerde chaos
dat is inderdaad de bestaansreden van
de Studio.
De g%chiedenis en ontwikkeling van de
Studio worden in het boek ve- aarloosd. Hd ontstaan a1s concrete hoop
op gedegen vakmu schap, de gerichte
improvisatie om het initiatief tegen de
concurrentie in waar te maken,de eigen

van de foto-pêle-mêle is hoe dan ook
een rechw aardig beeld van de zin en
tegenzin in dit theater.D e Studio heeft

in dezeopliestrijd,diemeermetg> oo

lens dan met argllmenten wordt uitgevochten,een bewuste keuzegemaakt.De
verantwoording van deze gerichtheid
echter is uitdeze foto'sgrotendeels weg-

inbreng van de rapectieve leiders(Her- gebleven. De geboeide kijker achterman Teirlinck,Fred Engelen,Fons Go- haalt wellicht zelf we1de fasen en golris)metwisselende esthetische en prin- ven, de schokken en remmingen, de
cipiële perspectieven, de verschuivingen fraai
e artistiekerigheid-zonder-djxbl-

in de opvate g van stijl,medizlm,inten- ding en demilitanteuitdaging-in-de-tijd.
tie en engagement,datvind je nergens De achtergrond,de verantwoording v=

expliciet teruj.Alleen de aandachtige deze re ele keuze wordt echter niet geanalist of de mtieme vertrouweling zul- geven. Di
t volstrekte stilzwijgen over

1MaarschalkGérardstraat4,2000Antwerpen.Wellichtishetboekdaarook teverkri
jgen;
consequentmetzijn opzetvermeldthetgeen prils.
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toch vitale tekenen van intem en extern
leven is te Vlnnm n om het nog gezond

geleiding van de Studio haar activiteit

te achten; wij praten doorgaans de
moeilijke problemen niet uit. Doen is
uitermate belugrijk, en de bewijan
daarvan deelt dit boek je mee; weten
waarom je hetzo en nietandersdod,is
echter evenzeer noodmkelijk. De bere-

lellm nietde aanleiding vormen om deze

deneerde spelling van de bezgheden of

argwanend zo alnietvijandig behandeld
en hetwantrouwen van dea jonge do>
ners tegenover de vergrijsde bent is in
zich gezond.Kon ditmssentijdse jubikille onverschilligheid (toch overwegend
gebaseerd op generatiebewustzijn, dat
dan al poseren * 1 als theatrale strek-

de emotionelestellinlnameoverdefe- king ofvakkundigeervaring)uittescha-

nomenen zijn allebel, met wisselende kelen?H etdenk-en analysewerk kan de
graden van belu g en behoefte,onm ls- Studi
o niet zonder meer afwijan,niet

baar. De arm oede van het Studio-boek uitrancune om watvroeger is gebeurd,
kan ook in dezeeen progm mma Zjn#de nogminder om denoodznkelijkereflKdrang om een mentale (zo het dM al tie over wat nog te gebeuren staat.Het
geen intellectuele* 1zijn)zelfanalysete werk binnen deze Studio gaatdoor,buive= ljden,isnietpersé œn tekort.On- ten het gevestigde theater om en her-

dertusxn blijfthetvitale standpuntont- haaldelijkertegen in.Dezedoclxmentaire
breken.De gi1waa= ee de acteur zijn van mom ent en beweging toont aan dat

leven tot thO ter tracht te maken,is in
deze collage indrukwekkend en gevarieerd v nwezig.Ontbreekt hettalentom
deze levenwekkende signalen ook op te
vangen in visie en begrip?

dit werk zinvol in zicH elf evolueert.
D at is een unieke optie op R n anders
zo troosteloze theatertoekomst in ZuidNederlu d.

In hetverleden heeftde schrijvendebe- C.Tindemans

+

Boekbespreking

m nnengekom en boeken,aan hetbegin vJa iedere

rubriek yermeld,worden besproken naarmogel#kheid

komstdoen? - Ambo,Bilthoven,1972,54
SOCIALE WETENSCHAPPEN
Baarle,KarelVan,e.a.- Belgisch burger-

PP., /5,50.
Th.d.J.M .Jonkergouw

l#k wetboek.Edenissen, schenkingen, tes- G erk-enie-/eugd
tamenten.- Van In,Lier,1972, 115 pp.,
Een inleiding totdesodologîe van
BF.64.

Bookchin,M urray Post-scarcity anarchism . jeugd en arbei
d
Ram parts Press, Berkeley, 1972, 288 pp., Samson,Alphen aan den Rijn,1971,

$2,95.

Cooper,David - Einde van het gezin.-

357pp.,/24,50.
Ditis eigenlijk een inleiding in de sociolo-

Boom,Meppel,1972,128 pp.,j8,90.

gie, stelt drs. Jonkergouw,docent aan de

H aas,A lois M .,- N im dfrselber wlr.U iversitëtsverlag,Freiburg/schweiz, 1971,
226ppw,S.Fr.28,- .
Kirche und Dritte Welt. - Kirche und
Entwicklung fn Ekuador und K olumbîen,
band 7.- Pesch-H ausV erlag,M nnnheim Ludwigshafen,1972,97 pp-,DM .4,80.

sociale academie De Horst,maar MJ heeft
zijn boek ook bedoeld voor aldegenen die
metde werkende jongeren te maken hebben en <middelsdezen:dewerkendejongeren zelf'.Hi
j behandelt dit Jeugdprobleem
in relatie totde overheid,het onderwi
jsbestel,de schoolorgsnlsatie,de arbeidsorgsni-

Kreykamp,Toîne- Arse'
ld en vr#e tëd in satie en het gezin.In zijn ogen vormen de
toekomstperspectiej. - Katernen 2000, werkende jongeren nu weliswaar nog een
W olters-N oordhoff, Gronlngen, 1972/5, 22 sociale categorie,m aar ze m oeten een colpp., /2,50.
lectiviteit, een coM ictgroep gaan worden.
Lichtheim,George - Europe in the Twen-

D ehuidigebelangstelling voordewerkende

tieth Century. - (History of Civilisation) jeugd vergeli
jkth'
ljmetde opkomstvan de

W eidenfeld & Nicolsom 1972,409 pp.,i11., arbei
ders- en studentenbewejingen. Zijn
f 4,50.
verklaring ligtin hetjong zlln van deze
M ackenzîe, Rachel- Risico. - Ambo, sociale categorie: dat betekentnog aan de

Bilthoven,1972,63 pp.,/5,50.
rand van demaatschappijstaan en een moPlattel,Dr.M .G.e-a.- Rejlekties op de gelijkheid daardoor hebben tot afwijkend,
toekomst.- (Anatomie van de toekomst), onaangepast gedrag,waaruit sodale veran-

Wereidvenster, Baarn, 1972, 111 pp-, deringen zouden kunnen voortkomen. Of
die veranderingen er zullen komen, hangt
/10,
90.
Riemsdëk,Jan van - W aarom speelt de grotendeels van de (leidende) volwassenen

ekonom ie in de beleidsvorm een grotere rol af.Op ditpuntaangeland,wi1Jonkergouw
dan dekultuur? - Ned.CultureelContact, twee vlieren in een klap slaan:een wetenAmersfoort,1972,41 PP..
schappeli
jke analyse van een sociaal proRooy,Martin de,en Ton Steers- Hoemis bleem dattevens een functie moet hebben

hetis.- X aternen 2000),W olters-Noord- in de strijd om de lotsverbetering van de
werkende Jongeren. Hier had hp
- moeten
Traas,M .- Welzqn in welvaart.- Ca1- kiezen ofvooreen analysedie op empirisch
lenbach,Ni
jkerk /Denis,Borgerhout,1972, materiaalsteuntenvermoedeWk geen opti134 pp.,BF.175.
misme za1uitdragen,of voor een synthetiWeima,Jan - Watwillen w# metde toe- sche benadering van de feiten die laatzien
hoff,Groningen,1972,23 pp..
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In D e Econom îst heeft F. Broekm an het

voordesociologiekun Je geruststellen,dat boek van Linderbuitengewoon stim ulerend
de socioloog deze beide taken kan vere - genoemd.Het is echt niet alleen uit Wdlen.Ben combinatie van beide in één boek
heeftalsbezwaar,dathet a1sleerboek me-

gebrek dat ik die conclusie ganrne tot de

mijne maakthodolo#sch erg onnauwkeurig is en a1s J.J.M eltzer
strijdkar voor de emancipatie van de werkende Jeugd ishette uitvoerig en daardoor
onhandelbaar.
EduardKimm an

WollganzM enge

DerVerkaufteXll/er
D ie M anîpuladon der K onsum stafjanB.Linder

gezellzcAl//

M oldem W ien,1971,368 pp-,DM .22,- .

Arme elite,toekou ten tndgebrek
S.heeft au de hand van ontelbare voorbeelden (dlfer- en feitenmateriaal A n
W
r
t
a
l
i
n
!
do
o
r
D.
Ba
kk
e
s
v
a
n
d
n
e
Ha
r
ried Lelsure Class', New York yLonden, overvloedig, bronvermeldlng daarentegen
1970, W olters-Noordhoff, Groningen, in
sam enwerking metwerkgroep 2000,A mersfoort,1971,154 pp..
D e economische wetenschap wordt in dit
boek verweten geen aanvaardbare theorie

ontbreekt)een situatieschets van de hedendaagse consumptiemarkt (mlnder of niet
van de consumptiemaatschappil, zoals de
ondertitelvermeldt).Het boek heeft al de
karakteristieken van de 'kritische' ietwat

van de tild tehebben gegeven.In dat@emis goedkope Journalistiek,die we1blaft,maar
kan worden voorzien door de economische nooitbijt.Of:er zijn redenen voor te vintheorie van vraag en aanbod en de zogenaam de grensnuttheorie toe te passen op de

den waarom de zaken zich afspelen zoals

de auteur ze beschri
jft.Bn er zi
jn strateti
ld.Ik vind het Jnmmer dat Linder geen gieën mogelijk/wenselijk om het 'conslxmpgebruik maaktvan de gewoontevan deeco- tionisme'tegen te gaan.Klagen en zeuren
noom om dieonderdelen van destoftever- isnietvoldoende,Ja,is zelfeen vorm van
duidelijken met behulp van figuurtles.Nu aanwakkeren tot consumeren!
Linderallespratendprobeerttedoen,ishi
j E.DeKuyper

niet altijd gemakkelilk te volgen. Datmag
de leek echter niet afschrikken kennis te

nemen van zijn belangwekkend betoog.Zijn
conclusies zijn zeer belangri
lk.Linder re-

kent af met de gedachte dat de economi- D ieterSchneider,H rsg.
sche groeide m ensin staat zou stellen tot Zur Theorie und Prr f, des Streiks
steeds verder gaande arbeidstijdverkorting. Suhrkam p,Frankfurt, 1971,386 pp.,

De hoeveelheid goederen waaroverwiâ be- D .M .4.schikken, neemt toe: de tijd besteed aan Een zeer waardevolle bildragevu een aanproduktie levert een hogere opbrengst.Dit ta1auteurs over de theorie vu de staklng,
maakteen herverdeling van deti
jd noodza- haar gescMedenis, haar toepassing in de
kelijk.Er moetook worden getrachtde op- praktijk en over ve- ante vormen van arbrengst van andere bestedingen van ti
jd te beidersverzet. Een aantal stakingen wordt
vergroten.Die andere tijdsbestedingen om- dan in hetvolgende deelgeanalyseerd,o.a.
vatten consum ptie, onderhoud en verzor-

ging,cultuurenz..De opbrengstvan tijd in
die Tniet-produktieve' aanwendingen kan
enigszins worden vergroot met behulp van

de Ford-staklng in Engeland en de stakln-

gen in Franco-spanle.Tenslotte wordtaandachtbesteedaandeJuridischek= tvande
staking.

goederen!maarde mogelijkheden zijn be- Vooralditlaatste werpt een probleem op.
perkt: wxj kunnen meerdere auto's kopen, W at heeft de rechter; die oordeel vellen
maar perti
jdseenheid kunnen wi
jermaar moetbi
jeenrechtsstrild,temaken meteen
één gebruiken.Een en ander betekent dat sociale strijd? De eerbied voor de rechter,
de aanvankeli
jke produktiegroei over de die zelf feiteli
jk au de staking niets kan
hele linie tijdgebrek veroorzaakt.Ditiseen doen, vermlndert de effectiviteit van de
van de redenen waarom het reële inkomen
minder snel toeneemt dan de statistieken
van het nationale inkomen onswillen doen
geloven.Heteindevan deze ontwikkeling is
nietin zicht,zo signaleertLinder.

stakinj a1s machtsmiddel,juistterwijldie

effectlviteit toch al geschaad is doordat
het grootkapitaal veel beter inteo ationaal
is georgsnlseerd dan de arbeiders.
C.J.Boscv eum e
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aan verholpen moet woTden ten bate van

dehele maatschappij.
EricDeKuyper
SoiialScienc Fiction
SuhrknmptVradkfurta.
/M .,1971,146 pp..
Behrensw11doormiddelvan een sooittaalimitatie (parodie)een kritische O alyse van
de taalen defunctievan de publiciteitsm e- Proj.Dr.H .T:Christensen
dia bereiken.Hijslaagterslechtszelden 1, Sexud verhalten und M oral
omdatzijn woordconstructies veelalludiek Eine kulturvergleichende
en zelden echt kritisch z:n.sM çteen vAlt Untersuchung
ook op hoe gemak.kelijk dezè wooydspelletleszijn;gemakkeWken qntoereikend,wént Rowohlt,Reinbek beiHsmburg,1971,
het fenèmeen van de advertisemeht-weréld 152 pp.,D M .2,80.
wordt er zelden door geanalyseùrd,' laat Een boekjea1sditleesJemeteen hele reeks
staan op een plezierige wijze geparpdieerd. marginalevragen,dieallemaalterugtevpeHet.ismi
sschien ni
ettoevalli! datS.meer ren ziln opdeenev.raAg:waarom wordtzo
bereiktineen ookh ditbqekleoygenomen ietsnu eigenlijk geschreven? FeiteWk ban-

Gêsellschaltstausweis

voordracht met als them a fseks m de pu-

delt de studie over drie culturen waarvan

bliciteit',Hier maakt de woordenkrsmerij hetseksueelgeœag verjdeken wordt (nL
plaatsvoor een originele,zi
J hetonvolledi- de M ormoonse, de M lddle-West, en de
ge,kritisch.e G schouwing.
Deense cultuur). Uit zo'
n cilfe= ateriaal
(dat slechts gebrekkig 'kan zijn, ge:ft S.
EricDeKua er
zelf toe) valtniets te lezen wat ze al niet
vooraf wist of kon verm oeden. De enige

bedoeling schi
jnt te zijn (en dat is dan het

antwoord op mijn initiale vraaql)tebewilM artinNo//-la
Die W eltderH om osexuellen
Besèhreibung einer diskrim inierten
M inderheit
Fischer,Frankfurt, 1971, 168 pp.,
DM .18,- .
H oudt er rekenlng mee datdeze studie ge-

zen hoe moeili
jk de seksuologle het toch
heeft! W ie dat nog niet wist, krijgt er in

hetinleidende woord van S. een theoretische beschouwing over.
EricD eK uyper

EqbertK.Jahn

schreven is (1 1968 reeds verschenen in D Ie D eutschen in der Slowakei
Bantsm Books) voor de opkomst van de in den Jahren 1918 -1929
G ay U beration M ovem o t en nog geen
aandaqht schenkt aan de nieuwe seksuele H n Beitrag zur N adonalitötenverschuivln@en in de z> . Jeugdcultuur, problem atlk
m aar uitslmt
'end een beeld wi1 geven vu

R.Oldenbourg Verlag, MM chen/W ien,

de Tsilentmajotity'van Amerikaanse homo- 1971,186py.,DM.23,-.
seksuelen,dan is ditbijmi
jn weten een van De dissertatle van Jnhn is nietin de eerste
de interessantsteboekjesoverdeze lema- plaats interessant door gedetailleerde stutiek. De auteur is sociaal-psycholoog en
legt voortdurend de nadnlk op de socioculturele aspecten van hetverschilnsel,zonder de andere componenten uit het oog te

die van het Duitse minderheidsvraagstuk

blnnen Tschechoslowaki
je,maar omdatMj
een m-i. bruikbaar idee ontwikkelt waarlangs het mlnderhedenvraagstuk verklaard

verliezen.Niettejenstaode de (methodolo- en geanalyseerd kan worden.Hetisdaarbij
Wsch noodzakehlke) beperkte visie op het we1jammerdatJnhn bijzijn beschouwin-

onderwerp, kan heel wat uit Hoffmlnm gen geen rekenl
'ng heeftgehouden metgewerkje toegepast worden op verschlllende bieden buiten Europa. Jlbn gaat uit van
Buropese landen (inclusief Nederland).Al J.W .Stalin'sartikelover hetM arxisme en
zalS.de eerstezijn om zich tegen dezever- d: taalwetenschap. Stalin meende dat de
algemenende tendens te verzetten.H:tver- overwinning van het socialisme uiteindelijk
scMl mssen H offm an en andere auteurs ook zou ldden tot het ontstaan van een
em ationale taal.In deze visie op taalen
overheœ lfdeonderwep komtophetvol- isnt
gende peer: S. wi1 mets bewijzen, maar smenleving llnlformeert het socialisme de
ao duiden dathethierom een sodale wan- fobfectieve basis'en ditleidttothet onttoestandgaat(watnauweWksbewezen& nt staan van een nieuwe internationale prole-

te worden, hoogstens geiXlustreerd), waar- tarische cultuur.Jahn verwerpt,aldoetMj
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dat niet expliciet, Stalins uitgangspunt dat
de m ateriële omst= digheden de cultuur
bepalen. Het is eerder :en wisselwerklng
tussen cultuur en economilce situatie

7

''

-

.

van de enoodzakelijke verandering'op een
handige me er te ontwijken. Of:hoe ver-,

anderik de alngen zodatze niethoeven te
ver= deren!
waarbijmetnnme het cultuurelement .taa1: E.D eK uyper

een belangrilke ro1 speelt a1s.het gaat om
het vinden van een verklaring voorhetnatlonalismm Zo verklaart Jahn de afwezighdd van de intem ationale arbeiderssolida-

riteit bi3 het uitbreken van de Eerste W e- FêankM usgrove
reldoorfog uithetfeitdat de arbeidersklas- Patteru 0/Po*erca2 Authorit
y in
se no ankelijk was van de informatie'die English Education
doorgegeven werd middels de m oedertaal M ethuen,University Paperbacks,London,
en zo het nationalism e eerder versterkte 1971,186 pp.,f
-.
, 1,
dan verzwakte.
Scholen zlln volgens S.im potente instellinDe lge-eeuwse burgerij had door bdere gen;willen zede doeleinden bereiken die ze
opleidingsmogeWkheden, met name door zichzelf voorspiegelen, dan dienen ze een

het taalonderwils, eerder de kans om een
internationalistische ideologie (liberale vrijhandelsvisie)te ontwikkelen dan de arbeiders,die deze mogelijkheden tot communi-

betereverdeling van de f
qowerand autho-

rity'tebewerken.Dehuidlgesituatie is onrealistisch. Vaststaande waarden, ook de
nieuwewaarden van hetnonconformismeen
catie met andere culturen pietbezaten.Zo de contestatie,worden hierzeerkitisch bekon de enorme toenlm e van inform atie en naderd.M aar a1s je dan gaat denken dat
hetontwikkelen van com'municatiesystem en dit pleidooim oetuitlopen op een onwrik.ni
etleiden toteen solidarisering,,doch eer- baar autoritrisme en een verregaande buder tot een verder uiteengroeien van de reaucratisering van de opvoedingssystemen
nationale arbeidersklassen.Bij de toename (eristrouwens een hoofdstukje dat<the advan de informatie,o.a.d* r het invoeren v= tages of bureaucracy' heetl
), wordt in
van deleerplicht,werden denationale bar- het slothqofdst
uk
a
l
wa
t
vo
o
r
a
f
gaat.radirières eerder groter dan kleiner.Zo is de caal in dlscussie gesteld: 'This book has
taal ook de primaire factor bij het be- argued the need to increase the powçr of
schouwen van.etnische m lmderhedena die schoolsifthey areto attain their goAls.But
volgens Jahn hun identiteit hoof
dzakel*ijk these goals may soon be pointless. Apy
p
ontlenen aan de eigen taal.Confllcten ont- goals forschoolsmay be pointless'(p.146).
staan, zeker in eeh multi-nationaliteiten Is'het dan julst omdat S.het overbodige
staat, wanneer men pogingen onderneemt van het hedendaagse onderwi
js zo sterk
om in hetkader van toenem ende centrali- aynvoelt,datMJzo scherp en radicaalhersatie de taalvan de overhèden te unifor- vorm ingsmethoden voorstelt? Hoe dan ook,
meren en het specifieke van de groepscul- en niettegenstaande het bijna uitkuitend
tuur steeds m éér in het gedrang komt.
naarBritse toestanden refereert,een lezensF.N ieuwenhof
waardig werkje.
EricDeKuyper
DonaldA.JcAon

Beyond the Stable State

M arie-ThérêseGuinchard

Temple Sm ith,London,1971,255 pp.i
E 2,50.

Le M acho et les sudm méricaines
D enoël,Paris, 1972,158 pp.,FF.15,v .

A1 onze traditionele'instellingen (kerk, Een vlotte reportage over de situatie van
staatêschool,enz.
) worden gedwongen zich de vrouw in enkele Latijns-Amerikaanse
te wl
jzigen onder de druk van de modeme landen. Telkens wordt de yroblematiek

technologie.Datis hetuitgangspunt.Hetis Mstorisch,sociaalen cultuur-hstorisch geer S.vooralte doen om een reeks aanpas- situeerd.M etenkele voorbeelden wordtde
singsmodules aan te bieden om die veran- hedendaagsr situatie geschqtst.Een grondig

deringen mogeli
jk te '
m akem Er wordt in onderzoek kan men het bezwaarli
jk noel
ditboek vrijveelover faanpassing'en e
ver- men.Ook de titel is misleidend: over hd
andering' gesproken;maar het wordt vlug

fmachisme',de viriliteitsmythe waarrond de

duidelijk dat dit slechts een soort van pa- lberische cultuur draait, verneemt m en
rade is. Veranderingssystemen worden al-

wvinig of niets.

leen ingevoerd, lijkt het, om de overgang E.DeKuyper
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GEDRAGSWETENSCHAPPEN

Becker,H.A.,en H.M .Goudappel- Developm ents in sîmulation and gaming. Boom,M eppel / Denis,Borgerhout, 1972,
165 pp., BF.275.

degeWkheid vanditwerkteillustreren.Bovendien is de nauwgezette wetenschappelijke arbeid van de auteur ons reeds lang
bekend uit de vier delen die reeds vroeger
in deze reeksverschenen en uitta1van an-

dere publikaties.Ook ziln werkmelode is
ons niet onbekend: vanuit een krie che
studie van de resultaten van wetenschappe-

ijke onderzoeklngen uit de meest diverse
Berg,#ro/.Dr.J.H.van den - Zien.Ver- l
staan en verklaren van de visuele waarne- richtingen,bouwtMJ gaandeweg A n eigen
tandpuntop en trachtMJ ditzakeWk te
ming.- Callenbach,Nilkerk./Denis,Bbr- s
verantwoorden.Aanleg,milieu en persoongerhout,1972.52 pp.,/6,90,BF.98.
ijke prestatiezi
ln de drie factoren die de
Berntsen,Karen - Voorstelaan verzl-/- l
nselijke ontwikkeling bepalen. Tildens
den.- (Alpha-boek),NVSH,Den Haag, me
het eerste levenslaar wordt die ontwlkke1972, 147 pp., /9,50.
Brûckner,Peter- Sek' op school.- De ling allereerst gedragen door bio-psycholoische elementen.Aan dit aspect zi
ln d=
Nederlandsche Boeu andel, Antwerpen, g
ook een 500-ta1 bladzi
jden gewild.Blnnen
1972,138 pp.,BF.165.
Faber,H .- Cirkelen om een geheim.Boom, M eppel/ Denis, Borgerhout, 1972,
382 pp.,BF.325.

de verschillende fasen die S.in het eerste

levensjaar onderscheidt, gaat zi
ln onderzoek achtereenvolgens uit naar het m oto-

isch,hetsensorisch-cognitief en het dynaHoubergen, R. A. C.- Projiel van de r
avondlyceïst.- Boom, Meppel / Denis, misch aspect van de ontwikkeling. Kort
wordt dan afzonderli
lk ingegaan op de
Borgerhout, 1972, 304 pp., BF.415.
spraakontwikkelmg in deze periode.In een
Kernvraag - Loyaliteit.- Geestelijke ver- tweedeqedeeltebehandeltS.hetsocio-culzorging Knïgsmacht,Den Haag,juli1972, tureelmllieu en deyersonen uithetsociale
74 pp..
lieu a1s ontwlkkelingsfactoren. Het
Kriminologische Gegenwartdragen.- En- mi
spreektvanzelfdatMervooralhetgezin en
ke,Stuttgart,1972,155 pp..D M .42,80.
er bepaald de moedert-figuur)de meeste
Lookeren Campagne, G.Z van - Agres- me
aandacht kri
lgen.Bi
jzonder boeiend is dit
sie,oorlogsdreiying en kînderopvoeding.- bo
ek,omdat achter het breed opgezetweCallenbach, Nijkerk / Denis, Borgerhout, tenschappeWk onderzoek, telkens weer de
1972,110 pp.,BF.175.
grondoytie naarvoren komtdatwijvanaf
M ontagu, A. - De Tastzin. - (Au1a), het
begm van delevensloop te maken heb-

Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1X 2, 296 ben m et het fascinerende gebeuren vu de
pp.,/7,50 en BF.123.
twikkeling van menseli
jk leven,de groei
M uuss,Rol
j E.- Visies op de adolescen- onn
een menseWke persoon.
tie.- Boom,Meppel/Denis,Borgerhout, va
R.DeGendt
1972,206 pp-,BF.260.
RogerstCarlR.,en Surry Jfevev - Inter-

mensel6k. - (Alpha-boek), NVSH, Den
Haag,1972,264 pp.,/19,
75.

Sechehaye,M .A .- Terug naar hetnul-

RoelBouwkamp e.a.

BF.190.

Ineen drietalreedseerderafzonderWkver-

punt.Symbolî
sche realisatie als genee- #ze Opvoeden l Vorm en
voordeschizofreen.- Lemniscaat,Rotter- (Proces-materiaal),Bloemendaal,1972,
dam / Denis, Borgerhout, 1972, 120 pp.. 107 pp.,j9,75.

Storr,Anthony - Agressie â# de mens.Boom,M eppel,1972,132 pp.,/9,50.

schenen artikelen trachten de auteurs een
explicitering te geven van deideeën van de
vakgroep sociale pedagogiek en andrago-

giek van deNijmeegseuniversiteit.
De lezer krilgt zo een inzicht in de vele
A.K riekem ans

Heteerste leverjx r
(Genetische Psychologie systematisch
en historisch,2)
Lannoo,Tielt-Utrecht,1972,612 pp-,
BF.590.

denkbeelden die opgeld doen met betrekkl
'ng totdemocratisering,gevoelsproblematiek, msnlpulatie en aanpassing.Opvallend

is de aandacht en zorgp ldigheid voor een

filosofische, antropologl-sche oriëntatie in
de beschouwing.
Onder de titelYekerheid en onzekerheid in

Een auteursindexmetrUM 750namen Wkt opvoedingenvorminj'trachtheteerstearonsreedseen voldoende aanduiding om de

tikel zowel de autorltatieve a1s de laissez-
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faire instelling te analyseren om vervolgens D r.0.M .deVaal
een pleidooi te houden voor wat m en M an of Vrouw?
noem tde dem ocratische houaing.D e twee- D ilem ma van de transseksuele - e>
de bildrage ziet zekerheid en onzekerheid W etenschappelijke Uitgeveril,Amsterdam,
alstwee veelvoorkom ende antwoorden,die 1971,216 pp.,BF.260.
worden gegeven op de huidige culm urcrisis. Ook hier geldt de democratische Anne-M arieRocheblave-spenlé
grono oudlng a1seen aanbevolen antwoord Lesrôles ma culi
ns et/JMfnf>
in het melodisch-agogisch handelen.
EditionsUniversitaires,Paris,1970,346 pp..
Hetderde artikel is het meest boeiend en
geeftte denken in de vorm van wijsgerige TheoLang
ljerence between a M an and
speculatiesover m anipulatie en aanpassing. The Di
De filosofische beschouwingen van prof. a < o=
Hollak,die in ruim e m ate wordtgeciteerd, M ichael Joseph,London,1971,413 pp.,
bieden de auteur de mogeli
lkheid op door- f 2,50.
dachte wi
lze methodisch agobsch te han- Dr. med. de Vaal houdt een WKm Pleidelen?alsook - en datis wellichtnog be- dooivoor de transseksuele mens.Je m oet
langnjkervoorde agologie - dathandelen de naens zel zijn geslachtskeuze laten,
ook te denken.
schrijft hij, en hem bi
J de keuze helpen.

De drie artikelen zijn de moeite van het Deze onvoorwaardelijke hulpverlening staat
bestuderen waard. Als voorbeelden van cent
raal, ondubbelzinnl
'
! gericht tegen de
leesbare en eenvoudige sti
jlkunnen ze niet psychiatrische wereld,dle hierin te kortis
gelden. W ellicht kan dat toenemen a1s er
agogisch gehandeld wordten voorala1s de
eigen gevoelensin de relaties m etde lezers
worden ingebracht.
G.Wilkens

geschoten. Zoals vaak in enl-medische

JanBuelens

men moet de mens zi
ln vrije keuze laten

Sigmund Freud,kind van z#a t#d
Boom,M eppel,/ Denis,Borgerhout,1972,
334 pp-,BF.305.
M ettegenzin heb ik het- elders veelgewaardeerde - boek van J. Buelens over

kringen wordtechter de hele soclo-culturele problem atiek die zo'n specifieke vraag

doet rijzen,in de wind geslagen.Het gaat
hier om een concrete nood; m aar misschien,vraagtde lezerzich af,gaathetwel
om de verkeerde nood-expressie. W ant

(mojelijk maken),zonder uit het oog te
verhezen datdeze fkeuze'duideli
jk gPricht
js voor zowela1s tegen iets en dusook de
expressie is van een onuitspreekbare keuze

(le Désir,waar Lacan het over heeft).Het
Freud doorgenomen. Zijn vertrekpunt: moge waar zijn dat de psychiatrische en
Freud in zijn ti
jd. Het veronderstelt een psychoanalytische sector weinig heeft kunnieuwe aanpak van het fenomeen van de

nen antwoorden op deze vragen; de be-

<grote man'.<De jescMedenisvan de we- perktheid - om niet te zeggen - de be-

tenschap m oetgezlen worden in een breed

krompenheid waarmee S. zijn Ttoleru t'

kader van allerhande determînanten (externe en interne) en nieta1s hetresultaatvan
het optreden van KfGrote Mnnnen''' **
284).Een vrij boeiend uitgangspunt, voor-

pleidooi houdt, is beangstigend. Kortom:
het probleem m an/vrouw wordt weer eens
gereduceerd tot zijn meest conventionele

al a1s m en het beschouwt a1s een alnleiding om Freud eens vanuit een andere

componenten.

Hetzelfde lebeurtin hettweede boek,een

psycho-soclologische enquête,waarvan het

hoek (de tijd waarin Mjleefde)te benade- laatste deel eveneens de problematiek van
ren.Een ieuwe invalshoek om een over- de transseksuele mensbescM jft.Het enige
bekend en ietwatverstard fenomeen te be-

trouwens waar S'ster toe komt,is de for-

studeren.M aardan blijktdatS.zo gedetailleerd mogeWk ziln Tthesis'* 1gaan bewijzen,een thesisdienaarmijn gevoelweinig bewi
jzen nodig heeft, omdat ze nogal

muledathetfprobleem bijzonderveelzijdig
en moeilijk is'!In een eerste deelgaatze
na welke de stereotiepen zijn die toegeschreven worden aan de man en de vrouw

vnnzelfsprekend is! Eruditie. geduld en

(enquête gehouden bij Franse jongens en
t
ernst'komterwe1bi
jtepas.Hetza1we1 meisjes en Duitse ekwivalente groepen).
allemaal fwetenschappelijk'zijn, maar wat Het tweede deel behandelt een onderzoek
heeftde lezer eraan? En de wetenschaps- gehouden bijingenieursparen in Frnnkrljk,
beoefenaar? Alshi
jvooraf alnietovermlgd Engeland en Duitslu d,i.v.m.vrouweWke
wasvan Buelens'thesis,zalMJhetnu ze- en mannelijke gedragsrollen. De vragen
ker ook nietworden.
EricDe Kuyper

zijn zo eng jesteld (gepolariseerd op het
man/vrouw-etlket) dat slechts antwoorden
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gegeven kunnen worden die kwu titatief JacquesM eerman
iets te vertellen hebben.
Socialistische Opvoeding

Hetboek van T.Lang is een joernalistieke
beschrijving van de 'verschillen'tussen man
en vrouw. Op fysioloWsch terrein vrij ongevaarli
jk, neemt het boek in de daaropvolgende hoofdstukken soms komische
wendingen.Vernietigtzo'n boek zichzelfof

weet de tentoongestelde eruditie de scMjn

(Kritiese Bibliotheek), Van Gennep, Amsterdam,1972,186 pp.,/ 11,50.

Meerman heefteen aantaluitlatinjen van

klassieken van het socialisme bljeengebracht ter bestrijding van de voorstanders
van de anti-autoritaire opvoedingsm etho-

den.De laatsteverwi
lthijnietten onrechte
star dogmatisme.De schri
jverswaarvan hij
een Reuben,noch diensscMjnbaarqrogres- Mer stukken heeftverznmeld,willen bij de
te redden? Hetheeft niet de vlotheid van

sistische aanpak, maar doet zich mtegen- opvoedi
g metnlmeeen begrip bijbrenlen
deel voor a1s een definitief standaardwerk van den
produktie.H et kl
'nd m oet de dmover het Grote VerscMl. lndirect geschre- gen die het gebruikt,in zijn oorsprong 1even uiteen angstreflex op deW om en Libe- ren kennen. M i
jns inziens impliceert dat
ration-acties.
ook datze de dingen in hun doel,en datis
Deze drie boeken An erg verschillend in niet alleen geconsumeerd worden,m oeten
opzet, kwaliteit en eerlijkheid.Ze hebben leren zien.Dit betekentin feite een nogal
echter gemeen datze gevangen blijven zit- radicale breuk m et ons opvoedingssysteem ,
ten in de seksuele polariteit, ook wanneer dat idealistisch ingesteld is en alleen beze menen die te doorbreken.W i1 de dis- paalde opvate gen over de dingen aan het
cussieeni! nieuw lichtop dethematiek (en klnd meegeeft. De samensteller meent teproblematlek) werpen, dan za1 ze vanuit rechtdatdieopvattingen dan van consereen volledig andere invalshoek moeten ko- vatieve aard zbn: d-w.z.we leren wat de
Dlen.
hoofdstructuur van onze sameM eving betreft,datze moetzi
jn zoalsze is.In plaats
E.D Kuyper
daarvan zou socialistische opvoeding dan
inhouden door kennism aking met de wer-

keli
jkheid het kind zelf laten ontdekken

hoe hetmoetzijn.(M sde dinjen zo zouThomasM erton

den horen te zi
jn a1s ze nu zlln, zou dat
systeem voor niemand gevaarlijk zijn.

Deweg van Tsiwang-tze
W aarom zouden we het dan toch niet
Ambo,Bilthoven,1972,144 pp.,/10,90.
doen?).
xAch',roeptde jeospireerde,fik weetalle C .J.Boschheurne
antwoorden en zk za1 ze u ontvouwen'.
M aar net toen hij alles wilde vertellen,
vergathijwatMJwilde zeggen (p.106).Het
zou a1seen m otto m eegegeven H mnen worden aan ieder die zich op die weg be-

FrankG oble

geeftdievöörhem Tsjwang-tze,een van de D e derde Wd#,
voornaam ste Chlnese filosofen uitde klas- #e psychologie van M r low
sieke periode van 550-250 voor Christus, (MenseWke mogelijkheden),Lemnlscaat,
is gegzan.
Rotterdam,1972,134 pp.,/13,50.

Een zestigtal fabels,dialogen en spreuken Een heldere, eenvoudige uiteenzetting
heeftn omas Merton, <metgrote vreugde, wordt in deze studie gegeYen over de dermeer dan bijeni! ander boek datik me de weg,die de psycholoog Abraham M as-

kan herinneren',m de loop van vijfjaar low (gest. 1970) is ingeslagen, nadat voor
verzameld.E1k woord van de Chinese wijs- hem persoonli
jk alsook vervolgens wetengeer dient a1s een druppel die heel lang- schappeli
jk, de wegen van de freudiaanse
zaam de oppervlakte van het leven, dat
bestaat uit ambitie en resultaten, aantast

qsychologie en het watsoniaanse behavio-

den activiteiteen weg vorm en voor de absolute noodzaak van wat geen nut heeft.
Het is als een rustgevend boek aan de
haastige mens aan te bevelen. W aar deze
weg een uitweg is komt m en niet G uis.
W aardeze weg voor iemand een dwaalweg

M aslow,de grondeggervan de Thlxmanistic

rlsme doodliepen om de mens in zijn geen waar zwi
jgzanmheid,eenvoud,ingehou- drag en gevoelenstebegrijpen.

p
sychologj',spreektin hetvoorwoord ziln
bewondermg uit over de vaardigheid van
zijn leerling Goble,die erin is geslaagd uit
zijn vijf boeken en ruim honderd essays,

schijnt,dienthijdeze weg te vervolgen.

verslagen en artikelen de gedachtengangen
van M aslow te system atiseren en te vereen-

G.W ilkens

voudigen.Daarbijishi
jin staatdeessen-
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tiële structuren en grondli
jnen van M aslows staatsteltcreatiefbezig te zijn in en na de
ontwerp voor een nieuwe psycholobe niet tijd waarin hi
jditboek leest.Uiteraard kan

zodamg
' te vervalen dat het sleutelbegrip er anders gedacht worden,vooralm etbe-

van zelfverwerkehjking van de totale, ge- trekking tot de onderllggende filosofie van
integreerde m ens niet uit de verf zou ko- liberaal-humaistische strekking, weliswaar
m en.
zi
ln sommige onderdelen zwak,a1s b.v.dat
Nu onder redactie van de A msterdsmse over de menseli
jke godsbeelden, steeds
jft staan dathet boek hetprobleem van
psycholoog prof. dr. H.C. J.Duilker de bli
u
itgeverijLemniscaatbejonnen ismethet de tild zo helder stelt en ontwikkelt,dat
uitgeven van studies d1e de hum aistic de lezer zelfhelderderkan inzien wie Mjis
psycholog ook in Nederland willen intro- in zijn eigen tijd.
duceren,ls deze kennism aking m et de ge- Hetmoge de schri
jver gegeven zijn de gedachten van een dergrondleggersbijzonder geven aanzetten in een volgende studie tot
oy haarplaats.Een kritischbeschouwen en een nieuwe psychologische techniek en beultbouwen van de humanistic psychology is schouwingswijze verder uitte werken.
er slechts mee gebaat.
G .W ilkens

G .W ilkens

D r.P.Th.H ugenholtz

Eine Rose /Jr Katharina

T## en Creativiteit

Begegnungen mit Frauen

Edith Bergner,Hrsg.

(Au1a paperback),Spectrum,Utrecht /
Antwerpen,1972,334 pp.,/16,50.
<ontwerp van een structurele anthropolo-

gie'luidt de duideWkerondertitelvan deze

ysychologisch-antropologische studie, nu

Verlag N eues Leben,Berlin,1971,371 pp-,
M .9,60.
De em ancipatie van de vrouw heeftbinnen
het denken over een nieuwe rechtvaardige
samenleving bij de arbeidersbeweging een

m een tweede, herziene druk verschenen, belangrijke plaats ingenomen. Karl M arx

toegankeli
jk gemaakt voor een grotere schreef in zijn Communistische M nnifest
kring door een goedkopere paperbackedi-

behartenswaardige dingen over de plaats

tie. Bijgewerkt, verhelderd, meer gesyste- van de vrouw in een socialistische ssm. enln volmatiseerd en op niet onwezenWke punten leving.Jammer isalleen datMJen zi
aangevuld vorm tdeze tweede druk voor de gelingen de emotionele aspecten vrijwel
lezer en bezittervan de eerste uitgavegeen buiten beschouwing lieten: het bewustzi
jn
overbodige lectuur, die tot een hernieuwd <vrouw'te zi
jn werd vrijweluitsluitend gebestuderen uitnodigt.
interpreteerd vanuit de maatschappijvorm
Deze studie, die een omvattende theorie

en de daarblnnen heersende produktieve

beschrijft over de onderscheidenheid van krachten.Tot die emotionele aspecten bede vormen waarin de ti
jd zich voor en in horen m ede 'schoonheid'ï Tbevalligheid',
de mens m anifesteerten op hetlevensont- Yachtheid'en felegance'.Sm ds Lenin werd
werp in de wereld zichtbaarwordt,is geen bovendien nogal schutterig gedaan m et de

gemakkelijke lectuur om maar Teven' te belevinj en daardoormetdeplaatsdiede
lezen.A fortiorikan derhalve deze studie
in de beschikbare ruimte van een boekre-

seksuahteitbinnen de socialistische samenleving zou m oeten innem en.In deze roos-

censie nietop passende wijze besproken en
op de wezenli
jke waarde getoetst worden.
De schrijver, psychiater,onderscheidt vier
tijdsvormen:de vitale,animale:humane en
nu toegevoegde - fysieke hjd.Hijgeeft

voor-klaartje is het uitgangspunt, dat socialistische realiteiteen nieuw ik-zijn en ikworden voor de vrouw betekent. ln deze

gebundelde vijfentwintig essays waarin de
vrouw een hoofdrol vervult,stri
jdt zijom

de onderlinge verhoudingen aan van deze

de erkenning van haar positie, m aar niet

staansontwerp van de m ens.

binnen hetDuitse cultuurgebied za1so-wie-

tijdsvormen alsook de psychische fenome- binnen het arbeidsproces a1s zodai g,doch
nen die tot de betreffende tijdsprinciepen in de informele sfeer, om zo te zeggen.
behoren en constituerend zijn voorhetbe- Toegegeven, de emancipatie van de vrouw
Bijzonder interessant zijn de twee laatste so een helse opgave zi
jn,maarwaarom zijn
hoofdstukken over de menselijke en vooral nu letterlijk alle mooie en gevoelige zaken
verm oord in bedgesprekken van de vrouw
creatieve persoonlijkheid.

Deze studie vormt geen studieboek in de
zin van een handboek ofnaslagwerk.Daar-

voor is het te oorspronkelijk. Het is een
bijzonder meedenkboek dat de lezer in

over de plaatsdiede eerste oftweedetractorist in de brigade fRode M orgen' za1
m oeten in nemen?
F.Nieuwenhof
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populaire wilzen om aan te duiden dat de
POU TIEK

staat moet worden 'aufgehoben'. Dat wi1

zeggen de staat verdwijnt in zijn huidige
vorm (opheffen a1s een tramlljn) om op
en hoger plan (een steen opheffen) beBrink,Dr.Eddy van den - Politieke vor- e
ming. - W olters-Noordhoff, Gronlngen, waard te blilven (de derde betekenis van
1972, 127 pp..
D erksen, D r. S. C., - H oe leren we de
vrede? - Wolters-Noordhoff, Groningen,
19714,177 pp..
D ie auswörtige Politik der Bundesrepublik
Deutschland.- W issenschaft und Politik,
K öln,1972,990 pp.,geïll.,D M .38,- .
K erbosch, Roeland - Angola m et eigen
ogen.- Bruna, Utrecht/Antwerpen, 1972,
144 pp.,gekX1..
Laenen,Harald - Polen nach dem Sturz
G om ulkas. - Seewald-verlag, Stuttgart,
1972,260 pp..

M athon, Th.E.E.H.
,e.a.,- Delensie in
deiaren '70.- Centrum voor Staatkundige
Vorming,Den Haag,1972,99 pp.,/4,
90.
M erkel, Konrad - DDR. u ndwirtschalt
in derDiskussion.- W issenschaftund Politik,Köln,1972,127 pp.,DM .20,- .
Schenk, Fritz - Kom m unistische Grundsatzerklörungen 1957 -1971. - W issenschaft und Politik, Köln, 1972, 255 pp.,
DM .26,- .

A rthurLehning

Radendemocratie //

aufheben).HetisechteronmojeWk om te
zeggen hoe die hogere vorm 1s. W ie dat

zou willen beschri
lven, maakt zich schuldig aan utopism e. N iet alleen utopistisch
m aar onlogisch kllnkt het toekomstbeeld
dat de doyen van het Europese anarchism e in dit werk geeft:tH et land m oet niet
langer van boven naar beneden geregeerd
worden,m aar m oet nu van beneden naar
boven zelf regeren'. Onder het land za1
m oeten worden verstaan het gehele volk,
dat wi1 zeggen <A11en', maar dan zal er

ook steeds een instantie moeten zijn die
bepaalt wie tot allen behoort.Zelfsin een
anarchistische wereldcomm une za1zich nog
het vraagstuk voordoen van handelingson-

bekwame minderjarigen en waarschl
''
nlljk

ook geestesgestoorden.Erisook hier weer
een dialectische verhouding: er kan geen
beneden bestaan zonder boven,evenmln a1s
om gekeerd.

De schri
jver gaatin ditboek uitvan ervaringen in andere revoluties.D at wordt in
de theorie van de revolutie,terecht,steeds
gedaan.M aar dan m oet men zich niet,zo-

a1s deze schrilver, beperken tot een tweetal, namelijk de grote Franse en die van
de commune van 1871.Bi
J het beoordelen
van de Russische revolutie m oet men ook

staatscom m unîsme
andere betrekken. En dan gaat schrilvers
(Kritiese Bibliotheek), Van Gennep, Am- stelling dater in Rusland onder de boeren
een anarchistische revolutie had plaats gesterdam,1972,128 pp.,/8,90.

Dit is een vertsling van het in 1929 ver- grepen die doorde m annen van Lenln werd
schenen werk M arxismus und Anarchism us verraden, niet meer op.De boerenopstand
in derrussischen Revolution aangevuld met die zich van affebruarimetsteeds grotere
een kortelings geschreven 14 bladzijden tel- snelheid over Rusland uitbreidde, was een
lende M eiding.Hetis zo jammer dat men wanhoopsopstand van het soort van de
in het debat tussen M arxisten en Bakoe- Jacqurieen de Buntsch-beweging.De revonisten steeds weer uitgaat van de kwade tutionaire ervaring leertdatdeze opstanden
trouw van de tegenpsrtij. M en kan ook steedsm islukken.De witten konden ze dan
beiden dwalen en er is alle reden voorom ook telkens onderdrukken?waardoor ze de

hierbi
j beide partilen een verkeerde interpretatie respectievelijk van M arx en van
Bakoenl
'
n aan te nemen.Beiden zi
jn moeilijk te interpreteren. M arx was een systematicusdie zijn werk nietafmaakte,omdat
Mj voordien stierf en de hartstochteWke

boeren naar de bolsjewlsten toe dreven.

omdatMjzich halverwege steeds weerop

terpretatie van revolutionaire bewelingen

Slechts daar waarze gebruiktwerden voor
nationalistische doeleinden of althans het
nationalism e een ro1 speelde, a1s in de
M achno beweging,kon de boerenbeweging

een tijdeWk succeshebben.

Bakoenl
'
n heeftnooitenig werk afgemaakt, Natuurlijk moet men bij de historische 1nieuwe problemen stortte.M en m ag echter voorzichtig zi
jn,hoewelhet een feit ls dat
niet vergeten dat beiden dialectici waren. degenen die door een revolutie worden
De interpretatie van respectieveli
lk <de staat overvallen, ook steeds een verweer voeren

sterftaf'bi
jM arx en <de staatmoetvernie- met het oog op eerdere revoluties (Lodetigd worden'bi
jBakoepin moetin datlicht wijk XVI had steeds het 1ot van Karel I
worden gedaan.Beide uitdrukkingen Zjn voor ogen).M en gaat echter veel te ver,
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indien m en a1s Lehning in dit werk het
anarchism e * 1 legitimeren door te stellen
datde beweging ouder is dan het comm unism e.
C.J.BoscV eurne
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De W estduitsers kunnen Zch nietpermitte-

ren TGood-bye America'te zegyen indien
zij hun vrile sociale en economl
'
sche ont-

wikkeling willen handhaven.Kiep is voorts
bezorgd omdat de Duitse Fullbright-com m issie van hetm inisterie van Buitenlandse
Zaken de studentenuitwisseling metdeVer-

enilde Staten heeft beperkt,terwijlgeWkA.Lamboo,J.Louman,A.Oskamp,
F.deVries

tijdlg een uitwisseling metde SoWet-unie

en Polen wordt gepropageerd.
Rekening houdende m et zekere comm entaren inzake de politieke crisis in Bonn is
de volgende opmerklng van de auteur -

D e andere Jgeo l
DeBezige BiJ-Van Gennep,Amsterdnm,
176 pp.,/3,50.
een prominente CDu-criticus - op ziln
Volgens de inleiding zijn in deze tweede minst merkwaardil. Volgens Kiep *1 de
andere agenda onder invloed van de ge- links-liberale coahtle m et de Tostpolitik'
bruikers (en van de kritiek?) de hoofdstuk- de maatschappil van de Bondsrepubliek
ken drugsen seksualiteitslechtsbeperkttot niet fum krempeln, sondem sie will an der
'n paar regels tekst en wat verwilzingen Ostpolitik die Fo igkeitzur Bewegung denaar boeken. In plaats Mervan wordt uit-

monstrieren'. M aar aansluitend stelt K iep

gebreid aandacht besteed au de geijkte de vraag ofna een eventueelheengaan van
politieke vraagstukken, terwijl tips voor W illy Brandt de SPD deze scheiding van
kritische leerlingen hetgeheel completeren. de Oost- en sociaal-politiek zou kunnen
De l'nhoud van deze agenda doet wat ge- handhaven.

forceerd aan en is even eenzildig gericht De auteurjeefttoedatofficieelgeen mea1sdie van de iet-andere agenda's.Ik kan

nlngsverscblllen tussen Bonn en W ashington bestaan.D everklaring van senatorFulbright,volgenswelke heteen curiose sim acommercieeloblektis (van de 17 aanbevo- tie zou ontstaan, indien na de inwerking1en boeken wordt ruim 354/: door boven- tredi
n! van het verdrag van Moskou de

me niet aan de indruk onttrekken dat de
andere agenda op de eerste plaats een

staande uitjeverijen uitgegeven),watwaar- Veremgde Staten verder hun strildkrachten

schijnWk met de bedoeling van de auteurs in de Bondsrepubliek zouden laten statiogeweest is.
C.Free

neren om de Duitsers tegen hun nieuwe
vrienden, de Russen te verdedigen, acht

Kiep echter bedenkeWk.Dit mogeWke gevolg van de oostverdragen wi1de auteurin

ziln boek met zakeli
lke ar/menten beW altherLeislerKiep,

Good-bye A m erika - wr dann'
D er deutsche Standpunkt im W andel
der W eltpolitik
Seewald Verlag, Stuttgart. 1972,229 pp.,
D M .19,80.
ln tegenstelling tot vele anti-Amerlkaanse

strilden.W ant:Tzum freiheithchen Gedan-

ken der W estlichen W eltgibtes keine A1ternative. Amerikaner und Europëer können sich nicht hönich voreinander verneigen, den Hutziehen und good-bye sagen'.
L.Bartalits

publikaties gedurende de afjelopen jaren WollgangBrezinka
onderzoektde auteur van d1tboek zorjvuldi! de buitenlands-politieke constellatle D ie Pldlg/gfk der N euen Linken
die zlch uit de Nixon-doctrine, maar ook
uitBrandts fostpolitik'aan de dag komen.
Het bondgenootschap met Amerika is naar
de mening van Kiep 'unentbehrliches Element fûr die Staatsrëson' van de Bonds-

Seewald Verlag,Stuttgart,1972,51 pp.,
DM .4,80.

Een uiterst oppervlakklg werkje, waarin
feitelijk gesteld wordt dat de nieuw-linkse
bewegingen geen ander doel hebben dan

republiek.Kieps <
wijhebben Amerika no- het autoritaire marxisme de weg te bereidig'-slogan motlveert zijn gehele boek: den.Hetis geschreven voor mensen die al
fM it der Verbreitung antiameriksnlscher schn-kken a1s ze het woord neo-marxisme
Ressentlm ents wird das politlsche Klima horen en die de tegenwoordige maatschapfur ein Hlnausdrëngen der Amerikaneraus pijalsdeidealebeschouwen.W iehetdaarEuropa geschaffen. Hierbei zeichnet sich mee niet eens is,is dan buitendien niet te
der Versuch ab, die Sowjetunion und die goeder trouw.
USA politisch gleichnlstellen'.
C.J.Boschheurne
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houding om liever te waarderen dan af te
WH SBEG EERTE

breken. Hi
J is een denker die respect op
kan brenren voor wat anderen hebben bedacht.Dit* 1 niet zeggen dat zijn kritiek
op de argumenten nietongezouten zou Zjn,

Elders, Fons - Analyseer deconditioneer. m aar we1datiederwaardevol- of mogeVan G ennep/Teleac,A msterdsm, 1972, lijk waardevol - element de volle aan-

-

161 pp.,/8,90.

dacht krijgt. Het is daardoor dat wij dit

Krauss, W erner - W erk und W ort. - boek m et groot plezier hebben doorgeAufbau-verlag,Rûtten & Loening,Berll'n/ werkt.Kant is nietzonder meer onfeilbaar
W eim ar,1972, 393 pp..
en den denkers uit de donkere middeleeu-

Scheltens,D.- De f## van God.- De wen zi
ln niet louter de onnadenkende her-

Nederlandsche Boeu andel, Antwerpen, halers van l em a's uit de klassieke oud1972,205 pp.,BF.230.
heid.Hij verwaarloost ook de invloed niet
Verhoeven, Corn.- H et gezicht van de van degene voorwie hetbewi
jsbestemd is,
buitenstaander.- Ambo, Bilthoven,1972, noch de ongetwijfeld belangrilke bildrage

148 pp.,j12,50.

Dr.H.deVos

DeBewnzen v* rGods Bestaan.
Een systematisch-historische studie
W olters-Noordhoff,Groningen,1971,

242 pp.,/38,50.

van de cultuur waarin een bewijsvoering
ontstaat.Zelfwaardeertde schri
jverdebeschouwingen die meestala1sbewijzen worden aangeduid?doorgaans a1s aanwi
lzingen
meteen oblectieve grond,waaraan demens
door de geheim zlnnige krachten die in hem

leven,eigenlijk nooit is ontkomen (en ook
nooit za1 ontkomen), al kuM en wi
J deze
aanwijzingen nooit a1s een strikt wetenschappeli
jk bewilskwalificeren.Het spreekt

H et kan verwondering wekken dat in een

vanzelf datMerin allerleinuanceringen mo-

ti
ld zoals wiJ die nu beleven, een boek
wordtgewild aan de bewilzen voorhet bestaan van God.Immers er is waarschijnWk

rekeningheeftgehouden meteen ontwikke-

geen of weinig belangstelling voor dit onderwerp,datzo weinig m ethethedendaag-

se levensgevoelte maken schi
jnt te hebben,
en ditdestemeer a1swi
jin deze sfeernog
met bewijzen willen gaan werken. Het is
dan ook nietvoor nietsdatde schrilverer

gelilk zi
jn wat betreft het bepalen van de
krachten dewaarde van die aanwi
jzingen.
Hetisdaarom m.i.erg jammer dathi
jgeen
ling die in Engeland toch duidelijk aanwezig isom doortaalanalysetoteen he- aardering te komen van hetreligieuze gebruik

van de taalen zo wellichtaan de aanwijzingen die in het bewi
jsvoor hetbestaan van

een system atisch-historische studie van

God aanwezig worden geacht! toch een

van de mens - a1s het ware gedreven met betrekking totdeze vraagstelling heeft

Kortom: een uitstekend werk dat tot denken aanzet.
A.J.Boekraad

heeftgemaakt.Hi
jisdaardoor in staatmet nieuw gefundeerde grotere bewilskrachttoe
een grote sereniteit en soberheid de ver- te kennen dan de laatste tijd de gewoonte
j denken Merbij aan het werk van
schillende Mstorische benaderingen van het was.W i
bewi
js voor hetbestaan van God voor ons Ian T.Ramsey of een boek a1sM etaphysite beschrijven, veelal in de eigen teuten cal Beliejs (Oxford 1970) onder redactie
van degrote denkers,diehijaan onsin het van AlasdairM acHtyre.M aarhetiseerWk
origineel en in vertaling presenteert. Hier- gezegd te veelgevergd om biJ de bewezen
ngelooflijk grote bdezenheid van de audoor komen wiJ er vanzelf toe - buiten o
alle emotionaliteitom - deze zaken rustig teur nog meer te verwachten.Toch is het
te overdenken.W ij worden meegenomen een ontwikkelingsWndieo.i.ookenjuistin
langs alle slingerende paden die de geest deze tijd alle aandachtverdient.

afgelegd.W ij gaan zien hoe telkens weer
een grotere nauwkeurigheid en een meer
subtiele precisie werd betracht om de weg
en de waarde van deze redenerende beschouwingen te bepalen.Dit gebeurtsystematlsch,d.w.z.datalle overdenkingen wor-

ymondPlant
den jegroepeerd bij het type argument Ra
waarbl
jzethuishoren in de volgordewaar- Ethîek en ca ework
in ze historisch op het toneel verschenen

Spectrum,Utrecht/Antwerpen,1971,89 pp-,

zijn.Dr.deVosiseenzeergoedeWdSdoor /6,25.
zijn rustige manier van uiteenzetten en zijn W anneer iemand,om watvoor reden ook,
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uithetgareelvan demaatschappijraakten

delen over Jezus Christus (uiteraard):zijn

in een bepaalde m ate nietkan hlrmoniëren

unieke inbreng verwaarlozen voert onze

metdeheersende zedelijkebee selen,loopt westerse culmur tot bittere armoede (pp.
MJde kanseen geval,een fcase',te worden 41-43), Erasmus, Pascal, Teilhard de
en in aanraking te komen met een m aat- Chardin (weer:uiteraardl),de Reformatie.
Het boek doet vooral denken aan G arschappeWke werker.
W atkan dezedoen methethem toegespeel- davsky's boek Nog fz God nfel dood (zie
de 'geval'? Grosso modo zijn ertweemoge- Streven,febr. 1971: p.550). Evenzeer een
li
jkheden. Of de maatschappeWke werker ernstige waarschuwmg van een niet-christeprobeerthetgevalweerop derailste zetten lijk (?) denkerhet authentieke christendom
van een maatschappij,die aan hem een be- niet uit te hollen tot een niets beduidend
paald aspect van hetbehoud van de zeden
heefttoevertrouwd.Een tweede richting be-

hum snlsm e en secularisme dat niem and

hetgevalwordtteruggegeven aan de m aat-

structuur. In ieder geval een aanwinst in

kan helpen;en tegelijk een vruchtbaaraanstaat erin dat de maatschappelilke werker knopingsp= t tot een eerWk gesprek met
een tegenvraag aan de maatschappij stelt: weldenkende 'atheïsten' van mnrxistische

schappijen dient zich daaraan aan te pas- de literatuur op ditgebied.

s
en,akkoord,maaraanyassingaan eenwereld die gek geworden 1s? Ishet gevalwe1 S.Trooster
zo'n geval, of is de maatschappijniet een
gevallen wereld? In toenemende mate krijgt
het casework met dit dilemm a te m aken.

Scherp analyseert de schrijver a1s filosoof
de in het casework gehanteerde ber ippen
en toetst deze op de onderlinge coherentie Helmuth Rolles
en aan de allesbepalende norm van het D er Sinn desZe:er im marxistischen
casework:hetrespectvoor de ander.
D enken
Een nuttig werk om de begrippen te ver- PatmosVerlag,Dosseldort 1971,223 pp.,
he
lderen die anderen in deyrakti
lk toepas- D M .19,80.
sen. D rie modellen laat K J zien van het UitdrukkeWk methetoog op de christeWk-

maatschappeWk politiek karakter van het marxistische dialooj * 1de schri
ver nacasework:deanderhelqen zich aantepas- gaan hoe de m aa stische filosofj
ie denkt
sen aan de maatschappll,maatschappilher- over het doel van het menseWk bestaan.
vorm ing door evolutie of tenslotte door renonderwerp waaroverjeen gesyrekmovolutie.De schrijver vindt dat hetbuiten Ee
eWk ismetde neo-posihvisten,dle ditals
zijn terrein van filosofievalteen modelaan g
e
en
zinloze vraag beschouwen, omdat het
te bevelen.
antwoord niet te verifiëren respectieveWk
G.W ilkens
te falsificeren is.W aarbildan feiteli
jk de
reële aanwezigheid van de vraag vergeten
wordt.

De schrijver analyseertmet hetoog hierop

hetm ensbeeld van M srx zondergebn ik te

maken van E.Fromm's analyse,waarbilh:
LeszekKolakowski

G eistund U ngeistchristlicher
Traditionen
Verlag Kohlhammer,Stuttgart, 1971,
150 PP.,DM .9,80.
De Poolse,momenteelin Oxford docerende filosofie-historicus,die zichzelfnieton-

tot de conclusie kom t dat M arx de m ens
nu vooral ziet a1s de vervreemde mens,

waarbi
l dan de basis-vervreemding de eco-

nom ische vervreem ding is, die alleen kan
worden opgeheven doorafschaffing van het

privé-eilendom (van de produktiemiddelen).Bb deze analyse schllntde schrijver
zich duidelijk aftezettentegen deanalyses

!eestig finconsequent atheïst'noemt,pleit van Hendrik de M an,Herbert Marcuse en
ln deze bundeling van opstellen en essays

S.Landshut,die een breuk construeren in

voor het behoud van levende christeWke het denken van M arx zonder het eens te
lradities voor onze samenleving. Evenals kunnen worden overhettijdstip waarop die
deTsjechischefilosoofV.Gardavsky isMJ breuk,na hetcommunistisch mnnlfest,ontvan mening dat onze westerse beschae g stond.OokverzetMJzich tegen de opvatnietteredden is,wanneerwijnietdemoed ting datEngelshetoorspronkelijk M arxisopbrengen de betere momenten in de chris- mezou hebben vervlakt.W e1meentMjdat
teWke traditie levend te houden, c-q. tot bi
jEngelshetsysteem zou zi
jn veranderd:
nieuw leven te brengen.De opstellen han- bij M arx was het in de eerste plaats kri-
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tisch-humanistisch, biJ Enjels wordt het me.De homage van Stegmuller,de laatste

zilns inziensvooralontolopsch.
van de veertien die zi
ln opgenomen,vormt
Biâ M srx zou dO het doel van het leven een soort sam envatting van de leer en de
primair ziln hetopheffen van de bestaande ontwikkellng van Carnap.
ve- eemdingen, zonder dat men kan zeg- Bij de verschillende sm posia die verder
gen wat dasrna komt.De schri
lveris ove- zi
jn opgenomen, valt op dat men bij dit
rigens m een ik terechtvan m enlng datLe- soort van filosofie vaak afhankelijk is van
vebre Marx Juist begrilpt a1s hiJ a1s doel de stand van zaken in andere takken van
van hetmenseWk leven stelt de volledi
ge wetenschap,bi
lvoorbeeld van de informaontwikkeling van de menselijke mogeWu e- tieleer.
den.W attoch ook we1in overeenstemm lng

N iet helem aal onverwacht is het dat een

zou zijn met de opvatting van Engels dat van de referenten, Irme Latakos, de leer
hethoogste doelis de wetmatigheid van de

ontwikkelt datm en tussen de verschillende

natuurte door/onden om zodoende macht m ethoden in de wetenschap alleen kan kieerover te verkrpg
''en.In iederyevalis het zen aan de hand van de ervaring die men
duideWk datBlochjuistdenktmdienMJde in degeschiedenism etdezem ethoden heeft
hoop centraal stelt.Uitde bespreking van

opgedaan .Vnnzelfsprekend kwsm er in

Adam Schaff'sopvattlngen bWkthetsterkst een gezelschap a1s dit een heftige kritiek
dathetm srxistische denken nu nog m oeite
heeft m et het begrip van de indidduele

op deze opvatting.Toch ligtM er een weg

totoplossing van de richtingenstrijd in de
dood.Ze is we1maatschappelijk te begdl- hedendaagse filosofie.
pen,maar uiterstmoeilijk vanuithet indi- C.J.Boschheurne
vidu zelf.M ijWktdeopvatting diededood
verantwoordt door haar te begri
lpen a1s

behorend tothet leven,op het eerste !ezichtte idealistisch,maar het is natuurhlk

een feit dateen dialectisch materiv sme a1-

tijd een idealistische componentmoetheb- AlphonseD eW aelhens
ben.Er is watvoor te zeggen die com po- T.O psychose
nenteen ro1te laten spelen op hetpuntdat Essai d'interprétation analytique et
de werkelijkheid voor het begrip wegvalt, existentiale
dusbi
Jde dood.
N auwelaerts, Louvain, 1972, 232 pp.,
Deschrijverbetrektook L.Kolakowskien BF.315.
M .M achovec in ziln beschouwingen. Van HetEgtvoorde hand,datbiJde zeercomde eerste kan men no! maarmoeilijkze@- plexe vraag wat de m ens is, ook het antgen dat hi
j een M arxlst is.De tweede is woord gehoord m oet worden van de psyfeitelijk bezig te zoeken naar een compro- chololie zoalszezich vandaag ontwikkelt,
mis tussen marxisme en fenomenologie. namehjk onder vorm van psychoanalyse,
W aarschijnWk komt het daardoor dat de psychotherapie, psychiatrie. H et boek La
schrijver in zijn slotwoord grote verscMllen psychose wil daarom tot een dialoog kobiJ de marxisten ziet in de beantwoordlng m en tussen de filosofische antropologie en
van deze vraag.
C.J.Boschheurne

de pqchologie,hoezeer deze dialoog ook

bemoellijktwordt dooreen grondige divergentie van taalen m ethode.Het onderbe-

wuste en de spraak zijn hierbij vanzelfsprekend belangrijke sleutelbegrippen. Zo

wordt b.v. de schizofrenie, a1s meest karakteristieke vorm van psychose, geoterRogerBuck and RobertS.Cohen,Ed.
preteerd a1s een overrompeling door het
#JA 1970
onderbewuste waarvan de kern is: ve- erD.ReidelPublishlng Company,Dordrecht, ping van de naam -van-de-vader, en waar-

1972, LXVI en 614 pp.,/120,- .

doorde mogeWkheid totsymbolisch spre-

Dit verslag van het congres 1970 van de ken verstoord wordt.De neurose daarentePhilosophy of Science Association wordt gen is een stoornis in de verdringing van
voorafgegaan door 66 pagina'spersoonlilke het onderbewuste. Het onderbewuste zelf
herinneringen aan Rudolf Carnap. M et kan metLacan om schreven worden a1s de
hem is inderdaad een van de persoonWk taal van de andere; de min of meer gem eest opvallende personen van de moder- slaagde confrontatie met deze taal bepaalt
ne M glo-amerikaanse filosofie heenge- de vorm of de stijlvan iedere menseli
jke
gaan.MetM.Schlick kan hijgezen wor- Psyche.
den a1s grondlegger van het neo-positivis- M .D eTollenaere
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gerieve van de Jood-christenen in Edessa

zi
jn leven van Jesus te boek stelde? Op
grond van zijn honderden bevindingen en
zi
jn jarenlange vertrouwdheid met het onM oltm ann,H rgen - D ie Sprache der Be- derwerp, is Prof.Quispel geneigd te zegjreiung.- Chr.Kaiser Verlag, Mënchen, gen: twijfelmoetwijken voor wetenschappelijkezekerheid.
1972,156 pp.,DM .12,- .
TH EOLOGIE

M ûhlen,H eribert - Entsakralisierung.Ferdinand Schöningh,Paderborn,1970,568
pP.,D M .32,- .

S.D eSm et

Oosterhojj,Dr.B.J.- Hoe lezen w# Ge- Dr.Z W ëngaards
nesis 2 ez; 3? - K ok,Kam pen, 1972, 240 D euteronomium
pP.,/19,50.
(De Boeken van hetOude Testament),Ro-

Ratzinger,Joseph - D ieEinheitderN atio- m en en Zn,Roerm ond,1971,360 pp.,
nen. - Verlag Anton Pustet, M ûnchen, j49,50.
1971,115 pp.,D M .9,80.
Delaatste10 Jaarheeftmen hetboek DeuSqkes,S.<.and J.P.Clatton - Christ teronom ium ,het 5e Boek van M ozes, als
Faith and H istory.- Cnmbrldge University één van de meest interessante geschriften
Press,London, 1972,303 pp.,f 4,20.
van het Oude Testsm ent leren waarderen.

GillesQuispel
H et evangelie van TAo- r en de
N ederlanden
Elsevier,Amsterdnm /Brussel,1971,
142 pp.,BF.240.

W as het daarvoor een vrij dorre stof, die
eigenlijk alleen maar bestond uiteen eFenlange preek van M ozes,thans is men meer

geneigd ditjeschriftte benaderen a1s een
zeer fi
jnzinmg gecomponeerd stuk geloofsbelevinjvan zeergrote klasse.Recenteon-

derzoeklngen wijzen uitdathetboek nietin
Professor Quispel staat sedert lang bekend &n ruk tot stand is gekomen, maar intea1s een onderzoekervan R ostische teksten. gendeel uit verscMllende tijdperken stnmt,
M etdeze nieuwe publikatieza1de Utrechtse hoogleraar wellicht weervan zich doen

die zich uitstrekken van + 1050 -500 v.
Chr..
spreken.DitmaalmeentQ.eenlink tecon- Eén van de meestopzienbarendeontdekkinstateren tussen hetn omas-evangelie en de gen in het Deuteronom ium -onderzoek is
Nederlanden.Aanleiding hiertoe was de be- geweest dat
en Israël zich tot e1studering van hetonlangs ontdekte D iates- kaarverhouden als koning en vazal.Omdat
seron uitHaaren.Zowelin deoudste Jesus- Israël <de vazal van
' is (auteur
biografie uit onze streken Van de levene heeftonderdeze titeleen m.i.voortreffeWk
ons Heren,te boek gesteld in de 13e eeuw boekjegeschreven)werd eropeensheelveel
door W illem van M fligem,als in het Wer duideli
jk. In Klein-Azië en het Noorden
eeuwen oudere saksischee?osHeliand ko- van Syrië heeft men oude verdragen op
m en Jesus-woorden voord1e in de G rieks- kleitabletten gevonden; koi ngen die andeLatilnse handschriften van hetevangelie ge- relandenhebben veroverd,legden dezelanwoon ontbreken. Een verklaring hiervoor den verplichtingen op.Steedskeertin deze

za1 we1liggen in hetfeit dat beide schri
j- vazalverdragen een beyaald patroon teruj:
vers een latijns model voor ogen hadden, flk,koning N .N .,heb Jullie overwonnen;Je
een harm oie van de vier evangeliën, een moetaan mijgehoorzaam zijn;je moetdit
D iatesseron.Sindsechter in 1945 hetzoge- en datdoen,Je moetje zusen zo gedragen;
naamde n om asevangelie in Egypte aan het doe je het,dan blijft hetvrede tussen ons;
daglicht kwam, (een vertaling ervan, met doe je dat niet,dan word je door mijgeinleiding en comm entaar verscheen in Stre-

straftl'. W anneer m en de Tien G eboden

ven,Januari 1960), beschikt men over een voorzich neemt,za1m en bem erken datdeserie van 118 buiten-bijbelse Christuswoor- ze volgens precies hetzelfde procédé zijn
den dienogalverschillen van dehandschrif- opgesteld.lsraëlheeftdusvan een profaan
teli
jke traditie en bovendien soms lezingen gegeven (een koning en een overwonnen
vertonen welke een overeenkomstdoen ver- volk)een religieusgegeven gemaakt(
moeden zowelmethetDiatesseron a1smet en zijn vazalIsraël).
beide oud-Nederlandse literaire m onum enten.Zouden deeerste Dietse levensvan Jesus, langs de diatessera om, lezingen be-

D e auteur heeft een eigen opvatting over
ontstaan, structuur en theologie van het

boekDeuteronomium (hijiserdan ookoy

waard hebben die teruggaan op nietbijbel- gepromoveerd). Deze mening toetst h1!
se bronnen waarvan de Syriër Tatianus zo voortdurend aan andere overtuiglngen. HiJ
vernuftig gebruik wistte maken toen hi
jten praat dus nietzozeer allerleigeleerden na,
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m aar formuleert een eigen m ening en laat (Theologische M editationen),Benziger Verdeze m ening door voor- en tegenstanders lag,Einsiedeln,1971281 pp..

wegen.Doordeze procedurekrijgtditcom- Op zich genomen lilkthet nietzo moeilijk
mentaar,ondanks zi
jn technische en detail- KarlRahner erop te betrappen,dateëge
listische kanten, toch een helderheid die door hem opgestelde 'Kurzformeln des
doordelezerzekerop prijsgesteld zalwor- Glaubens'nietbeantwoorden aan de eerste
den. In een zéér goede inleiding - waar eis die hijzelf aan dergelijke korte samenmen a1s lezer steedsnaarterug za1 grijpen vattingen van het christelijk geloven stelt:
worden alle problemen van dit Bijbel- algemene verstaanbaarheid. V oor iedereen
boek uitm untend uitde doeken gedaan.
verstaanbaar schrijven is nu eenmaal niet
P.Beentjes
Rahners sterkste zijde.Stock echter doetin
dit boekje meer:hi
j tracht de drie TKurzormeln'die Rahner voorstelt (een theoloInternationale katholischeZeitschrift f
gische,een sociologische en een futurologi1172
sche),ook kritisch te onderzoeken op hun
Hrsg.v.H .Ursvon Balthasar,A lbertGörres, Franz G reiner, Karl Lehmann, H ans
M aier,Joseph Ratzinger,Otto B. Roegele.
Verlag Josef Knecht, Frankfurt a. M ain,

houdbaarheid a1s sam envattingen van het

nale m aandblad <concilium ' aanwezig
acht.Diteerste num merbevatbeschouwingen en studies van enige coryfeeën van de

theologisch gebied en lnzakedelateretradi-

Vooraldestudievan Henride Lubac,%credo... Sanctorum Comm unionem' is een

van de geloofslnhoud gezocht wordt m o-

zame hedendaagse Geologen a1s J.Ratzinger en R. Spaem ann. Toch zou ik niet

suggesties in deze. W aarm ee geen enkel

wezenli
jke in de christeli
jke geloofsbelildenis.Ook hier weet Mj bepaalde tekorten
aan te wijzen.Het is verheugend dat een
1972,per stuk DM .7,- ,halfjaar DM .18. jongere generatie theologen zich momenteel
Van dit nieuwe Geologische ti
jdschrift, m eldten een zekerekritische afstand neem t
voor een wijdere kring van belangstellenden van haar grote leermeesters. Dit m oet gebedoeld,isheteerstenumm ertoegezonden. beuren.Toch lijktmi
jde kritiek van Stock
A1s ik goed zie, wil dit 6 maal per jaar enigszins eenzijdig, omdat hij de formuleverschijnend tijdschrift aanvulling en cor- ringen steeds weer tegen de achtergrond
rectie bieden op zekere eenzi
jdigheden die van Rahners transcendentale theologie bemen in hetreeds lang bestaande internatio- oordeelt.Alsof Rnhner niet ook op bijbel-

tievan wanten weet.M aargoed,toch Wkt
diteen belangri
lk essay, omdat allerwegen
fNouvelle n éologie' uit de 50er jaren. naar soortgelijke bondige formuleringen

menteel.Hetboekje van Stock draagt weverrukkeli
jk stuk ç
N ouvelle n éologie'van zenli
jk bij tot dit onderzoek, vooral ook
dehand van de grotem eester!Verder vindt omdathijernstig op deze materie ingaaten
men bi
jdragen van jongere,maar bedacht- niet berust in al te gemakkelijk opgestelde
kwaad gezegd wi1zijn t.a.v.de door Rahgraag durven zeggen,dat dit nieuwe ti
jd- ner geprobeerde formuleringen:ze zijn inschrift een reactionaire signatuur draagt. derdaad eerder te moeilijk.
Zoals diteerste numm er er nu ligt,wordt
eerder de indruk gewektdat hier een alte

S.Trooster

bruusk afjebroken stromingindetheologie
op voorzlchtige wijze wordt voortgezet en

dat men antwoord tracht te geven op de

Dr.P.deH aas

vragen van onzeWd.Laten wijvooralniet The Church > an institudon
vergeten,dat de fNouvelle n éologie'nog Criticalstudies in the relation
langnietklaarwasm ethaarzegenrijk werk between theolop and sociolov
voor de theologie. Hoe dit nieuwe begin 63,Rue desM ugnets,Luxembourg,zJ.,
verder wordtvoortgezet,kan alleen de toe-.
kom stleren.Hetzelfde kan gezegd worden 175PP.,/10,
van het finternationaal' karakter van dit

Dekerk iseen instituut.Datsuggereertiets

ijvends,ja zelfsietsonveranderWks.Aan
tiîdschrift. Laten wij rustig afwachten en bl
de hand van begrippen uit functionalistide initiatiefnemers een eerlijke kans geven. sche en handelingsgeoriënteerde sociolokS.Trooster
sche benaderingen laat de schnqver zien in
hoeverre instituten blilvend en veranderend
Alexstock
zijn in een proces van institutionalisering.
Belangri
jk wordtnu de waag:hoe verstaat
Kurzjormeln desGlaubens
Kerk zichzelf a1s instituut? Dat is een
Zur Unterscheidung des christlichen de
vraag naar een ecclesiologie.VeelwaardebeiK arlRahner
volle theologische aanzetten vindtde schrij-
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ver voor zi
jn probleem bij Bonhoeffer in

diens studie 'Comm unio Sanctorum '. Ook
elem enten van Barths gedachtengoed ten
aanzien van de heilsbetekenis van de em pirische kerk worden geëvalueerd.In hoeverre de grenzen van de kerk zich in de
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ethiek. Een drietal appendices gaan kort

een reeksproblemen van authenticiteit en
literaire kntiek na.Hetboek isvloten on-

derhoudend geschreven, duidelijk bedoeld
voor een ruimer lezerspubliek (geen voetnotenl);en menig lezer zaler zich in ver-

zichtbaarheid uitstrekken, wordt nalegaan heugen een gezonde kritische instelling in
aan de hand van Tillichs onderscheld van
m anifeste en latente kerk.De heldere uiteenzetting van de problem en en de inzich-

dit werk te zien samengaan met een zin
voorhetdiep religieuze.M etrechtbetoogt
de auteur dat, Mstorisch gezien,de gegetelijke voorstelling van zaken worden af- vensuitde Paulusbrieven de voorkeurvergesloten met meer yersoonlijke reflecties dienen boven een aantal berichten uit het

van de schrijver.Instltutionalisering is on- boekderHandelinlen;waarhijevenwel,op
vermi
jdelijk,ook in de Kerk,maardaarom grond van een vnj zwakke argumentatie,

nog niet per se alleen slechts onder het Paulus'eerste m issiereis eerst na de aposaspect van onveranderli
jkheid.Pluriformi- telvergadering te Jeruzalem laat plaatsvintelt moet worden toegestaan teneinde de den,zouden wehem nietgraag volgen.Ook
kerk in een pluriforme wereld telaten zijn. de aangehaalde redenen om de brief aan
De enige grens die daaraan gesteld wordt, de Kolossenzen a1sinauthentiek te beschouis de algem ene eis dat men Jezus Christus wen hebben ons niet kunnen overtuigen.
a1sH eervan de wereld accepteertzoals dat Datzaken-en citatenregister in de vertaalverteld is in de Bi
jbel. Elke andere bijko- de uitgave werden weggelaten,kunnen we

mende algemene eis kan gevaarlijk,Ja zelfs slechts betreuren. A1 bi
j a1, blnnen een
dodelijk zijn.
kleinbestek,een bioqafieèntheologievan

D e heldere uiteenzettingen vinden een wat de Aposteldie een rulme verspreiding vermagerhanteerbarepraktischemojeli
jkheid. dienen.De katholieke lezer mogeweten dat
Is de schrijver ernietteveelop u1tom een Bornkamm professor is in de protestantse
grootste gemene deler van de kerken van exegese aan de universiteitte H eidelberg.
de W ereldraad op te stellen? K omt m en J.-M .Tison
niet door deze algemeenheid tezeer af van

de probleemstelling die juistuitging van de
moeilijkheden diehetbegrip kerk a1s insti- C.F.D .M oule
tuutoproept? Te algem ene antwoorden op La Genêze du Nouveau Testam ent
specifieke vragen frustreren de vragenstel- Co11.Le M onde de la Bible)
lers zodanig dat men het risico loopt van (
Delachaux et Niestlé,Neuchâtel,1971,
e1k antwoord af te zien.Tenzij erwellicht 219pp..
betere vragen kom en.

H ier wordt ons een Franse vertaling ge-

Te bestellen bi
j: J. de Vries-van Sabben, boden van een Engelswerk datin onstaalAmro-Bank, Rijswijk, Nederland, no. 48 gebied reeds ruim toegang vond in pocket1301801.
G.W ilkens

GanthetBornkam m

Paul, apôtre de JJJ'
UJ-CAFiJ/

vorm onderde titelH etNîeuwe Testam ent

in de Oude Kerk (Au1a 299).W e mogen er

even aan herinneren dathetnietin de bedoelingvan M ouleligtonseen inleiding op
de onderscheiden boeken van het N ieuwe
Testament te geven. H et werk is veeleer
een onderzoek naarde om standigheden die
geleid hebben tothet ontstaan van de ge-

LaboretFides,Genève,1971,340 pp.,
SF.27,- .
schriften van het N.
T.; eigenli
jk behandelt
Hetisverheugend datditrecente werk over het dus nog meer de periode vöör het
leven en theologie van PaulusuithetDuits schrifteWk ontstaan,dan het ontstaan zelt
in hetFranswerd vertaald.Hetboek bevat hetschrijven van de boeken van het N.
T..
twee hoofddelen. Het eerste, dat het ver- Vandaardenadruk op de <vormhistorische'
loop van Paulus'leven en missionarisch op- voorgescMedenis van die boeken: de liturtreden nagaat, interesseert zich in ruimt gie of eredienst,de evangelieprediking, de
matevoorde specifieke situatieen debood- polemiek, de kerkelijke catechese. Kortom
schap van de afzonderli
jke Paulusbrieven. een bondig overzicht van de wordingsgeHettweede behandeltde hoofdqunten van schiedenis van het Nieuwe Testament in
Paulus' theologie: haar verhoudlng tot de zijn geheel,of:wat heeft er geleid tot het
oerchristeli
jke verkondiging, mens en we- op schriftstellen van deheiligeboeken van
reld in hun verlorenheid, heilsgebeuren, hetNieuwe Testament?
actuele heilsaanwezigheid, eschatologie en J.-M .Tison
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van zijn aandacht; en dan nog alleen de

GODJDJSNJT

Bqlsma,Proj.Dr.R.- HetOude boek en

voornasmste,want onze vaderlandse grond

is vanaf de vroegste tijden totop heden

uitermate gescMktvoor Gods onkruid, dat
nlm mer vergaat a1s soort.hogstens in een

bepaalde verscMlnlng. Op basis van de

de nieuwe mens.- Ten Have,Baarn,1972, m eestal spaarznm e literatuur en ook van

112 pp., /7,90.

Buckinx-LuyW , A .- Zo zie ik priester
Poppe.- Poppecen% m ,Averbode,1972,
192 pp.,BF.185.
M erton, Tào-e - Beschouwend gebed.
Patm os,Antwerpen, 1972,115 pp.,BF.
160.

M efvallen en opstaan.- W andreiking 7),
Ned. Bilbelgenootschap, Haarlem, 1972,
13,- .
M inder uitM eer.- Nederlandsch Bilbel-

persoonlijke gesprekken met nakomelinjen
en volgelingen van deNederlandsemesslas-

sen en profeten,beschrijftMJ- vaak voor
die van Nijkerk,de Zwilndrechtse Nieuwhet eerst- de opkomst en ondergang van

lichters, de M azereeuwers, de Stevenisten,
de groep van Scherff en Spiering! Zwart

Jannetje en uiteraard Lou de Palmgboer.
Een vrouw uit Veenendaal die de Heilige
Geest in hoogsteigen persoon is, rituele
m oordenaars in het Land van M aas en
W aal,de broedersvan de Bruid desLams
die m et verkoop van zwavelstokken hun
brood trachtten te verdenen,en aldie an-

genootschap,H aarlem ,1972,380 pp..
M oor,Johannes C.de - N ew Year with
Canaanites and Israelites. Part one: description,Part two: the Canaanite sources.
re rare kostgangersvan deHeer,gejreKok,K ampen, 1972,31 en 35 pp.,per de
p
e
n
doordeillusie dat dé droom te grbpen
deel/5,50.
valt: <Ze willen God kunnen vastpakken.
Nieuwenhuis,J.- Terwëlde boer slaapt. Andershoefthetniet'.Treffende portretten
K atholiek service-instituut voor levens- van toch we1wat trieste m ensen; een dovorM ng,1972,286 pp.,/10,
-.
cum entaire die van begin tot eind lichtvoePeitz, M arietta - W enn wir weiterleben tig,maarniet oneerbiedig te werk gaat.
wollen. - K ösel-verlag, M e chen, 1972, P.Beghem
216 PP., D M .20,- .

Rapportvan een onderzoek naarkfnderâ#bels.- Ned.Bi
lbelgenootschap, Haarlem,
1972,158 pp.,/25,
-.
JosejGoldbrunner
Ruler,A .A .van - De dood wordt overwonnen. - Callenbach, Nijkerk / Deis, Seelsorge,eine vergessene Aujgabe
H erder Verlag, Freiburg/Basel/W ien, 1971,
Borgerhout, 1972, 171 pp.,BF.175.
Ruppert, Fidelis - Das pachom îanische

M önchtum und die An/Jnge klösterlichen

190 pp..
Deze studie van de Regensburger pasto-

theolooj Goldbrunner stelt zich tot
G ehorsams.- Vier-H rm e Verlag, M iin- raal
sterschwarzach, 1971, 466 pp-, D M .38,80. doelde hmdige crisis van hetpriesterschap
oorzichti: en oplosbaar te maken door,
Schruerh Paul- Concreetchristen z#n.- d
Patm os,Antwerpen,1972,204 pp.,BF.185. onder gelelde van de Jungiaanse psycholoVardim an,E.E.- A lledag in J'rlil van gie,de algemeen-menselilke trekken van de
esterfiguur,a1seen archetypevoorenin
de aartsvaders tot de koningen. N ed. ?ri
Bijbelgenootschap,Haarlem,1972,116 pp., xeder mens,naar voren te halen.En tege/9,75.
W issink,Drs.R.H.- De bnbelop school,
jc,maar hoe? - Kok,Ksmpen,19722,91
PP.,/6,90.

lijk trachthiJdealgemenepriestediguurte

mo
delleren naar wat o? bilzondere wijze
over hetpriesterschap blnnen het christendom isgezegd en naar voren gebracht.

DaarbijbehandeltMjnietzozeerdie acm-

e1e vrajen die de voorpagina's halen als
het cellbaatsvraagstuk, maar richt hij zijn
Wim Zaal

Gods onkruid.
N ederlandse sekten en m essian en
M eulenhoff,Amsterdam, 1972,150 pp-,
/12,50.

aandachtop die vragen die,gezien hetverleden en hetheden,voor de toekom staan

actualiteit zijn inziens zullen winnen. Hij
schildert een priesterfiguur die zorg heeft
voor de zielen derm ensen en dezebehoedt,

terwijl hi
j, tot elgen schrik en verrassing,
Wim Zaalblijktgaarne teverkeren temid- daarbij nietkan verleten dat Mjzelf ook
den vu dwarsliggers in Nederlands histo- een zielheeft.Ditlbkthem een nu vaak
rie.Na depolitieke en culturele stiefkinde- verqet
en opgavevoordepriester,dienietren zi
jn thans de godsdienstige voorwerp temm zo aan verwachtingen van de gelovi-
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gen voldoet: de gelovigen in te voeren in GûnterDujjrer
hetgeheim van God onder geleide van ei- D> A rgernis der M enschlichkeit
gen gebedservaring,en zo de zorg voorhet Gottes
heil uitgangspunt te maken voor het werk Verlag Butzon und Bercker,Kevelaer,
aan het welzlln van deze wereld.
Deze studie houdt de toekom st voor de 1971, 162 pp-,DM .15,80.
priester open waar anderen deze niet meer W aarom is de Kerk sociaal-caritatief ingezagen zitten.Datiseen verdienste.De taak steld,wat is het motief voor deze dienst
van de priester a1s een religieuze spedalist aan de mensen? Dat zijn de vragen van
ten dienste van de zielen der gelovigen is waaruitdit boek watpopulariserend in geechter onder geleide van de algem een-men- sprek treedtm et de katholiek die wat aaropkomende
seli
jke archetyyischeervaring van de pries- zelend staat tegenoverjnnikeuwe,
erk.
terfiguur toch letste algem een gebleven om gedachtengangen in zi
het probleem aan te scherpen hoe de kerk Schrilver trachtdehorizontale Wn van de
aan zulke m ensen komt en hoe te komen medemenselijkheid te laten kruisen m et de
verticale betrokkenheid OP G od.Het snijtot zulke gelovigen.
jver de
D ebeschouwingen die wataan de form ele, dende kruispuntvormtvoorde schri
Go
d
di
e
me
ns
wo
r
d
t
,
me
ns
e
l
i
j
k
i
s
e
n
t
algemene kant bWven, roeyen dan ook onder de mensen. God in Christus isbWf
ons
noodzakelijkerwijs beschouwmgen op ten

ijvend nabij,hetgeen voor de mens
a
anzien van geleefd qriesterschap in gezel- altijd bl
jk kan zi
jn,d1e God verder van zich
schap van de H ogeprlester,H erder en Be- ergerli
hoeder van de zielen. Deze pastoraaltheologische gedachten Wnden in de,overigens
aanvaarde,beperking hun eigen waarde om
de priesterfiguuren de zielzorg niette vergeten.

G .W ilkens

af zou willen houden.De schrijver slaagt
erin a1s theoloog een bijdrage te leveren
voor een door hem gewilde theologie van

de medemenselijkheid.De manier van behandeling en de toon waarop MJmeteen
door hem ten tonele gevoerde tegenstribbelende gelovige in gesprek gaatis te wei-

nig pastoraal en a1s zodanig geen bijdrage
tot een door hem verlangde soort theolo-

gie.De bij sommigen ervaren en gevoelde

dubbelzinnigheid en ergeY s wordtte weinig recht gedaan en daarom nietweggenom
en.D aardoor wordt te weinig de ergernis
Josef Knecht,Frankfurt/M -,1971,152 pp.,
gelegd waar deze zich in hetjeloof beD M .12,80.
indt:de voor ons ergerlijke wbze waarop
In dit boekje wordt de hedendaagse pro- v
God vooronsmenselijk is totop hetkruis.
blematiek rond het Godsbegrip noj eens G .W ilkens
uit de doeken gedaan:problem en dle zich
in het kennen van God voordoen,m enseErhard Kunz

Christentum ohne Gott?

lijke ervaringen die tot Godskennis leiden,
ons spreken over God en tenslotte in een
laatste hfdst. een discussie m et Dorothée
Sölle,waarin haar suggestievan 'atheïstisch
christendom ' aangetast wordt. H oofdstelling in dit rustig en helder gesce even

BarbaraAlbrechtIHansUrsvonBalthasar

NachfolgeJesu Christimitten in
dieser W elt
K yrios-verlag, M eitingen -Freislng, 1971,

werkle is de volgende:de vraag naar God 83 pp.,DM .5,80.
komt dââr naar boven waar de mens ziln Vier gebundelde voordrachten, gehouden
leven in deze wereld serieusen in openheid in mei1971 op een bijeenkomstvoor leden
begintte leven.W aarMJnaarGod begin- van seculiere instim ten van Duitssprekende
nen te vragen of over H em trachten te
spreken,geeftons datgeen toegang toteen

landen, stellen de navolging van Jezus
Christus centraalom, met Hem a1s cen-

objectiveerbaar begrip van God, maar we1 trum,een christeli
jk leven in deze wereld

wo
rden wi
jdan totdfeoorsprong derlief- te modelleren.
de geopend, die door ons ln deze wereld
ons mensen wi1liefhebben (p.97). Kunz
gaatin zijn overwegingen in alleruststap
voor stap vooruit:daarom lijkt dit werkje
overeen onderwerp datdelaatstetijd van
alle kanten benaderd is, toch een eigen

belangrijke inbreng te bieden.
S.Trooster

Helder en bevatteWk geschreven.Nietteveel wordt er gevraagd van de lezers om

op dehoogtevan deganlbaremeningen in

theologie en cultureelmiheu te zijn,terwi
jl
er nietste weinig wordtgezegd om niet op

de diepte van de christeli
jk geleefde ernst

der Navolging te komen. Beide auteurs
hebben zich kunnen houden aan het on-

98
derwerp zonder dit te laten vervluchtigen
tot algemene beschouwingen over de verhouding sacraalen profaan,godsdienst en
m ensendienst.
A anbevolen literatuur derhalve over de
N avolging.N avolgenswaard is ook de heldere eenvoudige manier om er zo over te

spreken en schrijven.
G .W ilkens
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D r.A.A .van Ruler

M arcus 14 (vervolg),15 en 16
Kok,Kampen,1972,176 pp.,/13,90.

Bovengenoemd boek is een vervol! op

M arcus14 (zie bespreking in Streven,Januari 1972,pp.421-422).De nieuwe bundel
meditaties over het lijdensverhaal volgens
M arcus,na overlijden van de auteur door
zi
jn vrouw verzorgd,valttegen;hetvormt
geen eenheid. M lereerst omdat door zijn
dood vele verzen uithetlijdensverhaalon-

FranzVoith OP

be
sproken zi
jn gebleven,vervoljensomdat
de 42 overwegingen dateren u1t zeer uit-

M otivmessen /JrJugendliche

eenlopende perioden (1949-1965).

Verlag H ansDriewer,Essen,1972,264 pp-, Ondanksdeze gebreken is hetde soberheid
van de auteur die boeit:hi
j wil het M arDM .19,- .
Onlangs heeft ons eigen K ASKI vastge- cus-evangelie allereerstvanuitzi
jn eigen 1-

steld,datJeugdmissenmomenteelin Neder- nerlijke samenhang verklaren.Voortdurend
land aan de top staan van de doorsnee- poogt hijuit te leggen waarom Marcus z6
belangstele g voor zondagse Eucharistie- schri
jft en niet anders. Aldus wordt héél
vieringen.D an moet een boek met gevari- het evangelie betrokken in de Wdensgeeerde suggesties voor de sam enstelling van

schiedenis. Met name de overwelingen

dergeli
jke Jeugdmissen bilzonder welkom over M c. 15:22 (Het heil is aan tljd en
zijn.Ditboek bevat52 thematische M isfor- plaats gebonden, pp. 62-65) en Mc. 15:
mulieren,een aantalTKyrie-teksten',diezo- 40-41 (De vrouw a1s getuige van hetheil,
we1 a1s schuldbeli
jdenis a1s a1s voorbeden pp.131-133) zijn meditaties van het zuigebruikt kunnen worden, en een experi-

verste gehalte.

menteel TTafellebed'
,voor Jeugdigen aan- P.Beentjes
gepast. De M lsformulieren zijn samengesteldoy dezelfdewi
jzea1sin deboekenvan

A. Schllling en F. Franzen (M otivmesse I
en 11,
.zie Streven,resp.mei en juli 1971, Adriennevono e>'
r
p. 887 en 1113): een inleiding uit heden- M arkus
daagse literatuurom hetthema in teleiden.
3 oraties en 2 Schriftlezingen (deze laatste Betrachtungspunkte/Jr eine
in de soepele bewerking van Jörg Zink); Gemeinschajt
bovendien worden nog een aantal aanvullende 'inleidingen'toegevoegd om watm eer
variatie te bieden. Deze verzameling M o-

tivmessen lijktook daarin een vooruitgang

Herausgegeben von H ans U rs von Balthasar, Johsnnes Verlag,Einsiedeln, 1971,
736 pp., DM -/SF.45,- .
Ditboek bevat m editatie-gedachten die de

o? bovenvermeldeuitjaven,datdethema's schrijfster tussen 1945 en 1948 heeft voor-

hler niet zo eenzijdlg maatschappil- en gelegd aan leden van een leken-instituut.
kerkkritisch van inhoud zijn.Hier worden Zij volgt het M arcus-evangelie bijna vers
echt thema's aangesneden die onze jeugd voorvers.Exejetischeen dogmatischevortot authentieke geloofsverdieping brengen ming heeft ziJ niet genoten; wat zij ter
weging voorstelt, komt voort uit haar
kunnen.Ten overvloedemojenog vermeld over
eigen spiritualiteit. Deze getuigt van een

worden:datdeze M isformulleren reedsher-

haaldehjk geprobeerd zi
jn in depraktijken
met de betreffende jeugdigen doorgepraat.
Uiteraardbehoeftmen zichbi
Jhetvoorbereiden van een jongerenmis niet zonder

sterk zendingsbewustzi
jn en is trinitair 1-

g
esteld. De korte overwelingen van dit
boek kunnen een aanzet ziln tot persoon-

li
jke meditatie, tot cultivering van een
vooral naar binnen gekeerd geesteli
jk 1eden;maarhetboek moettoch we1bi
jzon- ven. De lijnen die de schrijfster trekt van
der welkom zijn bijdiegenen die zich voor de verschillende pericoyen naar het perdeze taak gesteld Zen. Ik kan deze bun- soonli
jk leven,zullen hler en daar a1s gede1 alleen m aar van harte aanbevelen. En zochtervaren worden.Allesbijeengenomen
meer aan de hier geboden teksten te hou-

uitgeverijDriewer nog eens ogrecht dank he
kaef
ntde
vraag lesteld worden of het zin
deze medltaties in boekvorm uit te
zeggen voor de grootmoedigheld wasrmee
zi
j steedsweer deze mooie uitgaven ter in- geven,vooral waar de zeer hoge prijs het
zage beschikbaar stelt.
boek bi
jna buiten ieders bereik brengt.
S.Trooster

W .Sorm aniS.J.

dem ilitaire leidersdie hetdoen m oeten en
GESCHIEDEN IS

zich nietdoor politieke overwegingen laten
remm en.Zo bll-lftde eenm aal op gang ge-

brachte oorlolsmachine het geweld ver-

meerderen en ls vrijwel nietmeer tot stilCatharina van Rusland.- (Genie en we- stand te brengen. De aanwezigheid van
reld), Heideland, Hasselt, 1972, 295 pp., atoom wapensspitst dittoe:hetza1nu nog
geïll.,BF.525.
Collîns, Zcrry,en Dominique Lapierre 0 Jeruzalem.- Elsevier,Amsterdam/Brussel,1972,496 pp.,geïll.,BF.395.

veelsneller en nog veelabsoluter gaan;er

za1leen houden meeraan zijn.

Noolt mag de politicus de militair te vrile
hand laten en zich aan Zjn verantwoordeDudley Edwards,R.- # New History // lijkheid onttrekken.

Ireland. - Gill and M acm illan, Dublin, Een tweede them a is dat van de legervor1972,272 pp.,f 3,- .
ming: de kwestie beroeysleger en dienstJohnson, Paul - The Ojlshore Islanders. plicht. In de huidige dlscussie over deze
W eidenfeld & Nicolson,London, 1972, kwestie een actueelthem a,omdaterin dui466 pp.,f 4,25.
delijk wordt dat algemene dienstplicht in
W ienand,A dam ,H rsg.- D er Johanniter- het verleden voldaan heeft aan de elsen
Or#e?: /Der M alteser-orden.- W ienand van democrati
e,a1s een <vervolksinl'van
Verlag, K öln, 1970, 663 pp., krtn., DM . hetleger,datdaarvoorteveelmachtslnstru48,- .
mentvan de staat(de vorst)was.
Een derde thema ishetverzetvan Spitstegen de vervalsing van von Clausewitz'theF.C.Spits

orieën.HiJweetscherpzlnnij aan tetonen
dathetsyrekenvan dezeDultsetheoreticus
over de 'ldeale oorlog'verstaan m oetwor-

De metamorjose van de oorlog in de den a1s <de oorlog a1s idee'en nieta1s <de
oorlog zoalswiJhem eigenWk zouden moe18e en 19e eeuw
(Polemologische Studiën), Van Gorcum, ten voeren'.
HijgaatMermee in tegen lge-eeuwseDuitAssen,1971,230 pp..
Het beeld dat velen hebben van het ver- se interpretaties (die grif in Angelsaksische
schilnseloorlog wordtbepaald doorde ver- literatuurzijn overgeschreven).Von Clausetz heeft juist de beperkte oorlog bepleit
schrikkingen gezien en eventueel doorle- wi
maakttussen 1940-1945,door denietmln- waarbij de politici het absolute primaat
der verschrikkeli
jk beelden van het mee- zouden behouden en de m ilitairen slechts
ln
dogenloze geweld dathetT.
v .-journaaltel- instrumenten in hun handen (zouden zi
kens weer brengt en door de dreigende (zoals Bismack dat nog net - met grote
schaduw dat er een atoomoorlog zou kun- moeite - kon Maarspelen).
nen uitbreken,die alleen m aarhetabsolute
einde van alles kan betekenen.

M arcelChappin

Eniqe van de in ditboek gebundelde 10
studles van Dr.Spits dragen materiaal aan

om ditverschijnseloorlog niet a1s een statische grootheid te hanteren,m aar het te
M r.D r.C.Sm it
in ontwikkeling is.H eelfrappantwordtdat N ederland in de Eerste W ereldoorlog
wanneer in enkele voorbeelden getoond
wordthoe in de 18e eeuw de oorlog func- (1899 -1919)
tioneerdein hetpolitieke speltussen de sta- Eerste deel:H et Voorspel

zien a1s een werkeli
jkheid die voortdurend

ten (lees:regeringen).De 19e eeuw geeftde (1899 -1914)
weg te zien naar de totale oorlog: wan-

W olters-N ooro off, Groningen, 1971,

neer nietmeerregeringen elkaarbestri
jden, 261 pp.,krtn.,/37,50.
m aar hetene volk het andere;wanneer de Smitheeftzich metde te beschrijven pemassazi
jnintrededoeten tehanteren blijkt riodealintensiefbezlggehouden toen hi
j in
dankzij technische middelen.Het gaat er de serie '
s RijksGeschiedkundige Publicanietmeer om elkaar met betrekkelijk klei- tiën tussen 1957 en 1968 vierdelen metbene legersschaakm attezetten en te kunnen
onderhandelen;hetgaaternu om deander

scheiden betreffende de buitenlandse poli-

tiek liet verschi
jnen. Deze bronnenuitgave

werkelijk te vernietigen en hem zo zi
jn wordtvoortdurend aanjehaald en men zou
eigen wi1op teleggen.D ewenste vernieti- kunnen zeggen datSm lt de toen gevonden
gen geeftgroterevri
jheid van handelen aan gegevens nu in een doorlopend m aar niet
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bi
jster boeiend gesceeven verhaalnaarvo- gen,ook desteden ditnietkonden ten aanren brengt.

zien van het plattelandz ondanks het feit

Het jaatin dit boek alleen overNeder- dat deze drie partijen m economisch *plu d-m-zln-buite/andse-betrekkl
'
ngen. Die zichtveelalop elkaar aangewezen waren.
betrekkingen waren somsmoeilijk in even- Hetboek zou aan bruikbaarheid gewonnen
wichtte houden in een wereld waarin N ederland weliswaar een tweede-rangs mo-

hebben, indien er een trefwoordenregister

aan wastoegevocjd.Detekstwordtverle-

gendheid was,maar vanwege zijn ligging en vendigd doorzestlg lijnillustraties en foto's.
zijn koloniale bezitdoor de grote mogend- P.Begheyn
heden (in hetbijzonder uiteraard Duitsland
en Groot-Brittannië)metgrote interesse in
de gaten gehouden werd.Andere moeilijkheden die naar voren kom en betreffen de
landsverdeéginq,waarzuinigheid verwoes- W oordenboek derOudheid
tend te werk gm g en waar o.a.K oningin

Aflevering 6 (Helius-Izebel)

W ilhelmina aandrong op een behoorlijke Romen,Roerm ond,1971,1345-1544,
17,- .
oqbouw,teneinde onze Yelfstandigheidspo- j
litlek'redelijk te kunnen waarmaken.Hoe- Ook deze aflevering biedt weer veel. D e
zeer politieke verhoudingen door persoon- voordelen van de in chronologisch (en geolijke factoren mede-bepaald worden,blijkt grafisch)opzichtruime opzet van hetwerk
uit het optreden van een man a1s Kuilper vindt men bilvoorbeeld duideWk in een
en de funeste,want wantrouwen zaaiende

artikel a1s Hymne, waar een dwarsdoor-

handelwijze van onze gezant bij de Scan- snede wordtgegeven van Em te toten met
dinavische hovenzVan H eeckeren van Kell, de oud-christelilke tijd (waarom echter
die door allerlm beweringen de Engelsen wordt voor de bijbelse hymne zonder verdeed geloven dat N ederland onder dnlk dere tekstverwezen naar een anderwerk?).
handelde overeenkom stig de wensen van de Belangrijk zijn artikelen alsHerodotus,HoDuitse keizer.
M arcelChappin

merus, Horatius. Opvallend is hier zowel

als elders de ruime Eteratuuropgave. Bij
steekwoorden op hetgebied van de grieb -

romeinsemytholozein hetbijzondermerkt

men metjenoegen,datook aan deiconoProl.Dr.DavidNicholas

Stad en platteland in de middeleeuw en

vert.door R.J.Demarée, (Fibulareeks),
Fibula-van Dishoeck, Bussum, 1971, 120
PP.,/7,90.

De titelvan ditboek is enijszins misleidend,om datSchrr professorm de middeleeuwse gescM edem s aan de llnlversiteitvan

graphie rmme aandachtwordtbesteed (Heracles,Hephaestus).
Zeer '
mformatief zi
jn ook de artikelen die
in vogelvlucht een bevolkingsgroep of cul-

tuurgebied behandelen. W ij noemen: HetMeten,Hurrieten,Italië.
Totsloteen selectievan enkeletrefwoorden
die het perspectief van het werk enigszins
recht doen: H ieronm us, lchthussm bool,
Inanna/lstar,Hooglied,Hierosgemos,H is-

sar (Tepe). Het isJammer dat vermelding
n Isidorus van SeWlla bWkbaar buiten
Nebraska (USA),zich in zi
jn uiteenzettin- va
gen striktbeperktheefttotde econom ische hetkader van dit werk valt.Een prachtig
en sociaalpolitieke aspecten van hetleven in

werk overigens,datalle 1ofverdient.

de middeleeuwse maatschappij. M aar dat J.J.S.W eitenberg

j
ebeurtdan ook op degelijkewi
jze,waarbij
mteressante conclusies getrokken worden
aan dehand van de vaak schaarse gegevens
dietotnogtoeuitdeNoord-en Zuidneder- JosephLortz & Erwin Iserloh
landse archieven werden opgediept.Na een Beknopte geschiedenis van de

beschrijving van de opkomstdersteden volgen drie hoofdstukjes over de economische Reformatie.Oorzaken -verloop depressieen de maatschappijkrisisin de late invloed
m iddeleeuwen;over heteconomisch en sociaal beleid van de laat-middeleeuwse steden; en over de sociaal-politieke expansie
van de stad op het platteland.Schr.toont
aan dat netzoals de landsheren de macht
m isten om system atisch de steden te dwin-

J.H.Gottmer,Haarlem,1971,320 pp.,

/14,90.

Tussen 1964 en 1969verschenen erdriepocketboeken, waarin door Owen Chadwick

(1964), Robert Stupperich (1967), Joseph
Lortz en Erwin lserloh (1969)degescMede-
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nisvan de Reformatie op uitstekende wi
lze de dienst gaan uitm aken en dat voor zeer
werd beschreven. D e onderzoekingen van lange tild ....
delaatste vi
jftig Jaar,waardoor eeuwenlang In de keuze van de teksten is de nodile
bestaande misverstanden en onluiste oor- aandacht besteed aan de slechte econom ldelen opgeruimd konden worden, werden schetoestanden van Frankri
lk,die derevovolop in deze publikaties gehonoreerd.Alle
drie deze pockets hebben bovendien het

lutie helpen verklaren.In een van de teksten komt ook de nawerking van de Julivoordeel,'datZJZch vlotlaten lezen,alfa- revolutie naar voren op de revolutie te
betische registersen een bibliografie bevat- Brussel,die in augustus1830 begon en Eu-

ten en betaalbaar zi
ln.Tot nu toe werd
alleen hetdoorde katholieke auteurs Lo+

ropa meteen nieuw konlnkrijk zou vee ken.

en Iserloh geschreven boekle in hetNeder- M arcelChappin

lands vertaald.
H elaasisditgebeurd doorP.A .van Antwerpen en mr.H .J.M . Tonino,die m et

hun vertaling op zo overtuigende wi
lze
bladzi
jde na bladzilde de plank misslaan, Edwardshorter
dat het geen enkele zln heeft voorbeelden The historian and the computer.
daarvan aan te halen.Niet alleen worden A practicalguide
er naar willekeur woorden toegevoegd of

Prentice-H all,Inc.,Englewood Cliffs,New

wejgelaten,maar ook worden erzo over- Jersey,1971, 149 pp., f3,50.
duldeli
jk en in zo grote mate aperte vertaalfouten gemaakt, dat de betekenis van
het door de auteurs neergeschrevene vaak

op essentiële wilze gewijzigd wordtof zelfs
in Zjn tegendeel verkeert.Daar komt nog
biJdatin de lnhoudsopgave de paginering
van debladzijden 24 t/m 305onluistis,en
dathetalfabetisch registerontbreekt.
Om al deze redenen is deze Nederlandse
uitgave af te radenten verdient de Duitse
pocket, die bovendlen tweemaal zo goedkoop is,de absolute voorkeur.
P.Beghem

H einz-GerhardH aupt,H rsg.

Sozialökonomische und politische
Voraussetzungen der Julirevolution
1830
Vandenhoeck & Ruprecht,Göttingen,1971,
54pp.,DM.5,80.
In de serie 'Historische Texte'ten behoeve
van studiegebruik een kleine bloemlezlng
uit m ateriaal betreffende de Franse Juli-

Niet alleen voor historici, maar ook voor

andere wetenschappeWke onderzoekers die

metgetalm atigegegevensm oeten werken,is
dit boek inderdaad wat de ondertitel zegt:

een gidsvoorde praktijk.Van theoretische
beschouwingen wordtafgezien en heelconcreet,van stap totstap,wordtuitgelegd hoe
men een grote hoeveeleid gegevens k=

gaanbewerken en computerrij?kan maken.
Al
les is begrijqeWk en luchtlj verteld en
schr.schaamtzlch nietwerkelilk praktische
raadgevingen te verstrekken m etbetrekklng

totkreukelsen koffievlekken oy de IBMkaarten,die zo'n centrale plaatslnnem en in
hetcomputerproces.
Toch heb ik hetgevoeldatschri
jver ons op
een gegeven mom entin de steek laat.N adatwepreciesweten hoe onze gegevensop
kaarten over te brengen,hoe m etcoderin-

gen en indelingen te werken,doethi
jvoor
onsde deurvan de computerkam eropen en

duwtons dan binnen,maar blijftzelf buiten staan.W at er nu eigenlijk gebeurtmet
dekaarten - we blijven daaromtrentin het
ongewisse. Toch zou een sum miere uitleg

vanhetwerkenvan eencomyuter(ofisdat

revolutievan 1830.1830 za1altijd we1over- nietmogelijk) meer helderheld geven.
schaduwd bli
jven door die andere data uit Hetiseen verdienstevan deauteurdatM
'j
de gescMedenis van de revolutie: 1789, waarschuwt tegen overschatting van de
1848, 1871 en 1917, die zoveel glorieuzer computer:er gebeurtgeen zelfstandig denzi
jn.Toch vo= en de 'Trois Glorieuses', ken,wanneer er correlaties worden aangedezedriejulidagen van 1830een belangrijk geven tussen bepaalde fenomenen, dan is
punt in de Franse geschiedenls. Aan de datnoggeenoorzakeWkeverklaring.
buitenkantveru derde ermisscMen te wei- De hoge kosten die het gebruik van een
nij:devlag (de tricolore in ylaatsvan de computer vergt: zullen denk ik menigeen

wl
tteBourbon-vlag)en dekonRlnj
stitel('Roi die dank zij d1t boek de schroom heeft
des Français'in plaats van '
ol de France').M aar er veranderde meer: voorgoed

overwonnen de technlek bijzi
jn Mstorische
arbeid in te schakelen, aan het eerzame

andwerk bWven binden.
was de adel principieel gezien haar be- h
voorrechte posltiekwilt;de bourgeoisie zou M arcelChappin
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eigen bestaanswpze.
'' '
Zodat dit boek een

wezenli
jk onderdeel uitmaakt van de beperkte Schnitzler-literatuur.

Duckworth. Collin - Angels 0/ darkness. C.Tindem ans
M len & Unwim London,1972., 153 pp.,
DorisFuldaM errijield
E 3,
25.
Fletcher,John - Forces in modern jrench D r Blld derFrau :efM = Frisch

dram a.- University of London,London,
1972,222 pp.,f 1,45.
M agarshack,D avid - The real Chekhov.
Allen & Unwin,London,1972,249 pp.,
f 3,75.
M iller.Jordan - Twentieth century interpretau;onso/ zx ,freefccrnamed desire'. Prentice/H all,H em elH em pstead,1972,119
PP.,f 1,- .
Reinert, Otto - Sttindberg. - Prentice/
Hall, Hemel Hempstead, 1972, 178 pp.
a
f 1,- .
Vernois, Paul - La dynamique théâtrale
d'Eugène Ionesco. - Klincksieck, Pads,
1972,308 pp..
M artin Swales

A rthur Schnitzler.X Critical Study
Clarendon'press: Oxford UP,London,
1971,28# pp-,f 4,50.
Ofschoon deze studie vooralop een Angelsaksisch publiek is afgestemd, dat niet zo
vertrouwd kan worden geachtm ethetoeuvre van de W eense fin d'époque-auteur A.

151,pp.,DM .18,- .
A lbrechtSchau

M = Frîsch - Beitröge zu efaer
W irkungsgeschichte
360 pp.,DM .39,- .
Universitëtsverlag Eckhard B,ecksm ann,
Freiburg i.Br.,1971.

W at D. Mgrrifield bedoelt a1s gronlge
analysevan hetvrouwenbeeld in M .Frischs

romans en leater,bli
jft een kalme para-

frase van de psychische situatie binnen de
literaire structuur.Het beperkt zich helaas
totkorte,onbevredigende schetiep,te schematisch gereduceerd totkllnkendeoordeelszinnen en tenslotte m ozaiekachtig sam engelegd tot hét vrouw-type in Biographie,
ofschoon de conclusie luidtdat de theaterdameslang nietzo complex uitvallen.Toch

kan blijken dat dé vrouw een ontgoocheld
wezen is,nietzozeerin 4ichzelfals in haar
ervaring metdé man;hetisS.'s grotever-

gissing datzedezeervarinq loutersituatioSchnitzler,groeit hetboek tegeli
jk ook uit Frischs wereldbeeld.Hoe datwervlibeeld
toteen bi'
ldragein de huidige discussie van moeizaam achterhaald werd in ernstig essay
deze novellist-toneelschrijver,die sederten- en gezacollestudie,zelfsin dedagactuele
neelen literair opvaten met insçhakelt.in

litsreactle, toont het prachtige verzam elkele jaren eindelilk zijn groep analisten f
boek van A . Schau. Opgedeeld naar ro-

heeft verkregen.S.m aakt hetm eteen dui-

delijk dat hi
9 de totale betekenis van mans(panoramisch maartevensprogressief
Schnitzler secundair beoordeelt; het teveel per tekst) en de toneelstukken (ldèmlymet
en loevoejing overde spedfieke'kenmeraan mislukte of onbelangri
jke geschriften e
ken van Fnschs om gang m ethettaalinstrunoodzaakt een concentratie op slechts enkde werken. M aar die nieuwe selectie
hoort volgens S. dan ook tot de wereldliteratuur. Schnitzler is geen chroniqueur

m ent,ishetgeheeltem peramentvolgescha-

keerd,wetenschappelijk relevanten essayistisch voorbeeldig,metbijdragen van de a1-

o.m.E.Staiger,W.Jens,V.Jurvan zi
ln tild geweest;MJ heeft integendeel lerbesten(
gewerkt m et een eigen code, die van een gensen,H.Plard,W .Stauffacher,samen 48
auteurs).
moralist,niet a1smetafysisch pleidooimaar C.
Tindemgns
a
1
s
e
x
i
s
t
e
n
t
i
e
e
l
o
o
r
d
e
e
l
.
Zi
l
n
t
e
c
h
ni
e
k
i
s
di
e
'
van de dubbele bodem,de auctoriale ironi- W alterJens?Hrsg.
sering van het ironieperspectief van de figuur.Vooralde taalwordthierinstrumen- Die Bauformen der griechischen
teelheelhoog aangeslagen; het vertellers- Tragödie
perspectiefvan de personages wordt in het W .Fink, Munchen, 1971,450 pp,
systeem #an de monologue intérieur voort- D M .78,- .
durend opgedeeld en S.interpreteert deze W .Jens,de classicuste Tibingen,legthier
vertelwijze niet a1s Tstream of conscious- een eerste verzameling voor van het funness' m aar a1s intentionele psychologie. damentele onderzoek dat,zijn studenten

Met deze instelling heefthijgeen tragedie (ondertussen zelf reeds a1s vorserg bij zijn
kunnen schri
jven;zi
jn wereld is die van de leeropdrachtbetrokken)in 1B jaar.
voor e1wrange komedie, die voortdurend het absurdistische dram a benadert,om dat theater

kaarhebben gebracht.In e1fuitvoerige op-

stellen dragen deze jongelui de gegevens
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aan die dé synthese'm oeten gaan uitmaken
van de structuur van de Griekse tragedie.

der verschenen fM adam e de Pompadour'

Hettragedie-schrijven blijkteen vak te zijn

ten zeerste waard is.
M arcelChappin

geweest waarin m et een nauwkeurig vastgelegd instrumentarium en apparaat werd
gewerkt.Nietde inventieve fantasie van de
à
,u
teur, niet het effectrijk opwekken vad

een trilogie die de moeite van hetbekljken

JosephQillard
.

EdgarCcyce,profeetin trance

spanning zijn constituerend voorhet gènre; N . Kluwer, D eventer, 1972, 235 pp.,
we1 de technische nauwgezvtheid Faarmee' /17,90.
de canon en decodewerden gevoljd.Na- Een levensbesce ijving van een ongeletterd
tvurlijk bleef er.ruimte voor auctonale va- m an die mensen geneestdoor hypnose.Edriatie over (interpretatie van een motief, gar Cayce (1877e1945), wiens lijst van
verleggen van een handelingsaccent),'maar 30.000 gevallen van diagnoses en genezinde vaste structuur m oest herkenbaar aan- gen bij onderzoek voor meer dan negentig
wezig blijven. De zorgvuldige details van procent juist bleken, vormt de persoon
de sterkst determinerende onderdelen zijn voor wiens leven m en zich nog meer intebijdezein een omvattende studie samenge- resseren kan a1smen zijn vele boeken over
bracht.
Tdromen en reïncsrnaties, Jezus Christus:
C.Tindem ans

BIOGRA FIE

NancyM idord
Frederik de G rote

dodezeerollen, dieet en jezonoeid etc.
heeftgelezen.Voorlopig bhjfinalezing de
indruk achter dat de Enjelse ondertitel
TM an of M iracles'karakterlstieker voor de
inhoud is dan de Nederlandse vertaling:
pTofeet in trance.M en kan zeggen dathet

een te grootwonder zou ziln a1s men bi
j
de overvloedige beschrijvingen van de vele

wonderen ook nog in trance komtvoor de
Perscombinatie,Amsterdsm, 1971,304 pp., profeet.
G.W ilkens
i11., j37,90.
De vele fraaie nG eeldingen van koningen
en kastelen, van prinsen en prelaten, van FredJ.Lam mers

ins Claus der N ederlanden
paleizen en Mretiosa geven een adembene- Pr
Hollandia,Basrn, 1972,80 pp-,i11.,/8,
90.

m end inzichtm de wereld waarin de groten
in de achttiende eeuw leefden.

Velen za1hetinteresseren hoe Prins Claus,

De tekstisnietbilzonder sterk,maar zeker die bijzijn komgtbeslistnietdoor iedereen
amusant. Van een karaktertekening van met gejuich is binnengehaald,nu werkelijk
Frederik de Grote is ternauwernood spra- is,wat zijn werk is en zijn hobby's zi
jn,
ke; m aar een kennism aking m et deze Hohenzollem wordtwe1 gegeven.N ancy M it-

enz..Ditfotoboek geefthieropeen jenuanceerd antwoord. H et is een prettlg boek

ford staatnietonsympathiek tejenoverde- met voortreffelijke foto's.
ze koning,en waarschijnlijk nlet ten on- R.S.

rechte.M aar het zou een kritischer studle
vragen om toteen fundamenteeloordeelte
kunnen komen.
De politieke geschiedenisen de sociale ont-

Jean-Françoissix

La vlrffl:le enfance de TAlrêxe de

Lisieux
wikkelingen van de tijd van Frederik de Ed.du Seuil,Paris,1972,286 pp..
Grote komen in dit boek alleen m aar aan
bod tussen de fpetite histoire' in;over de
Verlichting ontbreekt ieder woord. M en
wete dus wat men we1 en niet kan verwachten van ditboek.
Devertnllng doorHansEdingaisnietvlekkeloos; zo is het correcter M aurits van

De vele biografieën die over n eresia van

Lisieux zijn geschreven?beginnen zeervaak
methaar intrede op Wjfti
enjarige leefWd in
de Karmel,waar zi
j negen jaar later zou
sterven. De sce i
jver van deze studie wil
zover nietgaam maar* 1hetleven van de
kleine n eresia doorvorsen toen ziJ nog

Saksen te schribven in plaatsvan M aurice klein was.Hijbeloofteen beschnïving vu
de Saxe.Ik heb niets tegen Franse nnmen, defvéritable enfance'.Hoe waardeschrl
jm aar het gaat hier nu eenm aal om een ver deze Jeugd wi1hebben bWktuit zijn
Duitser.
ondertitel: fnévrose et sainteté'.Een jeugd
lndien Nancy Mitford nu ook noj een die te waarWkt om voor liefte houden.
soortgelijk werk over M aria n eresla sa- Een vea allen milieu, een burgerWk leefmenstelt (en wie weet is ze daar al mee klim aat, conservatieve politieke keuzes,een
bezig)hebben we metditboek en heteer- vaderdie droomten weinig greep heeft op
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-s van de romander en de MstoridewerkeWu eid,een moeder meteen mor- vakkennl
bide aanleg die metfllnke arbeid haar ge- sche acribie van de biograaf op gelukkige

zin in leven houdt.M sJongstevan devi
lf wijze elkaar weten au te vullen.
dochters die in leven bleven - vierandere

S.DeSm et

Mnderen stierven alJong - moetn érèse

M artin zich we1 klein voelen en in haar
verlangensnaargenegenheid we1klein hou-

den, als haar moeder na een paar jaar

FILM

stedt en haar ene zuster na de ander het
klooster ingaat. Klein gehouden en zich
klein voelenworden gebundeld in regressie-

Godard, lean-Luc - W eekend l G fnd

wezigheid van steun in haar leven weet te

FrançoiseG illes

jrom the east.- LorHmer,London, 1972,
verschi
jnselen.Neurotisch gedrag en uitin- 188pp.,geïll.,f 1,25.
gen sir aleert de schrijver,ook al aan de RobertChazal
hand van talloze uiwoerige briefcitaten.
Toch wordt de kleine n eresia ooit een Jean-paulBelm ondo
groot mens,volwassen,wanneer ziJde af- 1971,240 pp.,FF.10.

binden aan een goddeli
lke aanwezgheid, Annie Girardot
b-v.in M aria die haar toelacht,en in een

De anallsesvan de schriâverzi
ln nleton-

Denoël, Paris, 1971, 240 pp., FF.10.
Collection étoiles
De eerste twee Volum es van een nleuwe

en volmaaktheid,hoogstens metvolwassen-

ken in welkemate hetgevoelvoor hetvisu-

familiebi
leenkomstop Kerstmis.

waarschilnlijk. Psychologiserend tracht de Franse reeks, uitsluitend gewild aan fllmschri
jver een werkeli
jke jeugd te tekenen. sterren. Overvloedig gei
llustreerd (maar
Toch ishet de schrilver niet geheelgelukt slechtvan vormreving),Wkthetvooraleen
om met het ontleden van het neurotisch instrument te zlln voor de promotie van
gedrageen verband teleggenmetheilil eld Franse films.Aan deze reeks kan Je mer-

heid en het bereiken daarvan.Teveel bWft
hi
j binnen de Tdiscours'van de heilige zelf,
waardoor Mâbuiten die W aarheid komt te
staan van wie de heilige gediend wi1A n.
Een heilige met een neurotische Jeugd

ele,voor het fotogenieke,voor hetsyektakel,isverloren gegaan in de huidigefllmindustrie.Erworden b.v.geen knappe starfoto's m eer gem aakt, er worden al evenm in knappestillsgem aaktvan defilms.De

maakt alleen de vraag onoplosbaarder: haasti
ge,oppervlakkige, parasitaire reporwaarom er dan niet meer heiligen zijn.
tage-stiâl overheerst.Praktlsch geen van de
G.W ilkens
illustraties uit deze twee boekjes hebben
Jean Orieux

Tdleyrand ou le sphinx incomp6s
Flammarion,Pahs, 1970,858 pp-,genl..

structuur en betekenis.Het zi
jn anonieme,
letterlijk niets-zeggende foto's.Ook hetgeschreven deel van deze boekles is teleurstellend.M en doet aan de ene kant alsof

M et dit lijvige boek, van een zeldzalm m en inform atie geeft: een volledige film ospitse stijl,heeftJ.0.zich andermaalwel- grafie,cn beschri
jving van de belangrijkste
lichteen van de besteFransebiografen van filmsvan de acteur (maar zonder datdeze
het ogenblik getoond. Deze voortreffeWke keuze wordt verantwoord),een korte halfschets van Talleyrand (1754-1838) vergde oblectieve, half-geromantiseerde bioqafie.
blijkenshetvoorwoord nietminder dan drie Hiertegenoverstaatine1kdeeltjeeenvlerde
jaar intense studie en talloze gesprekken onderdeel, onder de titel Yortrait d'un

metdeskundigen van de vele bewogen perioden welke het leven van deze beruchte
staatsman en godsdiensthater hebben gekenmerkt. Vele verworven ideeën over de
grote Europese politicus zullen na lezing
van ditboek plaatsmaken voorhetportret
dat de lezer levensgroot voor ogen wordt
gesteld. Spoedig zal de ve- ondering in

mythe'. Het mythische en imaginaire van

het star-zi
ln wordt erin onderkend en geoblectiveerd.Hetpilnlijkeisnatuurlijk dat
de betekenis van de huidige filmacteur of
-a
ctricegeheel is verschoven.Belmondo of

Girardotzi
ln opgeen enkelemaniertevergelijken meteen Gary Cooperofeen Marilyn M onroe.Acteurshebben nu hoogstens

bewondering overgaan voor deze machtige nog een fim age', m aar vertegenwoordigen
Franse topfiguurdie de zielvan de revolutie,deéminence grise van Napoleon,en de

geen myY sche waarden meer. De reeks

'étoiles'had een gelegenheid kunnen zi
ln

soevereine yeest van de restauratie is !e- om hetverschiltussen stars en de huidige

worden.BiJ
-dit allesheeftde auteur zl
jn filmacteurs te onderzoeken.M en heeft het
aandacht bli
jvend op de mens weten te verschilhaastig willen toedekken.

richten.Een merkwaardig boek,waarin de

D .Lauwaert
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ALGEM ENE SPAAR-EN LIJFRENTEKAS

Dr.B.Naaijkens,m-s.
c.
BIDDENDE KERK
1. Opgang

Formaat: 13 X 18 cm
168 blz.
ISBN 90 26477236
165F

Dr.B.Naaijkens,m.
s.c.,de auteurvan verschillendesuksesvollemeditatieboeken a1s
<slechtséén ding isnoodzakelijk'en tEen ogenblik metU',werd geboren teTilburg.
Hijispriesterin decongregatievan deMissionarissen van hetHeiligHart.Studeerde na gymnasium filosofie en theologie en na zijn priesterwijding nog theologie te
Fribourg in Zwitserland en klassiekeletteren waarin hijte Nijmegen promoveerde.

De overvloed van geestelijke rijkdom die de Heiligç Schriften de traditieonsbieden,naastdecommentaren van dekerkvadersen degeestelijkeschrijverswordttelkens aan ieder geslacht onder nieuwe vormen ter overdenking voorgelegd.

Ook dit nieuwe boek fBiddende Kerk' biedt spirituële uitspraken,verklaringen en
suggesties die vandaag nog hun volle zin en stuwkrachtbewaard hebben.<Biddende

Kerk'za1verschijnen in driedelen,die iederop zichzelfstaan en ook afzonderlijk
bruikbaarzijn.In opgaandelijn worden de ontwikkelingsfazen weergegeven volgens
de louterende weg,de weg van de verlichting en hetleven van de vereniging met
God.

Zoalsin hetleven deze verschillende fazen nietscherp zijn afgetekend en afgebakend,zoisook deinhoud van ditwerk slechtsbenaderend en - zoalshethoortbij
goede meditatie - volstrektnietuitsluitend beperkttot het onderwerp dat door de
titelaangegeven is.
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GaatAzië zich oprichten?,p.107
De gebeurtenissen in Peking, eerst het contact m et N ixon en vooral nu de
overeenkom st m et Japan,vorm en het eerste teken dat Azië op het punt staat
zich in de wereld te dœ n gelden.

Japan en de Verenigde Staten,p.114
D e overeenkomsten die in heteerste m ikelbesproken worden,hebben prim air
hun terugslag op de verhouding van Japan tot de Verenigde Staten.Prem ier
Tanakaheefthetroerhelem aalom gegooiden Japan van dienaarderVerenigde

Statenveranderdineenvolwaardkeconcurrent.

Van M arx totM arcuse,p.125
Nadeartikelen diehijvroeger(meien juni1968,november1968)overM a=
en M arcuse apm hœ ft geschreven,geeft de auteur nu œ n kernachtiger over-

zichtvan beidermaatschappij-kritische visies,metdebedoeling hetverband en
hetverschiltussen beideuitdnlkkelijkerinhetlichttestellen.Namurlijkwordt
veelvan hetvroeger geschrevene hernomen,maar op belangrijke punten valt
duidelijk een appreciatie-verschuiving waartenem en ten voordelevanM arcuse,
wiensnieuwheid positiever wordtbeoordeeld in hetlicht van de nieuwheid van

deproblematiekvanonzetijd.

Z4n wf7nog onstefelqk?p.140
Uittalrijke socio-psychologische feiten zou blijken dat de culturele conditiœ
nering van de doodservaring een plotselinge en m erkwaardige evolutie heeft
doorgem aakt.Er iseen gedaanteverandering van de dood.D at heeftde auteur
gebracht tot de vraag welke weerslag deze metm orfose kan hebben op het

eeuwenouderaadselvandemenselijkeonsterfeli
jkheid.

Gesprek m etJean Piageçp.150
Enkele mau den geleden ontving Jean Piagetde Erasmusprjs 1972.Bijdie
gelegenheid hadden onze me ewerkers O n gesprek m et hem .Piaget is a1s

kinderpsycholoog vooralgeïnteresseerd in hetontstaan en de ontwikkeling van
kennis.Vanzelf worden aldus in hetgesprek de aanspraken van de filosoofen
de wetenschapsmens ter discussie gesteld.

Jezus vJa Nazaretin Geschnsten,p.159
I;e naanzJesus van lqazaretlijkteen prograna;degenen die deze naanlde
voorkeurgeven,willen dogmatischeboventonen vermijden,zijwillen ontkomen
aan eeneenzijdige ideologie.Anderen willen daarmeereageren tegen defofficiële'kerk,de georganiseerde kerk,die huns inziens het ware beeld van Jesus
verduistert.Recente literam ur geeft de auteur aanleiding om deze tendenties
onderde loep te nemen.

Terzl
jde.Een nieuwepsalm vertaling,p.170
Voor de eerste keer is in het N ederlandse taalgebied een com plete psalm ver-

taling verschenen die zowelwetenschappelijk a1sliterair verantwoord is en
waarbijaan de psalmen a1s poëzie alle rechtgedaan is.Daardoor is deze
vertaling zowelverschillend van hetwerk van de exegeten a1svan de psalm -

berijmingen.

G aat A zië zich oprichten ?
H ans H erm ans

In hetverreoosten van Aziëhebben zich metoverrompelende snelheid ont-

wikkelingen voorgedaan waarvan dewereldm litieke draagwijdtezich nog
nauwelijkslaatoverzien.
China en Japan hebben elkaargevonden.
De aanloop totdeze gebeurtenissen voltrok zich in hethalfduister van de
Chinese binnenlandsepolitiek.In de maanden augustusen september 1971

begafPresidenten partijleiderM ao Tse Toeng Zch op tournee door de
provinciesvan zijn land om overaldepartijkaderstoe te spreken.In die
toespraken richtte hijscherpe terechtwijzingen aan het adres van maarschalk Lin Piao,diehijzelfvijfjaartevoren alszijn kroonprinsen troonopvolgerhad aangewezen.HijbeschuldigdeLin Hao van fernstigedwalingen',zowelten aanzien van de beginselen van hetM aoistisch com munisme

alsten aanzien van dedoorMao uitgestippeldebeleidslijn.Duidelijk liethij
doorschemeren,datZch rondom Lin Piao een complotaan hetvormen was

en dathijnietzou aarzelen detopfiguren dieZch bijditcomplothadden
aangesloten,testraffen,zulks,naarzijn zeggen,teneindehen alsmenste
redden.
Deze uitlatingen bleven echtervoor de buitenwereld zorgvuldig verborgen.
Niemand buiten O ina had er enig idee vam datertussen PresidentM ao

enerzijdsen œncomplotvanhogemilitalren metLin Piao,deministervan
Defensie,aan hethoofd anderzijdsiets broeide.Gedeeltelijk zorgde Lin
Piao zelf dat daar niets over uidekte.Als tweM e man vu de Republiek
had hijvoldoendegreep op hetregerings-propaganda-apparaatom ook na
M ao's uidatingen,nog totm edio september,artikelen in de O lnese pers

tedoen verschijnen waarin hij,metzijn m rtretop de voorpagina,hemelhoog werd geprezen en ten voorbeeld werd gesteld aan hethele Chinese
volk.M ao zelfm aakte de buitenwereld evenmi
n wijzer.

VoorLin Piao echterwaren dewaarschuwingenvanM aoduidelijkgenoeg.
W ildehijooitnogM aoopvolgen,dan washeteenkwestievan nu ofnooit.
Dan moestM ao uitdewegworden gerp'l
'md vôôrdathijaan deaangekondigde bestraffing toe kon komen.Lin Piao beraamde dus een aanslag op

hetleven van de President.Hetisnietduidelijk hoe MjZch die aanslag
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voorstelde.De meningen daaroverlopen uitœ n en variëren van œ n lucht-

bombardementop hetpresidenuëlepaleisinSjanl aitotœn overvalop of
in depresideniële trein.Vaststaat datzijn plannen demistin gingen en Mjzelfook.Hijwerd nietmeerin deomgeving van dePresidentgezien
en zijnnaam werdindekrantennietmeergenoemd.Verschillendevan zijn
militaire collega's,dievooraldoorzijn toH oen op deachtergrond waren
geraakt,traden langzaam m aar zeker naar voren.Ste s meer richtten de

schijnwerpersvan depubliciteitzich op deM inistervan BuitenlandseZakensTsjoe-En-Lai,van wie bekend wasdathijzowelten aanzien van de
fculturele revolutie'in hetbinnenland alsten aanzien van hetbuitenlands
beleidlijnrechttegenoverLin Piao stond.Tsjoe-En-Laiwasbovendien een
tegenstander van de persoonscultus die Zch rondom President M ao had
ontwikkeld,œ n cultusdie door Lin Piao zorgvuldig in stand werd gehouden zolang diecultusop hem alstroonopvolgerafstraalde.

Bijnaœnvo1jaarbleefhetgissenwaterpreciesmetLinPiaowasgebeurd.
Zijnverdwijningendievaneenaantalhoofdofficieren diemethem alsoorlogsheldenuitdestrijd tegen TsjangKaiTsjekkwamen en in detop zaten
van delegerleiding,voltrok zich geruisloos.Hetgœn maaraltebegrijm lijk
was.M ao Tse Toeng moest er niet aan denken,datuitgerekend op een

momentdatO ina,mededoorhetdrijven vanLinPiao,opgespannenvoet
stond metnagenoegdehelewereld,diebuitenwereld erluchtvan zou krijgen datzijn legerdekop wasafgeslagen.Datzou fatzegevolgen kunnen
hebben.Eerst moest alles op alles worden gezet om de verhouding van
G ina totde buitenwereld te verbeteren.Daartoe moest om te beginnen
binnenslands een en ander worden rechtgetrokken.H et gebral en gebrul
van de <culturele revolutie'm oest verstomm en.D lna moest naar buiten

een toontjelagergaanZngenenM aozelfwasdeeerstediedaarmeebegon
doorin zijn rH evoeringen om nlijk te erkennen,datChina ondanksalle
vooruitgangonderzijnbewindsnog steedseen groteachterstand had in te
halen;dathetm et andere woorden nog geen vingers had om de vuistte
m aken waarde <culturele revolutie'zo driftig mee zwaaide.M ao zelftem -

perdeookgeleidelijk zijn eigenpersoonsverheerlijhng.Dereusachtigeportretten,waarop hijalseen soortheerserwerd afgebeeld en die overalop
pleinen,in om nbare gebouwen,in scholen en fabrieken ten toon M ngen,
werden kleineren keiner,steM szeldzam eren st-zsmeervervangen door
nieuwe produkten van de o inese kunst,waarin M ao werd afgebeeld als

degoemoHigeschoolmeester,diehijnaarzijn eigen zeR en in wezen was
enbleef.Hetbefnpmde<Rodeboekje'raakteuitdecirculatie.G n buitenlandscorresm ndentmerkteop,dathijopœn reisvan ettelijkeweken door
China slœhtséén man in een trein hetRodeboekjehad zienlezen en dat
bleek nOgœn buitenlandse G inœstezijn,die alstouristzijn vaderland
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bezocht.M ao lietook bekend maken,dathetnietmeerin debM oeling lag,

dathijdooréénman zou worden opgevolgd.Chinazounazijn dood collo
giaal worden bestuurd en m ôchtin zo'n collegiaz bestuur één m an iets

meernaarvoren treden dan de anderen,dan zou datTsjoe-En-Laizijn.
Dediplomaatdiealsgrootsteprestaueop zijn nanm had staan,datMjnog
tijdenshetmH ebewind van zijn tegenstu der,Lin Piao,zijnland voorhet
brengen van diplom atieke bezoeken had duaen verlaten en niettem in zon-

derprestigeverlieswasteruggekeerd.DeinvloH van Tsjoe-En-Laiop het
buitenlandsbeleid van China werdin daténejaarook steedsmeerduidelijk.Datbegonmeteenvriendschappelijk tafeltennistournooitussenChinezen en Amerikanen en dateindigde m et œn bezoek van President Nixon
aan Peking en de opnam evan communisusch O ina in de Veiligheidsraad
van de VerenigdeN aties,zulksonderuitstoting van Formosa,datnietlanger alseen zelfstandige staatwerd erkend.

Eerstnadataldusbinneneenjaartijdsdediplomatiekeluchtrondom O ina
wasopgeklaard,werd bekend gemaaktdatLin Piao inderdaad œn aanslag
op het leven van M ao had beraam d doch na het mislukken daarvan de

vluchthad genomen in een klein vliegtuigje,datergensin hetnoorden,op
weg naarRusland,verongelukte.Ofdielezing helem ai waarheidsgetrouw
is,staatnietvast.UitRusland isalberichtdatin hetwrak van datvlieg-

tuigjegœn overblijfselen zijn gevonden van mensen ouderdan veer;gjaar
endatLin Piao,dieaanzienlijk ouderwas,daardusonmogelijktussen kon
Ztten.M aarwatnietweet,nietdeert.Lin Piao isklaarblijkelijk definiuef
van hettoneelverdwenen;zijn terugkeerisuitgesloten.HetD ina van de
toekomstishetChinavanTsjoe-En-Lai.
NietlangerhetO lna van degebalde vuist,doch hetChina van een diplomatiek vredesoffensief.

lntusxn isook hetbuitenlandsbeleid van Japan in bewe#nggekomen en datwerd hoog tijd.
Japan immersstond a1seen vreemdsoortig verschijnselin de wereld van
vandaag.Economisch richtte hetzich metgrote snelheid op uitde rampspoe van de oorlog.In 1960 produceerdehetnog aanzi
enlijk minderdan
zelfsChina,om van de VerenigdeStaten.delanden derEuropese Gemœ n-

schap en deSovjet-unie maarte zwijgen.Tien jaarlater echter,in 1970,
produceerde hetreeds meerdan tweemaalzoveela1sG ina en bijna de
helftzowelvan de Sovjet-unie Zsvan de landen derEuropeseGemeenschap.Zijnproduktiegroeidein dietien jarendriemaalzo snela1sdievan
deVerenigdeStaten.Prognosen voorhetjaar1980wijzen op een nog sterkere groei.W orden deze prognosen bewaarheid,dan heeft Japan in 1980

zowelde Sovjet-unie alsde Europese Gemœnschap bijna ingehaald en
komthetmetdehelftvan hetaantalinwonersook op ongeveerdehelftvan
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de produkuederVerenigdeStaten terecht.Hetiskortom hard op weg zich

teontwikkelentoteenœonomische#gantvaneerstegrootteenmetdatfeit
houdtde hele wereld ernsug rekening.- Politiek echter blœ f Japan een
dwerg.Op hetpoliueke wereldtoneelkreeg hetnietmeerdan een figurantenroltoebedeeld.Een figurantin hetgevolg van de Verenigde Staten.De

VerenigdeStaten garandeerden zijn veiligheid en gaven hetde richtlijnen
voorzijn buitenlandsbeleid.
Ditbetekenk datvan Japan,datree sin 1970 meerproduceerde dan alle
andere Aziatische landen - Chlna inbegrepen - methun vele honderden

miljoenenmensen samen,en datin 1980mag verwachten dubbelzoveelte
produceren alsdehelerestvan Azië,geen spoorvan enigeleiding in zijn
eigen werelddeeluitging.

Datkwsm natuurlijknietalléén omdathetzijn kleinepoliiekeknuistjezo
angstvm g in de grote politieke hand van Amerika Meld.De Aziatische
landen zelf toonden Zch allerminst gebrand op enig leiderschap vanuit

Tokio.Zijherinnerden zich nog maar alte goed de ;jd toen datkeine
knuistjealseen gepantserdevuistuitsloeg en grotedelen van Aziëverpletterde.Zijvertrouwden Japan een poliuek leiderschap,datzich op denduur
nauwelijkszonderbewapening zou kunnen handhaven,eenvoudig niettoe.
Ditgold in hetbijzondervoorChina.Nietalleen omdatdeJapanseoorlogsmachinenietminderdan 23miljoen mensenlevensin Chinahad weggem aaid,maarook omdatO lna in Japan de Aziatische belichaming van

hetkapitalismeen hetsteunpuntbijuitstek van hetAmerikaanseimperialisme zag.Bovendien claimde G ina deleidersrolin Aziëvoorzichzelf.

Zogretig alsJapan zesjaarnazijn capitulatievrH eslootmetAmerikaen
de andere grote mogendhH en,zo terughoudend stelde hetzich tegenover

Chinaop.Hetslootin 1952weliswaarvre emetFormosa,waarTsjangKai
Tsjek zich driejaartevoren had gdnstalleerd,maar voor Peking was dat
meer een klap in hetgezichtdan een vreedzame handdruk.Aanvankeli
jk
mochtdieklap zijngegeven onderdepressievanAmerikaen mochtJapan
zelfheteffectervan enigszinstrachten te verzachten door tenminste enige
econom ische en culturelebetrekklngen metChina te onderhouden;toen in
1957 deleiding vandeJapanseregering overging in de handen van prem ier
Kishi,dietijdensdeoorlog een leidenderolhad gespeeld in de bezetting
van Noord-W est c ina, ging Japan doelbewust de vi
jandige koers van
Amerika meevaren.De handelsbetrekkingen kwamen te stagneren;de cul-

turelebetrekklngen werden verbroken.China van zijn kantprikkelde de
Japanseregering doorbinnen Japan hetverzettegen haarpro-Am erikaanse
poliiek aan te wakkeren.Kishi's opvolgers,de premiers lkM a en Sato,
deden hetwatkalmer aan,maar bleven toch in feite tegen Amerika aanleunen.
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Eerstverleden jaarbegon Japan in ernsttetwijfelen aan dejuistheid van
ditbeleid.M etname toen Amerikazijn voelhorensnaarPeking begon uit
te steken.Japan voelde nattigheid en bereidde zich voor op een herziening

van zijn buitenlandse m litiek.OnderpremierSato ging datallemaalnog
aarzelend;Sato leefdenoghelem aalin hetidee,datde veiligheid van Japan

alleen doorvriendschappelijkebetrekkingen metAmeriu kon worden gewaarborgd.

Op 7juliechtervan ditjaarwerd hijopgevolgddoorpremierTanaka,die
aanstondsbijzijn optreden verklaardevastbesloten tezijn debetrekkingen
metO inazosnelmogelijktenormaliseren.Daarmeekwam hijhelemaalin
hetstraatje van de nieuwe koersin Peking.VerlM en jaarnog weigerde
Peking premierSato teontvangen;goH œ n maand na Tanaka'saantrM en

nodigde Tsjoe-En-Laihem uittoteen bezoek.Formeelpleegde Tanaka
daarnog we1overleg overmetW ashington,maaraangezien Nixon zelfook

aleen dergelijkeuitnodiginghad aanvaard,kon W ashington moeilijk meer
nee zeggen.

En zo kwaradan Tanakaop 25 septemberbijzijn inmiddelspremiergeworden collegaTsjoe-En-Laiop bezoek.
Van enige aarzeling was gœn sprake meer.Integendeel.Tanaka's eerste

verklaring in Peking waserduidelijk op gerichteen streep tezetten onder
hetverleden.Hijsloegmeteen dejuistetoon aan;dezelfdetoon van nederigheid diePresidentM ao zich hetlaatstejaarhad aangemeten.Hijbegon
metzijn hartgrondige verontschuldiging aan te biMen voor het1eH dat
Japanindeoorlogsjaren aan hetO inesevolk had toegebrachten daarmee
wasdefinitiefhetijsgebroken.Japan enChinavielenelkaaralsvriendenin
de arm en.Japan verbrak meteen alle betrekklngen metFormosa en debetrekklngen metPeking werden genormaliseerd.
Japan en China hadden elkaargevonden.

Deze gebeurtenissen zullen ongetwijfeld een uiterst belangrijke terugslag
hebben op hettotaalbeeld van de wereld,omdatzijœn diepgaande verandering brengen in de situatie in Azlë.
Dit enorm e werelddeelbleef totdusverre verstoken van politieke leiding.
Enkelegroterelanden namen erweleen belangrijke plaatsin.Landen a1s

Japan,G ina,India en Indonesië,maare1k van dezelanden voerde zijn
eigen buitenlands beleid.Behoudens een militaire verdedigingsorganisatie
voor Zuid-oost-Azië,waarin ook de Verenigde Staten participeerden

œn tegenhangerdusvandeNATO - bestond ernauwelijksenigecoördinatie.Japan bem oeide zich nietmetde politiek van Azië;G ina isoleerde
zichzelf;India en Indonesiëlaveerden metde'derdewereld'tussen detwee
grootmachten,Amerika en Rusland,door.

Methetgevolgdatdewereld eigenlijk nietgoed wistwatzijaan Aziëhad
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en watzijervan mochtverwachten.De stem van Aylëwasœn kakofonie.
Alsde tekenen nietbe riegen,komtdaarnu verandering 1.

In de eerste plaats omdat G lna nu desnitief uitzijn isolement verlost
schijnt.Buiten Aziëwasmen metdeopheffing van datisolementaldruk
bezig.Nixons bezoek aan Peking vorm de daarvan het m eest sprekende
getuigenis.M aarHeath en Brandtzitten ook alop hetvinketouw om normale betrekkingen m etO ina aan teknom n.China'sopname in de Veiligheidsraad der VerenigdeNaiesvo= de van ditallesde bekroning.M een
in Azië zelf kon het nOg nietdoor dat isolement heen breken.Daartoe
he* Japan nu de eerste stap gezet.
Ditbetekentœ n tweM ebelangrij
keverandering.Japan zelfisklaarblijke-

lijk nietmeervoomemensom alseconomische reusde ro1van m litieke
dwergteblijven spelen.HetheeftZch duidelijk losgemaaktuitdeomklemmingvan Amedka.In strijd immersmethetAmerikaansestreven om Formosa nog de hand boven hethoofd te houden,heeftJapan zich vollM ig
achterdeclaim van Peking gesteld,datForm osadeelui% aaktvan heténe
G ina.Ditwas een van de voorwaarden die G ina voor de toenadedng

stelde.Uitdrukkelijk steldehetdaarnaastdevoo- aarden datJapan zich
op geen enkelewijzezou bemoeien metde oorlog in Vietnam en dathet
zijn beleid nietmeer zou kopm len aan Amerikaanse belangen.Ditalles
heeftJapan aanvaard.Amerika heefthetnakijken.Japan gaatzijn eigen
buitenlands beleid voeren.
Voor Azië kan ditalles betekenen,dat dit werelddeel nu twee politieke

centrakrijgt,zoalshetverenigdEuropadatookhœftinParijsen Londen.
HetM de A ziatische landen nog we1enige m oeite kosten om dit te aan-

vaarden.HetverledenzowelvanJapanalsvan O inasm eltaltijdnogsterk
in deherinnering.H etisœhtereenkwestievan eieren voorzi
jn geldkiezen
of m isschien beter nog:geld voorzi
jn eieren.Japan is tenslotte een
economischegrootmachtaan hetworden en zo'n grootmacht,mogelijk in
-

toom gehouden door het ideologiKh diam etraal tegenovergesteld China,

kan in eenm litiek leidinggevendem sitiebelangrijkevoordelen opleveren.
Economisch gesproken m aaktJapan reM sdeeluitvan œn driehoek die de
econom ische verhoudingen in de wereld bepaalt: de driehoek Amerika,
Europa,Japan.Als Japan in die driehoek Azië kan gaan vertegenwoor-

digen,kan datvoorAzl
'ë zelfvan de grootstebetekeniszijn.
Uiteraardmagmen anderemogelijkhM en voordetoekomstnietuitsluiten.
Vriendschapsverdragen en bondgenootschapm n zijnhuwelijken uitberekening.Nauwerebindingen schepm n ook meeren grotere wrijfpunten.Dat
hetin detoekomsttussen Japanen O lnaallemaalvan œn leien dakjeza1
gaan,magmen nauwelijksverwachten.M en kan zich œhterook voorstellendatJapan,wanneerhetdevreedzamebedoelingenvanzijnintre einde
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Aziatischepoliuekewereldwâârwilmaken,zijn streven M1richten op het
totstand brengen van een grotergeheelbinnen Azië.G n tegenhangereven-

tueelvan deEuropese Gemeenschap.Dathetzijn veiligheid nietmeerzal
zoeken onderdeatoomparaplu van Amerika,maarin een wijdereveiligheidsovereenkom stvoor zo niethéélAziëdan toch hetr ootste deeldaarvan.H etM nogwe1even duren eerhetdiewegkan gaan bewandelen,m aar

de waarschijnlijkheid isgrootdatde meeste Aziatische landen daar we1
oren naarzullen hebben.
De gebeM enissen in Peking vormen kortom heteerste teken,datAzië op
hetpuntstaatZch in dewereld te doen gelden.Zich op te richten.
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Japan en de V erenigde Staten
L.L.S.Bartalits

<Een natie kent slechts belangen en geen vrienden'
Charles de Gaulle

Structuurverandering van deAm erikaansebuitenlandsepolitiek
PresidentNixon kondigde in 1969op Guam een afnemende militaire deelnam e van de Verenigde Staten in A ziatische consicten aan. De Guam doctrine,die op datmomentwe1hetmaximum was watm en van œn met
Zchzelfontevreden Am erikanog m ochtverwachten,wektehetverm oeden
dat deze politiek op den duur totgevolg zou hebben dat de confrontatie
tussen de supermogendheden omgezetzou worden in toenadering en ge-

deeltelijke samenwerking.Deze structuurverandering van deAmerikaanse
buitenlandse politiek vond echter plaatszonder de bondgenoten ervan in
kennis te stellen.Hetgebrek aan consultatie gafvooralin Japan totgrote

ongerustheid en latertotgeraaktheid aanleiding.Hierbijdientte worden
opgemerktdatde betrekkingen tussen Japan en de Verenigde Staten nooit

zo idyllisch zijn geweesta1swerd voorgesteld in de propaganda en in de
recentetoespraken vanpresidentNixon zelf,waarin hijsprak overdetwe(1(rltziJ
-(1stlafhankelijkheid'enhet<partnership'meteen fuiterstbelangrijke'
bondgenoot.
Totlang na hetvertrek uitJapan in 1950 van de Am erikaanse tstadhouder'

generaalM acM thurshield deze <we erzijdse afhankeliju eid'œn soort
éénrichtingsverkeerin en water sinds een aantalvoor Japan schokkende
gebeurtenissen,zoalsdeonverwachteintroductievan een Arnedkaansepro-

tectionistischehandelspolitiek,gebeurd is,droeg ernieterg toebijom de
Japanse politieke leiders ervan te overtuigen datde hautaine houding van
deVerenigde Staten tothetverleden behoorde,aldusM ichelTatu.

Japanse nationalisme

M ogendeAmerikanen sinds1945aanzenlijkehulp verlœnd hebbenbijde
wM eropbouw van hetland,hetfeitdatJapan gM urende meerdan twintig

jaar vrjweluitsluitend metde Verenigde Staten nauwe economische en
m litieke betrekkingen heeft onderhouden,m oest op den duur we1onge-
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zonde gevolgen hebbenl.De officiële m litiek van Japan beperkte Zch tot
fvolgzaam heid'ten opzichte van W ashington nietzozeer omdatmen hetin

Tokio daarmeealtijd eenswas,alswe1omdatdeAmedkaanse Azië-politiek,totvoorkortshetmeestin overeenstem ming wasmetde economische,
politiekeen m ilitaire belangen van Japan.OnderdezeomstandighM en was
hetnietm eerdan vanzelfsprekend datde sinds 15 augustus 1971 door de
tweelanden,metwisselend succes,gevoerdehandelsoorlog nieuw leven aan
hetstee slatentaanwezigeJapanse nationalism ehad ingeblazen.
Ge urende de afgelopen maanden werd het door de draconische Am erikaansem aatregelen van 1971verstoorde evenwichtin de betrekklngen tus-

sen Japan en deVerenigdeStaten hersteld.Tokio,datthansmeermogelijkhH en heeftdanmen tijdensdevoorafgaandeperiodewildetoegevenskijkt
verindetoekomst.Onderhetbewindvandeop6juli1972gekozennieuwe
premierTanaka wenddeJapan zich onmiddellijk totPeking meteen verklaring dathettijd isom een vre esverdrag teoverwegen.Overeen soortgelijkverdragmetdeSovjet-uniezalderegering-Tanakavermoedelijknog
ditjaaronderhandelingen gaan voeren.Dezedelicateaanpassingen aan zijn
twee naaste communistische buren za1 Japan zeker op den duur ook op-

nieuw moeilijkheden opleveren metzijn <bondgenoot'Amerika,nu ook de
grote handelsconcurrent.

Poging totbeëindiging vJa dehandelsoorlog
Geen derdraconische Am erikaanse maatregelen van 1971 loste de fundamentele problemen van de zeer grootgeworden Japanse produktiviteiten

deachterblijvendeAmerikaanseproduktiviteitop.Devanafbegin september tot en met m H io december 1971 achtereenvolgens in W ashington,
Tokio en Honoloeloe gevoerde bilaterale besprekingen terbe indiging van
dehandelsoorlog tussen beidelanden leverden slechtsmagereresultaten op.

Op 9en 10septemberwerd in W ashington een bijeenkomstgehouden van
de gemeenschappelijke Amerikaans-lapanse commissie voor handels- en
œonomische vraagstukken,onderleiding van derespœtievelijkeministers
van buitenlandse zaken,Rogers en Fukuda.In zijn openingsrH e vroeg
MinisterRogersin scherpetermen een revaluatievan deyen met15% en
verwijdering van Japanserestrictiestegen Amerikaanseimm rten en kapitaalinvesteringen.Zeer scherp antwoordde ministerFukuda M erop datde
kwestie van revaluatie alleen op multilaterale,nietop bilaterale basis kon
1 In tegenstelling tot de Bondsrepubliek,die erin slaagde weer contacten te leggen

nietalleen metdeW esteuropesestaten doch ook gedurendedelaatste jaren metde
Oosteuropese socialistischelanden,kon Japan tijdensdenaoorlogseperiodebehalve
metdeVerenigde Staten vrijwelgeen politieke contacten leggen.
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worden opgelost.Hettekortop de Amerikaanse betalingsbalanszou allœn
kunnen worden opgelostalsdeVerenigde Staten eerstorde op eigen zaken
stelden.H et tekort op de Japans-Am erikaanse betxlingsbalanswas mede
hetgevolg van hetfeitdatde Amerikanen nietdejuiste aanpak noch de
Juiste pri
jan hadden vastgesteld voor hun export naar Japan.Tenslotte
eisteFukudasnel
leafschnffing vanhetAmerikaanseimporttariefvan 10%

en dreigde openlijk mettegenmaatregelen alsditbleefbestaan.
Uit hetna asoop van de bijœnkomst gepublie rde gemœnschapm lijk
œ mm uniqué bleek datW ashington en Toki
o hun <wederzijdsvertrouwen
en vriendschap essentieelachten voorvrM een welvaartin dewereld',m aar
datde diepe klooftussen beide staten op monetairen handelsm litiek gebiH bleef bestaan. De enige concessie die de Japanse gedelegeerden in

W ashington deden wasdetoezege g:debeperkingvan deimm rtquotate
re uœ ren en œ n verdere liberalisering gedurende de eerste helftvan 1972
doortevoeren.
Enkele m aanden later,in november 1971,voerde de toenm alige Amerikaansem lnistervan financiën,John Connally,besprekingen in Tokio.Ondanksdeverbeterde betrekkingen m ssen Tokio en W ashington als gevolg

vandetotstu dkoming van hetdtextielnkkoord'zdrong Connally erbijde
regering-sato op aan de intew entieop dewisselmarktte staken en aldusde

yen zijn werkelijkewaarde te laten vinden.Ook verlangde Connally opnieuw een revaluatievan deyen,alzeihijdaarvoorgeen enkelpercentage
te hebben genoenzd3.lfa O oop van de besprekingen ontkende minister

M izutadathijmetzijn Amee aanseambtgenootœn pkkoord overde revaluatie van deyen had bereikt.De verrassing wasuiteraard groot,toen de
Japanse regering enkele dagen later toch had besloten de yen te revalueren
in hetkadervan œ n multilateraleaanpassing van devalutakoersen.
De voorlopig laatste ronde van de Am erikaans-lapanse handelsbesprekingen vond op 11 en 12 dœ ember 1971 in Honoloeloe plaats.Tijdensdeze
conferentie werd over douanerœhten gesproken.Hierbijverklaarde Japan

Zch bereid in zijn handelmetde Verenigde Staten vanaf april1972 de
douanetarieven voor dertig invoerarA elen te verlagen en invoerbeperkingen VOOr nOg viergroem n goederen op te heffen.Aansluitend legde de
Japanse delegatie er echterde nadruk op datdeinvoertarieven op Ameri2 Op 15 oktober 1971 werd in W ashington bekend gem aakt dat Japan ermee ingestemd had zi
jn textieluiwoer naar de Vereigde Staten te beperken en dat de
Am eriknlnseregering in ruildaaw oor de invoertoeslag ten aanzien van deze import
zou opheffen. Vertegenwoordigers v= beide landen ondertekenden in Tokio een

memorandllm metdeze inhoud,waarmee een drie jaardurende strijd tussen beide
staten be indigd werd.

3 Van JapanseZjdewerd echterverklaard datConnally niet-offideeleen revaluatie
met30% hadvoorgesteld,(cf.NeueZûrcherZeitung,16november1X 1).
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kaanse auto's niet verlaagd zouden worden als de Am erikaanse tien-procentheffing nietwerd afgeschaft.

Ontm oeting in San Clemente

Op 6 en 7 januari1972 vond een on% oeting tussen presidentNixon en
premierSato in San Clemente plaats4.Tijdens deze besprekingen wilde
Satovan Nixon onderanderevernemen welkeconcessieshijvan W ashinp
ton na degedwongen revaluatie van deyen voordeJapanse economiekon
verwachtens.Over handelsconcessies werd echter geen ekkoord bereikt,

terwjlmenhetooknieteenswerd overdebetrekkingenmetdeVolksrepubliek China.Daar stond tegenover datin hetslotcommunkué Nixon en
Sato de hechtheid van de Japans-Amerikaanse m antie bevestigden.Dat

wasvoordeAmerikanen uiteraard belangrijk,enkele weken voorNixons
bezoek aan Peking.
Ook Z bleefvolgenshetcom muniqué het bondgenootschap tussen Japan
en deVerenigde Staten de basisvoorde Pacific-politiek van beide landen,
er bleven - tegen de achtergrond van het zich veranderende Azië,met
nam e de groeinaar multipolariteit- nogalwatvraagstlpkken na de topontmoeting om n.Bovendien bestond in Japan een zekere teleurstelling over

degeza enlijkeverklaring van San Clemente.Detekstvond men overhet
algemeen onduidelijk en vaag,vooralwatbetreftdeone kkeling van de
Amerikaanse en Japansestaatsbetrekkingen m etdeVolksrepubliek O inaB.
<W as er nietreeds een gehei
m akkoord tussen Kissinger en Tsjoe En-lai
overTaiwan bereikt?'vroeg m en zich in Tokio af,wanneerm en zag datde
Chinese propaganda de regering-sato voortdurend aanvielwegens haarbe-

trekkingen metTsjang Kai-Tsjek-terwijlW asMngton van die aanvallen
verschoond bleef.Ook werd in politieke kringen teTokio de vraag gesteld,
<of een Chinees-Amerikaanse toenadering geen anti-lapans asm ct hadP'
W eliswaarbeloofde Nixon Sato in San G emente samenwerking en consul-

tatietussenbddelanden overbelangrijkeinternaionalevraagstukken,maar
4 Premier Sato werd vergezeld door de M inister van Buitenlandse Zaken,Fukuda,
deM inistervan Financiën,M izuta,en de M inistervoorHandelen Industde,Tanaka.
5 De gedwongen revaluatie van de yen bdnvloedde de toekomst van de Japanse

handelen industrie,te- ijldaarenboven deze economische sectoren geconfronteerd
werdenmetdeprotectionistischemaatregelen van deVerenigdeStaten,moeilijkheden
metde grondstoffenvoorzieing,een gewijzigde binnenlandse vraag en een steeds
krapperwordende arbeidsmarkt,(cf.FarEœtern EconomîcRevîew,4 maart1972,
pp.23-68).
6 Sato aitegenover de pers na afloop van zijn bespree gen met Nixon dater
verschilvan mening wasmssen beideparEjen overde wijzewaarop de kwestievu
de
F normalisedng van de betrekkingen met Peklng diende te worden aangepakt. (cf.
rankfurterAllgemeineZeltung,10 januari1972).

datwasnietvoldoende om te oveA igen.W antse ertde indiscretiesin de
herfstvan 1970 over de stellingnnm e van Kissinger,schreef men hem in
Tokio nogallauwegevoelensten opzichtevan Japan toeT.M en vreesde terechtdatKissingerin œ n toenadering totChina œ n goe emanierzou zien
om de groeiende econom ische en m litieke m achtvan Japan in evenwicht

tehouden entecontroleren.Datzouoverigensookin delijn liggenvan de
traditionele Amerikaanse Azië-politiek,diein een C7lùzees-lapanse sanlen-

spanning itijd œn bH reiging had gezien.
EenanderonderwerpwastijdensdetopontmoetingtussenNixon enSatoin
San G em entede teruggavevan heteiland Okinawag.OndanksbevrM igendetoezeggingen,metnameoverdedatum van de soevereiniteitsoverdracht,

bleven erdelicateproblemen.Bijvoorbeeld zou hetNixon-sato statuutvan
november1969overOkinawareedsverouderd zijn op hetmomentdathet
op 15 mei1972 in werkingzou treden.H etstatuutwasmetnamegebaseerd

op dehypolese van dekoude oorlog en een gezamenlijk Japans-Amerikaanseanti-chinese strategie.In ditverband wasmen nietminderbezorgd
over het feitdat ook na de soevereiniteitsoverdracht grote Amerikaanse

basesop Okinawa zouden blijveng.M aarishet,a1smen een ontspanning
wenst,nietjuisthetmom entom die Amerikaanse aanwezigheid te beperken? HetNixon-sato akkoord van november 1969 had ook Tae an in de

Japanseverdedi#ngszoneingesloten.Maarisdatallesnietvolledigonverenigbaar meteen politiek van toenadering totPeking?
Dit waren enige van de m litieke kwesuesdie de Japanners verontrustten

bijgelegenheidvandeontmoetingtussenNixon enSato.
7 Bovendien werd Kissinger verantwoordelijk geachtvoorhetfeitdat Japan niet
tevoren op de hoogte was gesteld van de Amerikaans-chinese toenadee g; zelfs
werd hem mlnachting voor de Japannersen hun politiekeleiderstoegeschreven.

8 Overhetalg= œn werd a1s œn van de belangrijkste resultaten van de topontmoeting gezien datdeVerenigde Staten Okinawa op 15 mei 1972 aan Japan zouden
teruggeven.De datum van teruggave van Okinawa was een compromis.Japan had

1apn1
' voorgesteld en Washington 1juli1972.Behalve dekernwapenszouden ook
debiologische en chemische wapensworden verwijderd.DeAmerikaanse militaire
bases zouden echter op het eiland blijven, (cf.Frankfurter A'lgemeine Zeitung,
10 januari1972).
9 N iet tegen de overdracht,m> r tegen de voom aarden waarop deze had plaat>

gevonden (namelijk devoortdurende aanwezigheid van 43.0* Amerikaansetroepen
en civielpersoneelop heteiland in 88basesen opslagplaatsen)werd ook op 15 mei
1972 in Japan en op Oklnawa geprotesteerd.

Een A merikaansereactiq

Ongetwijfeld waren,volgensdedirecteurvan hetHa>ard CenterforIntep
nauonalAffairs,RobertR.Bowie,deJapannersverontastdoordegewij-
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zigdeAmerikaansepolitiektenopzichtevanChinaen Japan,en voeldenzij
Zchgefrustreerd doordatzijnietvoorafwarengeraadpleegd.M aara1sdat
alleswas,zouden debesprekingen in San Clemente hetvertrouwen tussen
beidelanden we1hersteld hebben.DeJapanse bezorgdheid ging echter veel
diem ren betrofdefundamenteleuitgangspunten van deAm erikaansem litiek in Azië en in de hele wereld.Voor de Japanse leiders was de kernvraag:streeftNixon naareen machtsevenwichtssysteem zoalsin hetEuropa

van de 19e eeuw heeftbestaan? En isMjvan plan deSexibiliteitvan de
VerenigdeStaten tevergroten doordebandenmetzijn bondgenoten losser
temaken en devijandschap van zijntegenstandersteverdoezelen?
Aandachig werden Nixonswoorden en daden in Japan bestudeerd.Nixon
had in Kansas City medio 1971 overvijfwereldmogendhM en gesproken,

alszijndedebestestructuurvoordevrH e.Dubbelzinnigerwasechterhetin
februari1972 gepubliceerde <Reporton Foreign Policy',waarin Japan weliswaarnog degrootste Aziatische bondgenootwerd genoemd,wiensbelangen veelalm etde Amerikaanse samenvielen,maarwaarin tussen de regels
door de implicaties van een veranderde defensierelatie voelbaar waren.
W ildeNixon Japan tegen deVolksrepubliek China uitspelen?

Zoietsachtten,naardewoordenvan Bowie,deJapannersnietbevorderlijk
voordestabiliteitin Azlë.Volgenshen heeftdezewereld,bestaande uitvan

elkaarnfhankelijke naties,behoefteaan nauwe snmenwerking,waarbijde
in œ onomisch en politiek opzichtontwikkeldelanden œn hoofdrolm oeten
spelen alsfundamentvoor œ n stabiele vrede.

Daaraan wilde Japan zekerbijdragen.M aarvolgensde Japannerswaren
noch R ina noch de Sovjet-uniebereid hun steun bijtedragen totzo'n
structuur.China won terrein op hetgebiM van de internationale m litiek

doorNixonsnieuwebeleid,maarjuistPekingzoudenieuwesituatiewillen
gebruiken om Japan te isoleren en te verzwakken.

DepolitiekeleidersinTokiozouden afkerigzijnvaneenmachtsevenwichtsspeldatvolgensBowienietbijdezewereld pasten datdebewapeningvan
Japan vooreigen defensiemetzich mee zou brengen.Lieverzouden zij
hetpartnerschap metde VerenigdeStaten voortzetten.M ochtAmerika die

koersvoorJapan onmogelijkmaken,dan zou hetdaarbijverliezen.Een in
economisch,politiek en militairopzichtsteeds sterkerwordend Japan zou
zeker niet meer Zs œ n pion willen worden behandeld door W ashington,
Peking en M oskou.En alsTokio Zch doorW asMngton in de steek gelaten

zou voelen,zou dateen ingrijpende invloM op de stabiliteitin hetVerre
Oosten hebben; dan zou Japan zich wellicht genoopt voelen een eigen

nucleairestrijdmachtop terichten a1stegenwichttegen de O inese en de
Russische,en terbescherming vandenoodakelijkeimporten van zijn afzetgebiH enlo.
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Japanse reactie op N ixons bezoek aan Peking

Nixonsopmerking in een televisie interview,kortvoorZjn vertrek naar
Peking,dathijdaarheen gingom dathijwistdatdeVolksrepubliek China
zich ontwikkelde toteen nucleaire mogendheid,had de Japanners we1aan

hetdenken gezet.In een eerstereactie op hetcommuniquévan Sjanghai
verkaarde premier Sato voor de begrotingscommissie van hetLagerhuis
dat Peking de enige wettige regering van China was en datTaiwan œn
onderdeelvan de Volksrepubliek China vormde.Daarm ee zette Sato œn
puntachtereen procesvan Zch steedsm eerafwenden van deKwomintang-

regeringop Taiwan.Desgevraagd zeidepremierook nog,datzijn regering
van plan wasde <vijf Beginselen'van Tsjoe En-laite erkennen,die a1s
VoorWaarden Werden genoeD;d VOOr œ n normalisatie van de betrekkingen
tussenPekingen Tokio.OokherhaaldehijdatdeVolksrepubliek c ina als
rechtsopvolgervan Taiwan diensplaatskon innem en in hetin 1952 metde
Kwomintang-regering gesloten verdrag van vre een vriendschap.Ditvoorsteltrok Sato echterin,na kritiek van deopm sitie,ten gunste van œ n geheelnieuw vrM esverdrag metR lnaii.

HetcommuniquévanSjanghaiwektein Japan deindruk dathettenauwkeurig pasklaarwasgem aaktaan de verwachungen van V e directbetrokken bondgenoten van de Verenigde Staten om hetechte resultaatvan de
besprekingen metde G inese leiders te kunnen weergeven.Over de feite-

lijke tekstmaakte men zich in regeringskringen echter nietbezorgd,wel
10Datzoudendejevolgenzijnindien AmerikahetaldanniettegenJapan gericht

beleid van toenadermg en beperkte samenwerking metde Volksrepubliek Chl
-na ging

voortzetten.Aan hetslotvan zijn betoog drong Bowie aan op een debatoverdie
radicalebeleidswijzging,omdatMjdezekwestie veelmeervan vitaalbelang achtte
voor de toekomstvan de Vereigde Staten en de wereldvrede dan de m eeste onder-

werpen die in demediaen de redevoeringen tersprakekwnmen,(cf.TheChrârfcn
ScîenceM onîtor,23 febnlnri1X2).
11 Niet geheel in overeenstemming met deze ziensMdjze yvas de verkladng die

m inister van buitenlandse M ken,Fukuda, op 29 februari 1972 asegde voor een
commissievan hetparlement.Hijzei,datvolkenrechtelijk gezien Taiwan geen deel
van China was.Voorts verklaarde Pukuda,datJapan openlijk diende te erkennen

dathetChinain hetverleden moeilijkheden had berokkend methetMu dsjoerije-

incident(in 1932werddeChlneseprovincieMandsjoerijedoorJayan ingelijfd)en
deChlnees-lapanseoorlog(1 1937begondeJaqanseinvasieinChlna).Aansluitend

zei Fukuda dat zelfkdtiek van Japan ten M nzlen van Chlna vewat zou kunnen
worden in een vredaverdrag of in een verklaring over norm alisatie van de betrekkkngen tauen Japan en de Volksrepubliek CMna.Op œ n vraag of Japu bereid
W aS de Vol
ksrepubliek te erkennen a1s de enige wettige regedng van Chlna, zei
Fukuda dat de regering Sato pogingen in hetwerk stelde om de betrekklngen met
Peking te norm aliseren op grondslag van œ n China dat door Peking zou worden
vertegenwoordigd. Tenslotte a i Fukuda dat opzegging van het in 1952 gesloten

vredesverdrag tussen Japan en het regime Tsjang-Kai-n jek,een kwesie was die
behandeld moestworden tijdensdekomendebesprekingen metPeking overno= alisatie van de Japans-cM nese betreke gen.
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overwaternietin stond.Daarom hadden deJapanseleidersindertijd gehooptdatKissingerdirectna hetvertrek uitSjanl ainaarJapan zou komen.Hijwerd ook verdachtvan wantrouwen jegensJapan gezen deZnsnedeuithetAmerikaans-G inesegeymmenlijkeslotcommlzniquéoverhernieuwing van hetJapanse Kexpansionism e'en 'm ilitairismelz.
Door in principe de terugtrekking van Amerikaanse troem n uit Taiwan
goed te keuren ontstond er œn discrep= ue methetdoor Nixon en Sato
getekende nkkoord van november 1969,waarin verk aard werd dathand-

having vandestatusquo in Taiwan belanvijk wasvoordeveilil eid van
Japan.Deze en andere initiatieven verrasten de regering-sato duidelijk,
wantna enige elkaar tegensprekende verk aringen kwam er pas œ n week

na de publikatievan hetcommuniqué van Sjanl aieen œnstemmig regeringsstandpuntover de pov ek ten opzichte van de Volksrepubliek D ina
totstand.
Detoenadering tussen Peking en W ashington trok in Japan ook œ n enorme

publieke belangstelling.De Japannerbegreep nimmer wealijk de door
velecommunicaiekanalenenveleinterpretaiesgezeefdewerkelijkegebeurtenissen,namelijk datin O ina een zeeroudeen diepga= de vriendschap
weerwasopgevat,een soortvriendschap dietussen deV erenigde Staten en
Japan nimmerhad bestaan.Aan de analyse van buitenlandse waam emers

tijdensdegroteVietnamhysterieinJapangH urendedejaren 1967en 1968,
namelijk datdeJapannersin wezen nietveelvan de Amerikanen moesten
hebben,voegde de N eue Zûrcher Zeitung van 1 m aart 1972 de woorden
van Edward Seidenstickertoe:dlndien de Japannersgeloven dathetAm eri-

kaanse volk vriendschappelijk methen verbonden is,vergssen zijZch.
Zulk œn O endschap heeftwe1methetChinese volk bestaan;die vriendschap wasweliswaarbedolven,maarnlmm erdefinitiefbegraven'.
Japan zag zich doorhetbezoek van Nixon aan D ina in œ n m ssenzonege-

plaatst.TijdensNixonsverblijfin Peking werd hetgeloofnnn œn bijzondere Japans-o inese affiniteit geliquideerd en werden de sporen van œ n
Amerikaans-o inees onderling begrip Zchtbaar.In verhouding tot deze

fundamenteledoorbraak,dieM aoTse-Toengalvelejarengeleden Mgaankomen,trad de tekstvan hetin Sjanghaigepubliceerde Amerikaans-o inesecommunkuénaardeachtergrond.
Tanaka wordtpremier
Bevrijd van delangdurigeAmee aansevoogdijschœn Japan aanm nkdijk

moeiliik tekunnen wennen aan zijn nieuweverantwoordeliju eid isgrote
mogendheid en 9toten met12 jui brachtKissingereen twœmaaluitge12 In Japanse politieke kringen achtte m en het Ameriku ns afstu d n= en van

Taiwan hetwezenlijkst(d.NeueZûrcherZeîtung,1maart1972).

steld particulierbezoek aan Tokio.Ti
jdenszijn besprekingen metSato en
Fukuda stond hetprobleem Okinawa in hetmiddelpuntâ3.Bijde normalisatie van de Japans-chinese betrekklngen zouden de Amerikaanse luchten vlootbasesin Okinawa Tokio in œn delio te positie brengen.Hetvan

H achtzijndeV iantie-verdrag tussen W ashington en deKwomintang-regering verplichttedeJapanse regering dezebasesvoorhetAmerikaanse leger
beschikbaar te stellen overeenkomstig het in 1960 tussen Japan en de
Verenigde Staten gesloten verdrag.Ditverdrag wasin feite nietalleen voor
de veiligheid van Japan m aar voor die van hetgehele Verre Oosten geslotenl4. Vandaar dater zelfsin kringen van de regerendeliberaal-democra-

tische partijbijvelen gedachtwerd aan een herzening van hetalliantieverdrag metde Verenigde Statenls.zowelpremierSato a1szijn minister
van buitenlandse zaken,Fukuda,waren echter van meningdatde betrekkingen tussen Japan en de Verenigde Stakn op essentiële punten m oesten

blijvenzoalszijvoorNixonsbezoek aan Pekingwaren.
Dezeomstandigheid droeg erveeltoebijdatFukuda op 6julij.1.niettot
opvolgervan Sato a1spremierdoordeLiberaal-democratischepartijwerd
gekozen.DeJapannersgingen namelijk intoenemendematebeseffen datzij
een grote machtspositie in Azië hadden en dat zijdeze nog vele jaren
zouden behoudenl6.Een fractie in de regerende Liberaal-dem ocratische

partijmeende zelfstemogen veronderstellen datW ashington ditook wel
had begrem n en daarom hield de regering Sato rekening metde Amerikaanse wens,niette snelaan te sturen op commerciële en politieke contacten metPeking.

Ongetwijfeld waren erreM sgerulmetijd velen in W ashington diemaaral
tegraagJapaneentoontjelagerzoudenwillen laten zingen.DeinvloH van
deze elementen op hetbepalen van de Amerikaanse A zië-politiek werd na

15 augustus 1971 geleidelijk aan sterker en veroorzaakte gM urende de
13TevensbevestigdeKissingerdaterjeen geheim akkoordtussen zijnland ende

Volksrepubliek China of de Sovjet-ume bestond.Aansluitend verzekerde hijzijn
gesprekspartners datWashlngton geen belangrijk diplomatiek initiatief zou nemen
zonderJapan teraadplegen,(cf.LeM onde,13juni1972).

14 In dit verband verklaarde Kissinger tegenover ministerFukuda,dat Peking niet

beoogdezijn soevereiniteitoverTaiwan teherstellen doorhetgebniken van geweld,
(cf.LeM onde,13jlni1972).
15 Kissinger D u K hter t
ijdenszijn bezoek aan Tokio meegedeeld hebben dathet
tijdstip voor een revisie van het Japans-Amerikaanse veiligheidsverdrag nog niet
gekomen was.W ashington wilde,volgensLeMondevan 13juni1972,zijn maxlmale
vrijheid van handelen behouden bijhetgebruik van zijn Japanse militaire basester

ondersteuningvandeoorloqinVietnam enKissingerzouZch ooktegenhetbegin

vu een discussieoverdevnjheid van hetgebruik vu diebaseshebben verzet.
16 Bijdeze overweging speeldeuiteraard ook œn grotero1datdevoortzetting van
de Vietnsmese oorlog een uitbreiding verhinderde van de politieke contacten tussen
Peking en W ashington.
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afgelopen zomerm aanden in Japansepolitieke kringen hetgevoeldatmen
de kansliep opgeofferd te worden doorde Amerikanen.H etresultaatwas

datop 6juli1972doorde JapanseLiberaz-democratische partijKakuei
Tanaka,diein zij
n programmadeverbeteringvan debetrekkingen metde
Volksrepubliek D ina voorop had gesteld,gekozen werd alsvoorzitter van

deze partijen daarmee totopvolgervan Sato a1spremier.Hetfalen van
ministerFukudaom hetleiderschap van deLiberaal-democratischepartij
te krijgen betekende een definitieve nM erlaag voor Sato's politiek van
samenwerking m etAmerika.

DebenoemingvanTanakatotpartijleiderenpremierinplaatsvanFukuda,
betekendeookdatdeLiberaal-democratischepartijdetijd gekomen achtte
voorbelangrijkewijzigingen indebinnenlandseen buitenlandsepolitiek.
W at de binnenlandse politiek betrot m oest premier Tanaka zich in de
eerste plaats bezighouden metde problem en die veroorzmakt waren door

Japansenormeecomonische groeivan delaatste twee decennia.De prijs
van die groeiwas een aantasting van hetleefmilieu,overbevolking in de

industriëlecentraen alleswatdaa= eesamenhing.Dathijdezeproblemen
niettijdighadonderkend en opgevangen,droegook inbelangrijkematebij
totde valvan Sato.
ln debuitenlandse politiek wasde taak van deregering-Tanaka tweM elig.
ln deeerste plaatsm oesterœ n nieuwe relatie worden opgebouwd metde
Verenigde Staten.De m litiek van premier Sato was im mers diplomatiek,

militairen economisch gebaseeerd geweestop Japansbijzondere relaties
metdeVerenigde Staten.Nixonsverrassingen kwam en daardoor in Tokio

bijzonderhardaan.Vooralhetfeitdatin beidegevallen geen overlegwas
gepleegdmetSatodroegveeltotdiensva1bij.HetsuccesdatpremierSato
naar aanleiding van Okinawa had weten te bereiken had daartegen niet
kunnen opwegen.HettweH eprobleem wasdenormalisatie van de betrekkingen metdeVolksrepubliek O ina.

Ontm oeting N ixon-Tanaka
Nauwelijks twee maanden in functie luidde premier Tanaka een nieuw
ujdperk in dem litiek van zijn land in.Hetfeitdatzijn ontmoeting op
H awai met president Nixon op Amerikaans verzoek plaatsvond, enige
weken voordat Tanaka op 25 september naar Peking zou reizen,bracht
m etZch mededatdeJapanseom ning naarChlna en deproblemen diedaar

op korte termijn uitvoortzouden vloeien een belangrijke plaats op de
agendainna en.Nixonsbezoek aan G inaopendevoorAmerikademoge-

lijkheid economischeen culturelebetrekkingen metPeking aan teknopen.
De voortzetting en uitbreiding van de oorlog in Vietnam verhinderden
echterverderevooruitgang op hetpolitiekevlak.PremierTanakakondigde
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daarentegenaan,datzijn komendereis<inéénslag'deChinesekwestiezou
regelen en totherstelvan de diplom atieke betrekkingen tussen Peking en
Tokio zou leiden.
De verwachtenormalisatievan de betrekkingen m ssen Japan en deChinese
Volksrepubliek onm am aan de Amerikaans-lapanse V iantie veelvan haar

betekenisen hetwasnoodzakelijk voorW ashington deverplichtingen van
hetin 1960 gesloten veégheidsverdrag metToho,datop 22 juni 1970
automatisch verlengd werd,opnieuw vastte stellen.De Amerikaanse stra-

te/ein Aziëhad aan Tokio,in hetkadervan deindamming van China,
specialeverantwoordelijkhe en in Koreaen Taiwan toevertrouwd.Tanaka
verklaarde zonderomwegen datde door zijn voorganger aanvaarde verplichtingen metbetrekking totde verdM iging van Taiwan tegen een eventuele aanvalvan de Chinese communisten op dat eiland vervallen waren.
De ontwikkeling van de handelsbetrekkingen m et de N oordkoreaanse
Volksrepubliek en derecente opening van deinter-Koreaansebesprekingen
m aakten depolitiek van Sato eveneensproblem atisch.
Nixon wilde Tanaka ertoe bewegen de diplomatieke banden met de Kwom intang-regering op Taiwan tenminste enige maanden te handhaven.
Tanaka beslootechter de door Peking gestelde condities te aanvaardenlT.

DaarstondtegenoverdatTanakatijdenszijn onM oetingmetNixonbereid
wasAmerika handelsconcessies te doen.Hijbeloofde Japanse aankopen
in de VerenigdeStaten toteen bM rag van 1,1 miljard dollar om op die
manierbijtedragen totdeverminderingvan hetAmerikaansetekortvan
3,8miljard dollarop dehandelsbalansvan beidelanden.
De Amerikanen voelen zich nu alom ter wereld onderde druk van v ote
economische,m litieke en strategische problemen,œ nsdeelshetgevolg van

hetteveelhooiop devorknemen,anderzijdsomdatJapanzo plotselingtot
œn volwaardige concurrent is opgegroeid.Onder deze omsiandil eden
waren de nieuwe Japanse leiders gedwongen hun vroeger bestaande ver17 In dit verband schreef de News week dat Japan wraak wilde nemen op de
Verenigde Staten.<W eliswaar is dat niet de voornaamste reden van het bezoek dat
premier Tanaka binnenkort aan Peking gaatbrengen,maar in Tokio acht men het

een gelukkigebijkomendeomstandigheid datmen nu Wase gton op zijn beurtkan
laten raden watTu nkl predesin China gaatdoen',(geciteerd in N.R.C.IHandels:/* ,14 augustus1972).

gaandealankelijkheid van Amerika teverminderen,te- ijlzijin detoekomst in hetbelang van de stabiliteiten deveiligheid in hetVerre Oosten,
de militaire positie van Japan zullen moeten versterken.
W anthetbrandpuntvan deinternationalespanning wordtvan Europa naar
hetVerreOosten verlegd waardesituatieuiterstsexibelis,om datniem and

weethoederelatiestussen Amerika,O ina,deSovjet-unieen Japan zich
in de toekomstzullen ontwikkelen.

hlan A4arx totslarcuse
L ouis Van Bladel

Tussen sfarx en h4arcuse valtzowel een grote continuïteita1s een grote

discontinuïteitwaartenemen.EnerzijdsdenktMarcusehelemaalindelijn
vu M arxen staathijdichterbijdiensvisieop mensen maatschappijdan
velen diein naam van M arx zich tegen Marcuseverzetten.Anderzijdsheeft
hijdelijn van M arx zoconsm uentdoorgetrokken,dathijhem voorbijis
geschoten en doorgM rongen is toteen problematiek die fundam enteler is
dan die waarM arx zich heeftmeeingelaten en waartoevelemarxisten zich

jammergenoeg nog steH sblijven beperken.Misschien isM arx ondanks
allestoch teoppervlakkig gebleven zowelin Zjn diagnose van de maatschappelijkeverdrukking alsin zijn prognose van een menselijkermaatschappij.M arcuse graaftdieper.BdnvloH doorFreud en ook doorHeideggersinterpreteerthijde sociale problematiek psychischer en ook ethischerdan M arx.Erisvolgenshem meernodig dan alleen maareen sociale

structuur-revolutie,ja,een socialestructuur-revolutieisslechtsœn pleister
op een houten been a1s er geen diepergaandespsychische en geestelijke
revolutieaan ten grondslagligt.Dezelaatsteisechternog zeermoeilijk te
realiseren,zodathijuiteindelijkheelwatminderoptimisusch isdan M arx.
Ditallesiswellichtopdeeenvoudigstemanierduidelijk temakendoorachtereenvolgensuiteen te zetten watik essentieelvind in devisie van M arx en

watik essentieelvind in dievan Marcuse,waarbijik,waarhetpasgeeft,
kanwijzen opdepunten van overeenkomsten van verscu .
Deontwikkelinginhetmaatschappij-kritischedenkenvanafM arx totM arcuse isnatuurlijk nietvreemd aan de evolutie die dewesterse industriële
maatschappijzelfheeftdoorgemaakt.Datmaaktdatwe twee vliegen in
één klap kunnen vangen.Terwijlwijonsmetde lx rieën van M arx en
M arcusebezighouden,zijn wein feitemetonzemaatschappijzelfbezig en
wordtmisschien duidelijk welkeconstanten ervanafde 19eeeuw totnuin
deevoluievan de westerseindustriëlewereld zijn aan tewijzen én welke
specifiek nieuweproblemen erné zijn gerezen die om een supplementaire
oplossing vragen.

DeM arxistischevisieop demaatschapp# en haartoekomst
W ekunnen,geloofik,o.m.drieelementen aangeven diekenmerkend zijn
voorhetM arxisme:1) een bepaalde methode om de structuur van een
maatKhappijteondH en:deinfrastructureleanalyse;2)œn bepaideaanklacht,deapnklachtn1.datdekapitalistischemaatschappijdemensen van
elkaaren van zichzelfvervreemdt:de menselijkezelfvervreemding;3)œn
bepaaldeprognosevaneennieuwemaatschappij,dienog hetbestom schreven kan worden als economische Jemœ rcffe of,negatief uitgedrukt, een

klasselozemu tschappij.
1. Infrastructurde andyse
H etis nuttig eraan te herinneren dat M arx nietbegonnen is m etsociale,
laatstaan economischeproblemen,m aarm etœ n kritiek op deidealistische

filosofieen dechristelijke godsdienst.Vrijvlug echterishijertoe overgegaan die godsdiensten die filosofie totde m litiek,daarna de politiek tot
œn sociale kwesue en tenslotte de sociale kwestietoteen economisch pro-

bleem teherleiden.De economische structuurnoemthijdeinfrastructuur
van demaatschappijproblematiek in alhaarvertakklngen en vermommingen.

Laten we even zijn gedachtengang volgen.Hijbegintmetde christelijke
godsdienstendeidedisdsche#lom#eteherleidentoteenpolidekekwestie.
Volgenshem dienden diegodsdiensten filosofieenkelom deconservatieve
m litiek van dePruisische staatterœ htvaardigen en in stand te houden.In

dejarenveertigvan devorigeeeuw washetchristendom inPruisennogde
staatsgodsdiensten Hegelhad destaatverheerlijkta1sdeobjectieveverwezenlijkingvan devrijheidsidee.Inplaatsechtervan destaattefunderen op
degodsdienstenhem alsdeve- ezenlijkingvan een ideetezien,moetmen
volgensM arx de godsdiensten de filosofie a1sprodukten van de staatbe-

schouwen,doorde staatvoortgebrachtom zijn machttefunderen op zgn.
goddelijkeofideëlebeginselen.Hetzijn dusm litieke uitvindsels.Daaruit
volgtdatwede ellende waarm ee we doorde godsdiensten defilosofie zit-

ten opgescheept,nietaandefilosofieendegodsdienstzelfmoetentoeschrijven,maar aan depolitiek die erde oorsprong van is.
Een stap verder: waar komen die conservatieve politiek, die politieke

machtsverhoudingen.ja,destaatzelfvandaan? Zijzijn nietsandersdan
schijnheilig verklH esxialeverhoudingen.Destaatgeeftzich uitvoorde
rechtelijkeordening van hetalgemœn belang.In feite ishijœn machtsapparaatin dienstvan degenen dieinhetsocialeleven detouwtjesin handen hebben.Destaatconsacreertdesocialemachtsverhoudingen.Hijgeeft
zich uitvoordegarantievan deindividuelevrijheid en gelijkheid van alle
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burgers.Maardem litieke,juridixhevrijheid en gelijc eid dekkenderele
ongelijkheid en onvrijheid vanhetmerendeelvan deburgerstoe.Dem litieke democratieisœ n puurformeledemocratie,die dem ensen,doorzede

Zusievandevrjheid engelijv eid tegeven,ertoebrengthun releonvrijheid en ongelijkheid tevergeten.DatbetekentZweerdatmen nietdestaat
zelfmoetaanpakken,maar de socize verhoudingen waarvan de staat œn
produktis.
Datdereligie,defilosofie,dem oraal,decultuuren tenslotte de m litiek tot

een socialekwestiemoeten wordenherleid,betekentvoorM arxdatzijontmaskerd moeten worden alsprodukten en rechtvaardi
A gspogingen van de
positie welkedemensen indeklassenstrijdinnemen.Totnog toeisdegeschiedenisvandemaatschappijhoofdzakelijk œngeschie enisvankassenstrijden geweest.Dereligie,demornnl,depolitiek van allemaatschappijen
dietotnu toehebbenbestaan,zijn altijddereligie,demoraz endem litiek
van deheersendeklasse geweest,zodatzetegelijk ook alsopium van en
voorhetvolkfunctioneerden.Dekassenstrijd heeftin degeschiHenisverschillende vormen aangenom en, wat dan ook verschzende culturen en

m litiekestelselsteweeg heeftgebracht maardeoorzmkelijkheid blijftconstant:desocialetegenstellingen hebbenaltijdaandeoorspronggelegen van
de hogere bespiegelingen en politieke instellingen.
De volgende stap isde vraag,waardie socialetegenstellingen zelfhun oorsprong vinden.N ergensanders,zegtM arx- en datisdedefinitieve reduk-

tiediehijdoorvoert- danindeeconomischeverhoudingen,d.m z.deverhoudingen die bepazd worden door de m sitie die m en inneemt in het

produktieproces,in M arx'tijd:de opkomende kapitalistische industrie.
Doorslaggevend M erin ishetalofnietbeschikken overdeproduktiekrach-

ten.Dâtbeslistoverdesocialepositiediemen inneemtindemaatschappij,
overdeklasse waartoe men behoort.W anttotde produktiekrachten beho-

ren ookdemenselijkearbeidskrachten.
Om de industriële produktie rendabelte mA en,m oeten de eigenaarsvan

deproduktiemiddelen demenselijkearbeidskrachten zoveelmogelijkmeerwaardedoen opbrengen,d.m z.dewaardewelkedearbeidersaanhetobjœt
toevoegendoorhettebewerken,wordthun slechtsgH eeltelijk alsloonterugbetaald,derestwordtaan hetkapià? toegevoegd,datzich doornieuwe
investeringen en nieuwe arbeidsaanwending nieuwe m eerwaarde kan ver-

schaffen.Ditmôethetkapitalisme doem omdathetanderszijn doelmeerproduceren om m eertekunnen winnen - nietkan bereiken.Kapitalistische uitbating van V e produktiekrachten betekentvolgens M arx dus

noodzakelijkerwijzeuîtbuitingvanmenselijkearbeidskrachten ofvan mensen toutcourt.Hetgaathier nietin de eersteplaatsom kwade wil,maar
om de inwendige wetmatigheid van een produktie- en ruilsysteem dat,
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eenmaz op gang gekomen, vanuit puur economische winstvereisten de

meerderheidvandemensengrondigalankelijkmaaktvan eenminderheid.
Die economische machtsverhouding tussen kapitaal en arbeid,kapitalisten
en proletariërs,ligtvolgensM arx aan deoorsprongvan alle anderemachts-

verhoudingenen afhankelijkheidsrelatiesdiezich in demaatschappijvoordoenofwelkedemensen zich,bijvoorbeeldin dereligie,inbeelden.
Inzijn kern bestaatdemarxistischemethodeom een maatschappijteontlHen dushierin,datalle verschijnselen en problemen van godsdienstige,
m orele,culturele,politieke en sociale aard in hun onderlinge sam enhang
worden gezien en die samenhang verklaard wordtvanuit de economische

M rastructuur,d.w.z.vanuitdewijzewaarop hetproduktie-en ruilsysteem
bepaalde basisverhoudingen schept.

2. Demenselijkezelfvervreemding
Door deze toespitsing van alles op de economische verhoudingen kom t

M arx totde aanklacht:hetkapitalismeleidttotalgehele menselijkezelfvervreenlding.

Demeestemensenkunnen,omdatzijovergeen produktiemiddelen beschikken,nietsandersop deruilmarktinbrengen dan hun vermogen om tearbei-

den,hun arbeidskracht,welkezijtegen een loon,datzijzelfnietbepalen,
verhuren ofverkopen.Zijproduceren œhtermeerdan zijin devorm van
loon terugkrijgen.Envooral:overhetwat,hetwaarom enhethoevanhun
arbeid hebben zijnietde minstebescMkklng.Zijworden radertjesin een
procesdatzich volledigbuiten en boven hen afspeelt.Hoemeerzijarbeiden,hoemachtigerzijhetinstrumentvanhunuitbuitingmaken.Hun eigen
vrijheid,hun eigen werk,datgenewaardoorzijalsmensen zichzelfkunnen
ontwikkelen,ve- ijdert zich van henzelf, komt als een onafhankelijke
machttegenoverhen te staan en gaathen genadeloosoverheersen.

Maar- enmenvergeetgemakkelijk datM arxookdatheeftgezegd- niet
allœn deproletariërsbevinden zich in œnafhankelijkheidsrelatie.Hetproduktiesysteem groeitookdekapitalisten bovenhethoofd,ookzijzijngenadeloosovergeleverd aan deconcurrentiestrijd en moeten vechten op leven
en dood.Zijkunnen allœn nogdeillusiekoesteren deconcurrentieeenste
overmeesteren en voelenhun onvrijheid daarom nietzodirectaan.
W atishiereigenlijk gebeurd? W atklaagtM arx eigenlijk aan? Hetwerk
van de mensen,hetproduktieproces,datzijmetveelinspanning,wetenschap en techniek hebben opgevoerd om hun wezen te ontplooien,hun be-

hoeften te bevredigen en hun vrijheid te ontwikkelen,iseen zelfstandige
machtgeworden waaraan zijallen onde- orm n zijn.Datbetekentniets
minderdan dat hun eigen machts-en vrijheidsontplooiing,kortom hun
eigen wezen,van hen vervreemd isen tegenover,boven hen is komen te
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staan.Zijzijn dusvan zichzelfvervreemd en deslaafgeworden van hun
eigen hun onwreem de en op hol geslagen wezen.De m ensen hebben de

controleverloren overhetmaatschappelijk gebeuren en overhun bestemming,omdatzijdecontroleverloren hebben overhun economie,overhet
produktieprocesdat,gdnspireerddooreen teugellozeliberalewillekeur,om -

geslagen isin een tirannie die alle mensen berooftvan hun vrijheid.In
plaatsvan allen ten dienste te staan,is heteconomisch procesallen gaan
domineren en determineren.H etbepaaltonze handelen wandel,onze moraal,onze cultuur,de politiek en de ideeën en stelt hethele leven in het

teken van de onderlingevijandschap,dehebzucht,deconcurrentie en de
uitbuiting.
Eenmaaldoorgedrongen totdezeradicalekritiek op hetkapitalisme,berust

Marx nietin dezefeitelijkheid.<Defilosofen hebben tothiertoedewereld
alleen m aargem terpreteerd,hetkomterop aan ze te veranderen'.Interpretatie en verandering liggen voorM arx œ hter nietzo ver uitelkaar alsop

heteerstegezichtkanlijken.Begrijptmendemaatschappelijkegeschiedenis
juist(d.w.z.zoalsM arx),danbegrijptmen ook datzeonvermijdelijk leidt
totœ n zo catastrofaleen explosieve situatie,dateen algehele revolutie niet

allœn noodzakelijk,maarookpositiefmogelijk wordt.
Op hetpuntvan die onvermijdelijke revolutie zijn M arx'theorieën het
meestaanvechtbaargebleken.Zijn voorspellingdathetkapitalismeonvermijdelijk toteen onoplosbareeconomischecrisiszou leiden en vanzelfzijn
ondergang tegemoetging,is niet uitgekomen;evenmi
n zijn prognose dat
daarom de revolutie eerstin dielanden zou uitbreken waarhetkapitalisme

hetverstontwikkeld zouzijn,datjuistdaardeproletariërsdemachtzouden grijpen.M arxheeftdeinnerlijkedynamiekenhetweerstandsvermogen
van hetkapitalisme onderschat,de revolutionaire geesten krachtvan het

proletariaatoverschat.W emoeten echtereerlijk genoeg zijn om œn onderscheid te m aken tussen watin M arx'toekom stvisie aan verkeerde bereke-

ningen zaten waterdeeigenlijkedoelstellingvan is.Zo komen wetothet
derdekenmerk vanhetM arxisme:zijntoekomstvisie.
3. D eeconomische democratie

Aan welk soortvan revolutie dachtM arx?Hijhad geen blinde gewelddadigheid,gœn destructieve revolutie op hetoog.H etproduktieapparaat
moestnietworden vernietigd,m aarhetmoestalle mensen toegeëigend wor-

den op œn collectieve wijze.M en kan die eissamenvatten in de bekende
leuze:afschafFngvandeprivé-dgendom overdeproduktiemîddelen.M aar
daarmee wordt M arx'wezenlijke bM oeling slechts negatief uitgedrukt.
Alsniemand nogietsbezit,zijn allemensen noggeen bezittersofbeschikkersgeworden.Evenmin bereiktm en de socialetoeëigening waarhetM arx
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om te doen is,door de staattot algemene eigenaar te declareren en alle
mensen totloonarbeidersvan destaattemaken.M arx ro geerde zelfletter-

lijk tegen hetstaatssocialisme,datop staatskapitalismezouneerkomen.En
toch blijftmen hetMarxismedoodverven a1sœn leoriedie aanstuurtop
eencollecievemaatschappijdiealleindividuen zounivelleren.Datisvooraldeschuld van de com munisische systemen die zich voor oe odox mar-

xistisch hebbenuitgegeven.HetisechterookM arx'eigen schuld,omdathij
nietheelverisgegaanindeuitwerkingvanzijn zternatiefendatmisschien
ook we1nietkon.Hijisongetwijfeld sterkerin Zjnkritiek op dekapitalistische maatschappijdan in zijn prognose of constructie van œn andere,
socialistische toekom st.

Van zijn alternatiefhebben wijdan toch de grote bee selen en die zijn,
afgezien van hun remll
-seerbaarheid,m isschien alsvolgtte formuleren.

Aan debasisvan allesligtdeideedathetkapitalismeinzijn kern zelfaangepaktmoetworden en nietallœn van eigenaarmoetveranderen.In zijn
kernishetkapitv sme<œn systeem waarindemenselijkebehoeftenworden
onderworm n aan de winstgevende produktie in plaats datde produktie in

dienststaatvanderelebehoeften van allemensen'(M andel).W atmiddel
moetzijn- deprodllktl
'e- isdoelgeworden;wathetdoelmoetzijn- de
behoeftige m ens - is middel en zelfs uitgebuit werktuig geworden.Da1
moetveranderen.De mensen moeten meester worden overhun produktie,
samen hun produktie beheren en oriënteren naar de ware behoeften van
ie ereen,zodatde produktie eri etmeer toe leidtdatmensen elkaarverdringen en uitbuiten.Het was M arx dus te doen om de vri
jheid van de

mensen tegenoverhetproduktieprocesentegenoverelkaar.Endezevrijheid
wasvolgenshem alleen mogelijk alsde mensen nietmeerdoorhebzucht,
winstbejag,concurrentieen kassenstrijd tegen elkaarin hetharnaswerden
gejaagd,maarsamen,alsgeassocieerdebeheerdersvan deproduktiemiddelen,op de bevrM iging van hun warebehoeften zouden aansturen.Datbetekentm etœ n datvoorM arx - in tegensteKng b.
v.m etLenin en M ao -

œn ontwikkeld produktieprocesen maatschapmlijke rijkdom onontbeerlijkevoorwaarden zijn om aan hetsocialismetekllnnen beginnen.In die
zin teerthij,nietzondercynisme,op de ve- orvenheden van hetkapitalism e.
Een ontwikkeld produktiesysteem is een noodzakelijke,maardaarom nog
gœ n voldoendevoo- aarde om toteen menswaardigemaatschappijtekomen.Hetkomterop aan deprodukuegezamenlijk tebeheren en te ori
ënteren in plaatsvan erdoorgedetermineerd teworden.M arx denktdusalles

behalveœonomisch deterministisch,hoezeermen hem ook altijd aldus1terpreteert.Hijheeftdaarzelfaanleiding toegegeven doorheeldemaatschappijteverklaren vanuitde economische verhoudingen.M aarin feite
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heefthijalleenmaarbeweerd dattotnog toe,en voornamelijk inhetkapitalisme,inderdaad de economische verhoudingen alles bepalend zijn geweest,maardathoeftnieteeuwig zo teblijven.Hetisnietallœn nodig.
maar ook mogelijk,het œonomisch determinisme te doorbreken en de
mens,allemensen,eindelijkhetsubjectvanhungeschiH enistemaken.Dat
be oeltMjmet<de geschiM enisvan demensheid die eigenlijk nog moet
be#nnen',degeschiedenisvan de vrjheid en de zelfbescMkking van de
mensen,die samen hun economie oriënteren in functie van hun ware behoeften.

Dathijdiebehoeften alleen maar materialisusch opgevatzou hebben,is
zondermeereen leugen.W athijop hetooghœft,isdebevrM igingvan de
behoeften aan vrijheid.cultuur,schoonheid,vrM e;de bevrediging,en ik
citeerweerletterlijk,van <debehoeftevandeenemensaandeanderemens
a1smens',debehoefteom <meertezijndantehebben',meersamen tezijn
danelkaartebestrijden.
Hetzwakkepuntinzijn visieblijftdathijdattoekomstige,tegen zijn eigen
woorden in eigenlijk utopischesocialisme,altijd mordicusisblijven voorstellen a1seen historischefasedie,wetenschappdijk bewijsbaar,metzekerheid zalvolgen op dekapitalisischefase.Zijn zgn.wetenschappelijk socialism ekomttenslotte neerop een ergdeterm inistischevisieop degeschie e-

nis.Datmaaktzijn visienietallœn lx retisch zwaksmaarook praktisch
gevaarlijk.De stelling bijvoorbeeld datde dictatuur van hetproletariaat
slechtseen korteovergang zalvormen naarœ n vollH ig klasseloze,socialis-

tischemaatschappij,kannnmdijk ooknietuitkomen.Alsdatgebeurt,isde
bekoringgrootdewerkelijkheid metgeweldtedwingennaarhetvoorspelde
schema,de mensen tedwingen sociv sisch te handelen en te denken,zonderdatzedatkunnen ofwillen.
De com munistische regimes hebben aan die bekoring niet kunnen weer-

staan.Zijhebben œnbombastisch opgehemeldmaarnietreëel,eendictatoriaalafgedwongen schijnsocialisme geroliseerd,datde vrijheid minstens
evenzeerheeftonderdruktalshetkapitalisme,en datde m eerderheid van
de bevolking evenzeerheeftovergeleverd aan œ n minderheid,ditm aalvan

bureaucraten enpartijfunctionarissen.Datishettegenovergesteldevan wat
M arx voorhad.M en kan echternietzeggen datzijn deterministisch,alte
zegezeker denken volkomen vreemd isaan wat ervan zijn ideen in de
praktijk terechtisgebracht.Tenslotteheefthijtelichtzinnigentetotalitair
de collectieve toeigening van de produktiemiddelen voorgesteld als het
tovermiddelom totœ n nieuwe samenleving te komen,zonder ernstig genoeg in te gaan op de concrete manier waarop het omwentelingsproces
technisch gerealiseerd kan worden.

Anderzijdsbedoeldehijmetderevolutiewaaraan hijdachten metdetoe-

komstwaawan Mjdroomde,weldegelijk ietsanders dan watervan gemaaktis.Zijn denken stond in functie van œn maatschappijdie,op zijn
minstgezegd,menswaardigervoorkomtdandemaatschappijdiehijbekritiseerde.Hetzou dwaaszijn,zijnmaatschappijkritiek en zijn toekomstvisie
zondermeernaastonsneerteleggen.W e1leven wenu in een andere tijd.
W iemarxistisch blijftdenken,moethetnu op een enigszinsandere wijze
doen.Datheeft M arcuse gedaan.

DevgfevanM arcuseop onzemaatschapp#enhaartoekomst
Dewestersemaatschappijvan nuverschiltinmenigopzchtvondigv= de
maatschappijwaarinM arxleefde.Hetiseen totaalnieuw feitvan wereldhistorische betekenisdat,ahhansin de industrieelontwikkelde landen,de

schaarstepraktisch ove- onnen is.Hetfeitdatook in onzemaatschappij
hetaantalbehoefugen nog aanzienlijk is,spreektde stelling niettegen dat
lansdemogeliju eidreëelvoorhandenisom devollM igeoverwinningvan
de schaarste in hetnabije vooruitzichtte stellen,ook die van de nieuwe
schaarsten die wevolop bezig zijn te schepm n.Totvôôrenkele decennia
vormden debehoeftigen altijd demeerderheid van debevolking.Voorhet
eerstisin de industrieelontwikkeldelanden dieverhouding omgeslagen.De

armen zijn <marginalen'geworden;hetmerendeelvan debevolkingleeftin
materiële welvaart.Alsmen onder een proletariërverstaat:iemand die niet

genoegofjuistvoldoendeverdientom zijn arbeidskrachtinstand tehouden
en voortte planten,dan is heteen anachronisme in onze landen nog van
proletariërs te spreken.

Indeproduktiewijzeishetprocesvandeautomatiseringnietmeertestuiten.Detechnologieheeftarbeid enontwikkeli
ngdichterbijelkaargebracht.
De drastische vermindering van hetquantum noodzmkeli
jke arbeidstijd en
arbeidsmoeite iseen reële mogelijkheid geworden.Eris een egaliseringstendens waar te nem en tussen de verschillende arbeidstypen en m eteen

tussen de verschzendeklassen en standen.M eervrijetijd ligtin hetverschiet.Tegelijk zijn deconsplmptiemogelijkheden toegenomen,nietalleen
watbetreftdeprimaire materiëlegoH eren,maarook watwevoorlopig nog

culturelegoederen zullen noemen.Onderwijs,massamH ia,reismogelijkheden kom en gaandeweg meer in iH ers bereik.Er heeftœ n algem ene ontvoogding plaats uit traditionele leef- en denkpatronen,eY sche normen,

religieuzedogma's.Onzetijd wordtopgehemeld alseen tijd van welvaart,
autonomie,pluralisme.

Tochbeleven wijjuistnuindeontwikkeldelanden een fundamenteelonbehagen,œn groeiend verzettegen demaatschappij.Van die contestatie is
M arcuse een van de profeten.
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Kenschetsend voorhem isdathij,meerdan wie ook en misschien zelfs
overdreven,onderdeindruk isgekomen vandewelvaarten deontzaglijke
mogelijkheden diedank zijwetenschapen techniekthansin onsbereik liggen.Daardoorzijn nu de basisvoorwaarden vervuld om,bevrijd van de
schaarste en de daardoor verwekte concurrentie en agressiviteit over te
gaan tot een ander,vrediger,erotischer,bevredigender mens- en samen-

mens-zijn.Maarvan deanderekantisMjjuistdaarom zo diep dooronze
maatschappijontgoocheld omdatdie mogelijkheen nietworden gerealiseerd,ergernop omdatjuistdatgenewatdiemogelijkhM en schept,zezelf
in de kiem smoort en in hun tegendeelverandert.Zijn kerngedachte is
m.a.w.datonzemaatschappijeen radicaalcontradictorische maatschappij
is,en ditdoorde wijzezelfwaarop onzewelvaart,onze vrijheid en onze
macht- de basisvoo- aarden om toteen vrediger bestaan te komen worden geproduceerd en geperverteerd.De basis ligtdus ook voor deze
moderne marxistin de econoM e,in de manierwaarop onsproduktiesys-

teem functioneerten allesdomineert.Hijmaaktdusook:
1. eeninfra-structureleandysevanonzemaatschappij.
De fundamentele stelling van M arcuse luidtdatde geweldige evoluie die

wijin de laatstedecennia hebben meegemaakt,tegen alle schijn in,geen
groterevermenselijkingvan deœonomie,maareen nog massievereeconomisering van de samenleving heeftteweeggebracht:de dictatuur van het

produktieprocesisnogtoegenomen en isbezigonzevrijheid en onzemenselijkheid te fnuiken.Hetkapitnllsmeisuitgegroeid toteen manipulatiekapitalisme,d.m z.tot een tœ hnisch-economische macht die niet alleen
goederen produceertm aar ook de behoeften om die goM eren te consu-

meren.Demensenworden in dewaangebrachtdatzenu eindelijk kunnen
kopen watze verlangen;alles zou nu in functie staan van watde mensen

wensen teconsllmeren.Consllmptiemaatschappij.M aarin feite verlangen
zepreciesdatwath,etsysteem verlangtdatzeverlangen,staatdeproduktie
nietin dienstvan de consumptie maardeconsumptie in dienstvan deproduktie.De behoeften,deverlangensen hetdenken van de m ensen worden
gemanipuleerd,zegtM arcuse,d.w.z.bdnvloH zonderdatzehetzelfweten.

Diemanipulaueisnodigvooreen technolossch produktiesysteem,datop
lange afstand moetkunnen plannen om wille van de nodige investeringen

aan wetenschap,tijd en kapitaal.DemarktmoetnietO œn gecontroleerd,
maar ook gem aaktworden.Daartoe is het technologisch kapitalisme ook

in staat.Datmaaktonze maatschappijtoteen geprogrammeerde maatschappij,die doordetoenemende materiële bevrediging dieze schenktof
in hetvooruitzichtstelt,onsdeillusievan de vrijheid geeft,maaronsin
feite tota? domineert.
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Typisch daarbijisdatdatgenewatonsleven en denkenprogrammeerten
domineert,nietmeermetdevingerisaan tewijzen.Erkunnen gœnindividuen ofzelfsgroem n voorverantwoordelijk worden gesteld.De machtis
nietm eerte lokaliseren.Zowelde staata1sde wetenschap is overgeleverd

aan degrootindustrie,diezelfœn anoniem,schijnbaarraioneel,maarin
feite zeerirrationeelprocesisgeworden,datzich allœ n maarin stand kan

houden doorzijn machtvoortdurend uitte breiden,zonderpolitiek,laat
staan ethisch of cultureelgeoriënteerd te worden.H et veroordeeltde hele

wereld toteen nog jachtigerbestaan dan ooitin de tijd van de schaarste
hetgevalisgeweesten offertde bewoonbaarheid en hetleven op aan de
produktiviteit.
Vanuit deze we1 zeer massieve karakterisering van het huidige systeem

komtM arcusetotde aanklachtdatin dehuidige welvaartsmaatschappij
demenselijke zelfvervreemding nog radicaler isgeworden dan in de tijd
van M arx.Zo kom en we totonstweM e punt:

2. DevolgensM arcusenog toegenomen menselqkezelfvervreemding.
DemenselijkezeA ervreemdingisvolgensMarcusethansnogradicalergeworden om de brutale rM en dat de macht welke de mensen produceren
maardiehun uitde hand loopt oneindig veelgroteris geworden en haar

dwingelandijdan ook veelingrijpender.De contradictietussen de ontzaglijkemogelijkhH en van menselijke vrijheid,machten vre e enerzijds,en
defeitelijkeonvrijheid,onmachten onvrH ewaarin wijleven anderzijds,is
aldusindewelvaartsmaatschappijten topgestegen.
De eerste vorm van die contradictie isdie vande hoogopgehem elde indivi-

duelevrijheid en defeitelijkeslavernijwaarinwijgevangen zitten.W ijzijn
gœ n fysisch ondervoH e en onderdrukte slaven meer,integendeel,materieel

verzmdigdeen formeelvrijeburgers;maarwijzijn op œn materieelaangenpmewijzemisleide,gemanipuleerde,onbewuste slaven,wateigenlijk nog
mensonwaardigerisdan slaaftezijn en datteweten.Hiertegen kan men
opwemen datertoch zelden zoveelvrijheid van denken en spreken heeft
geheerstalsin onze tijd.Isdecontestatiezelfdaargœn bewijsvan? Het
systeem isechter zo sterk en zo sluw,zegtM arcuse,dathetdie contestatie

vollH ig onschadelijk kan maken doorze netjesterangeren in derijvan
spanningopvangendeen tijdverdrijvendeconsumptie-artikelen.Dehoogopgehemeldetolerantievan onzemaatschappijism.a.w.een repressievetolerantie.Een van de sterkste voorbeelden daarvan isdevrijheid dieop dit
ogenblik op seksueelgebiH getolereerd en commercieelgeprikkeld wordt.

Doorzovœlmogelijk ener/e te laten concentreren op hetoverschrijden
van zoveelmogelijk grenzen op hetgebied van de genitale seksualiteit.
wordtdemensen de indruk bijgebrachtdatze ontzaglijk vrijzijn.In feite
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worden daardoor hun andere diepere behoeften verdrongen en zelfs verse t,hun behoefte u n œhte m rsoonli
jkevrijheid,aan œhte erotiek,aan
vr
M
e
en
s
choonheid.Z olang zezich ge m anrœhtvaardigheid,eerlijkheid,

cipeerd wanen op denauw omschreven en onmiddellijk ervaarbare gebieden van hun individualistischeprivacy,hun dirœ tcom fork hun opwinden-

de seks,blijven ze verzoend methetgeheel,blijven ze tenslotte op œn
gemakkelijkemanierdesm elbalvanhetheersendebestel.
NietO een onzeindividuelevrijheid iseen schijnvrijheid.Nog ergerishet
gesteldmetonzepolitiekevrijheid.Politiek moethierdan welm eteen grote
P geschrevenworden:deopdrachtenmogelijkheidvandemensenom,hetzijdoordeuitoefeningvan hetbeleid,hetzijdoorœn daadwerkelijkecontrole,hetgeheelvan de maatschappij te organiseren in functie van het
algemeen welzijn.Alleen maardank zijdiemachtgroeien wijuittotvrije
sociale weans.Hier œhterblijkt opnieuw hoe grondig contradictorisch
onzemaatschappijis.W ijzijn op m liiekvlak gewoon onmondig.
W eer kan men hiertegen opwerm n dat nooit eerder de m litieke m acht

berustheeftbijdemeerderheidvan debevolking.M aarten eerste:waarom
spreektmen dan zoveelvan democratie? En ten tweede,en hierligtweerde

kern vandezaak,hetgaatnietopsenerzijdsen terechtdevooruitgang van
demenselijkemacht,van h,
etwetenschappelijkemeesterschap overdematerieen hetleven op tehemelenen anderzijdstemoeten ondergaan datde
specifiekmenselijkemacht,depolitiekemacht,niettoe-maarafneemt.W ij
pochen zo op onze wetenschappelijkheid en efficiëntie,maarwatkunnen
wijdoenom dekrachtbronnendieweontdekken tedoen toevloeiennaarde
)/3ofde3/4van dewereld dienoghongerlijdt,om dedestructiesdiedoor
onzeproduktie worden aangerichttegen te gaan,om de irrationele verspillingen,de bewapeningswM loop te verhlnderen,om de doeleinden van de

industriepolitiek enethisch tebepalenvolgenscriteriavanœhtemenselijkheid?In fundamentelezaken,waarbijnochtanshetleven van demensheid
op hetspelstaat,staan wijmachteloos.Depolitiek alsdusdanig staatradicaalonderdevoogdijvan deeconomie,dietechnolo#sch a1szeisgeworden,nietmeerhetwerk van enkele mensen ofgroepen is,maar een blind

voortwoekerend organisme waaraan wijschijnbaarallema? overgeleverd
zijn.Ondertussen wordenwijveaoend methetmeestabsurde,b.v.methet
publicitaire aanbod:<confortabelingerichte schuilkelder te koop'.In œ n
taalalsdeze ligtde hele contradictie samengebald,de contradictie tussen

welvaart,machten rationaliteitaan deeneen onmenselijkheid,onvrijheid
en onvrM e aan de andere kant.

M arcusekomtdusinzijnkritiekopdehuidigeeconomische'dictatuurmet
fluwelen handschoenen aan'in een nog versterkte m ate totfundamenteel

dezelfdeconclusiea1sM arxin zijn tijd:nogmeerdan hetvroegerekapita-
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lismeleidthetneokapitalisme,ofjuisterdetechnocratie,totalgehelemenselijkezelfvewreemding.Grondig echterverschilthijvan M arx waarhet
gaatom demogelijkeverandering van deze maatschappij.Zijn toekomstvisie ishelem aalnietzo zegezeker en optim istisch.Zo komen we tot ons
derde punt:
3. De voorwaarden om te komen toteen bevredigende gemeenschap.
M arx,zeiik,heefthetweerstandsverm ogen en de machtvan hetkapitalisme onderschat,de revolutionairegeesten machtvan hetproletariaatover-

schat.BijM arcusemerken wehettegendeel.Hijheeftdeneiging hetzgn.
systeem te overschatten en de krachten die erietswezenlijksaan zouden
kunnen veranderen te onderschatten.

Hettœhnolo#sch allesbeheersende en doorniemand beheerste,hetalles
manipulerende en door niemand politiek georiënteerde produkuesysteem

heeftonsnietallœn demachtontnomen om in te grijm n,maarzelfshet
verlangen en de behoefteom tot œ n kwalitatief ander bestaan te komen.

Hetheeftonsmenselijk wezen zelfgeperverteerd:d.w.z.hetverstikthet
meestspecifieke van de mens,datwatde menstotmens maakten waar-

voorhijover vrijheid en machtmoetkunnen beschikken.Dat spœifiek
menselijkeiszijn transcendentie,d.w.z.hetvermogen om hethieren nu,
onzehuidigebestaansvorm teoverschdjden naareen kwalitatiefanderbestaan.

W eerkanmen opmerken datweinig tijden zozeerzsdeonzegekarakteriseerd werden doorhetgeloofin devooruitgang,hetnieuwe,hetandere,de

toekomst,degrensoverschrijdingen.M isschienhebben demensennognooit
zo jachtig,zo dynemisch naarde toekomsttoe geleefd is nu.Prognose,
programmatie,planning,futurolo#e.M aar over welk dynamismesover
welke toekomstgaathethier?Overeen toekomstprospectiedie stelselmatig

in dezelfdedimensiewordtgehoudenalswaarin wijthansleven.W ijzitten
verstriktin deééndimensionaliteit.Wijkunnen onze toekomstV œn maar
denken in deverlen/ng en de schaalvergrotingvan watwenu hebben en
zijn.Alleen maarmeeren gemakkelijkervan hetzelfde.Onze verlangens
en behoeften worden allœn maarelastisch uitgelengd,nietwezenlijk veranderd en overstegen naar CCn kwalitatief ander bestaan.M arcuse denkt
Meraan een nieuweei iek,die dank zijde ovee nning van de schaarste

mogelijk zou zijn geworden:aan de overgang van œn agressiefnaar een
vre ig bestaan,van een egoistisch en ue tarisusch naar œ n erousch en

sensibelbestaam vanœnverdrongennaareen bevrijd bestaan.Datook wij
datO esijdelefantasie en senimento teitvinden,bewijstmisschien juist
datM arcusefundpmented gelijkheeft.Dieieuwemenselijkheidachten wij
hoogstensin de privé-sfeer afen toe mogelijk.Datonze snmenleving in

137

J'ca s4arx totAfcrcule

haargeheeldaarwezenlijk behoefteaan heeften datdatnu mogelijk gemaaktzoumoetenworden,datverwijanwijnaardeutopie.
Hethangt er alleen vanaf wat men onder utopie verstaat.Iets dat gœ n

plaatsheeft,datnietmogelijk is? M arcuse vraagtZch af ofutopie niet
veeleer m oet bepaald worden a1s êiets wr #e mc ht van de gevesdgde

vx flcâcppf/verbiedten onmogelijk vx kfhd lfchffezien'.Wijhebben
gœn echteen efficiëntebehoefteaan œnwezenlijk anderesamenleving,wij
verwijzen datnaarhetrijk van de onmogeliju eden,omdatwijin onze
behoeften en onze ideeën vollH i
g ééndimensionaalzijn.
NaditV esvaltlichttebegrijm n hoeM arcuseveelminderoptlmistisch is
dan M arx watbetrefteen mogelijke verandering van onzemaatschappij.
VolgensM arx volstond hetdatœn maatschappijradicaalcontradictorisch
werd om revolutierijp tezijn.VolgensM arcuseisonzemaatschappij,meer
nog dan die van M arx, fundamentœl contradictorisch geworden, maar

daarom iszijnognietrevolutierijp.Wantsnmen metdecontradictieisook
de m achtvan hetbesteltoegenomen om de contradictie toe te dekken en
zelfshetverlangen naar een verandedng in de kiem te smoren.Datverlan-

genleeftnogwe1bijdeslachtoffersvan derassen-en anderediscrlmlnaues,
bijstudenten en bijintellœtuelen diehun kritischeen creatieve geestnog
niethebben verloren.M aardemachtvan degevestigdeordeiszo groot,dat

zijveroordeeld worden totpuurnegatievecontestatieen zelfstotde zgn.
tgroteweigering':ze doen nietm eerm ee,zegaan erbuiten staan.

Hetblijftallemaalvrijinefficiënt,tenzijophetvlak vandebewustwording.
Op ditpuntechterbreektin M arcuseslaatstewerken - An Essay on Liberation,Counterrevolution JG Revolt- een nieuwe lichtstraz door.Ster-

kerdan ooitbeklemtoonthijthans,tegen M arx 1,datV esmoetbeginnen
meteen mente teitsverandering;wemoetenbeginnen metonzewezenlijke
behoeftentebevrijden uitderepressievan detechnolo#schemaatschappij,
waardoor ze voortdurend in een staatvan agressief alarm worden gehou-

den.EnMjschijntnu nogietsverdertegaan.Hijbeginttegeloven datdie
subjectievebevrijding,die mentv teitsverandering nog mogelijk is,ja,dat
zealvolop aan degang is.Hijkeertzelfshetwetenschappelijk socialisme
vanM arxderugtoeenbekentzichom nlijktothetutopisch socialisme.
M arx heeft hetutopisch socialisme fanaiek bestrM en a1s een socialism e

datde werkelijkheid te lijfwilgaan metnobeleid-ln en mooie dromen,
maar nooitin staatzalzijn een maatschappelijke verandering teweeg te
brengen.Dewerkeliju eid komtnietuitdeideenvoort,maardeideeënuit
dewerkelijkheid.Hijvergatdaarbijdathijzelfmeerwasdan œn produkt
van zijn tijd,en dathijvooraldoorzijn ideen op de geschie enishedt
ingewerkt.M arxisten zullen blijven zeR en dathijmetzijnidee n tenslotte
nietsandersheeftge aan danve- oord waterin demaatschappelijkege-
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schiedenis aan hetgebeuren was.Zijn socialisme zou dus nietutopisch
maar wetenschappelijk geweest zijn omdathetgebaseerd was, niet op
ideeën overhoedemaatschappijeruitzou moeten Zen,maarop feiten en
trendsindegeschiedeniszelfdiemanifesteerdenhoedemaatschappijeruit
zou zien,n1. eerst revolutionair,daarna socialistisch. Ik geloof dat ook

M arcusefeiten en trendsontdektin dehuidigemaatschappij,maarhijziet
dienietnamurnoodzakelijk leidentotrevolutie,laatstaan totsocialisme en
beteremenselijkheid.Hijzietzeintegendeelleiden totœn toenemende verstikking van de mogelijkheid zelfom toteen omwenteling en œn menswaardiger besteltekomen.W e moeten ons tegen die trendsverzdten.W e

moeten onszélfdusbevrijden van die zogenaamd wetenschappelijke eerbiedvoordedialectischezinvandegeschie enis.En datkunnenwijslechts
doorœn heropwekkingvan onsbewustzijn,van onzewezenlijkebehoeften
en verm ogenssgdnspireerd door œ n utopisch socialisme.
Zo kan M arcuse toch niet uitsluitend als een pessimistworden afgeschilderd.Overigens zou œn optim isme datgeen rekening houdtmetde nega-

tieveaspeden van onzehuidigesamenleving,eenvalsoptimlsmezijn.Zijn
aanklachtismisschienwe1overdrevenmaarniethelemaalonjuist.Hetvoornaamsteisechterdathijzichnietzondermeerbijdesituatieneerlegt.M et
Zjn maatschappijkritiek en zijn pleidooivoorœn ander,menselijkersoort
van leven,ishijzelfreedsbegonnen methetomwentelingswerk datmoet
gebeuren,daarwaarhetmoetgebeuren:in onsbewustijn,in onsverlangen,in onzesubjectiviteit.
Tenslotte heeftM arcusesonder invloH van H eideD er en van Freud,de

maatschappijkritiekvanM arxdoorgetrokken toteen kriuekvan deperverterendeinvloH welkedetechnologischemaatschappijuitoefentop demenselijkesubjœtiviteit,zelfsopdemenselijkeinstincten.Menkan ongetwijfeld
zeD en dathijhetdenken van HeideR eren vooraldatvan Freud marxistisch omgebogen (ofmisschien vervollHigd)heeft,maardan moetmen er
we1aan toevoegen dathijook hetdenken van Marx een Freudiaanse,œn
existentiëleenvooralethischeinjœieheeftgegeven.
H ierm ee raken we,me dunkt,aan het voornaam ste verschil dat tussen
hiarx en sfarcusevaltNvaarte nemen.M arx heefthetniettegen de techno-

lo/e.Hetishem tedoen om deassociatieve,sociv suschetoeigening van
hettechnolo#sch produktiesysteem.Nu heeftmen ongetwijfeld - ook ik
zelf- M arcuseshoudingtegenoverdetechnolo#enietaltijdjuistgeëvalueerd,ZsofMjervolledigafwijzend tegenoverstond.Hetblijftwaardathij
nietvoldoende oog heeftvoor de poli
tieke wijzewaarop hetuitdehand
gelom n,V es overhœ rsend tœhnologisch produktiesyste- opnieuw toe-

geigend,g= ntroleerdengo riënteerdmoetworden.Zijnconceptievande

139

Van ATlrx tothfarcuse

revolutieisnietdialœtisch genoeg.Zo valthijeigenlijk achterM arxterug.
NochtansstaathijnietzondermOrnegatieftegenoverdetechnolo#e,laat
staan detechniek.Hœ1zijn filosofieovereennieuw soortleven datlans
mogelijk zou zijn,ispreciesgebaseerd op Zjn bijnamatelozebewondering
voor de techniek.Hijweetook dathetzonder technologiKh denken en
doennietmeergaat.Hijkanm.i.œhternietonbevangen opkomenvoorde
collectieve toeëigening van hettœhnologisch systeem,omdathijaanvoelt
datde technologie alszodanig geen neutraalinstrumentarium is,datzowel
ten goe e alsten kwadekan worden aangewend.Tœ hnologie isvoorhem

meerdan één logica onderde vele,hetisœn denk-en zijnswijze die op
basis van hetrationele,objectiverende,manipulerende kennen onze bestaans-en denkwijze,onsleven en samenleven vernauwd en verhard heeft
tottechniciteit,agressiviteitzonder meeri.Een associatieve toeëigening of

controlevandezeproduktie-en bestaanswijzebrengtonsgeen stap dichter
totdebasisvoorwaarden om onsleven en Dmenleven totœn andere,m en-

selijkerkwaliteitop te voeren.Destrijd,ook deklassestrijd,Nvordtdaardoornietprincipieelvoorkomen:dediepsteooaaakvandestrijdtussende
mensen,vandeonmenselijkheidwordtweerbinnengehaald.
M aardoordezeveeldieper gaande kritiek op onze beschaving staatM ar-

cusenatuurlijk ook voorœn veelmoeilijkeropgavedan Marx om œn andere,menselijkermaatschappijteontwerm n.Zijn filosofieisdan ookveel
ingewikkelder,mindermonolitisch en vooralminderzegezekerdan die van

M arx.M aarzijismisschien we1rijkeren vooralsuggesiever.SuR estiever
isM arcuseomdathijtenslottemeerruimtelaatvoordepersoonlijke stellingnsme en de ethische verantwoordelijkheid,welke Marx en sommige
marxisten,in deovertui/ng datallœn ziJhetjuistewetenschappelijke1zichthebben in denoodzakelijkeontwikkeling vandegeschiH enis,despousch in onzeplaatsmenen tekunnen oftem oeten uitoefenen.M etM arcuse

lom n weechterhetgevaarteblijven dromen van eenweliswaarnoodzakelijkemaaronmogelijkerevolutie.W ellichtmoeten wenietalleen overM arx
maarook overM arcusehœn,om tegelijk corrœteren dieperin te gaan
zowelop degebreken a1sop demogelijkheden van onzetijd.
1 Voor een analyse van de ftechnologische beschaving'zie hoofdstuk 7, <
D e mythe

van hetobjedievebewustzijn',in Th.Roszak,Opkomstvx een tegencultuur,M eu-

lenhoff,Am sterdam , 1971.Cfr.hetartikelvan A.van den Akker,in Streven,okt.
1972,pp.27 -35.

Zijn wijnog onsterfelijk ?
AlbertPoncelet

Asi eiding voor ditarA elwasœ n studie van AndréGodin,u morta-t-

dle cAlagl?â.Uittalrijke socio-psycholo#sche feiten zou blijken datde
cultureleconditioneringvan dedoodservae g œn plotselinge en merkwaardige evoluie heeft doorgem aakt. Er is œn gH au teverandering van de
dood.W e hebben dan gHachtaan de mogelij
kewœrslag van dezemeta-

morfoseopheteeuwenouderaadselvan demenselijkeonstedelijkheid.A1tijd en overalhebben demensen ontaglijk overdood en onsterfelijkheid
getobd;drang naaronstedeliju eid was de verborgen drijfveer van hebzuchten genotzucht,van kunsten cultuur,van filosofieen relige.<und
jH eLustwilltiefe,tiefeEwigkeit'@ ietzsche).M aardetijden zijn veranderd.Dedood is veranderd.HetisalsofZch onderonze ogen,ongemerkt,
een antropogenetischem utatiehad voltrokken.Erisbeen m uurdoorbroken,
œ n drempeloverschreden.N sfiguren van Giacom etu - uitgerektegestal-

ten diezijngestoldin dedefinitieveafwezl eidvanhetogenblik- treden
wijeen nooiteerderaanschouwde wereld binnen:<tous1esvivantsétaient
morts'z,allelevenden zijn dood.
H etis nietonze bH oeling ons Mer op het terrein van hetsociopsycholo-

gsch onderzoektewagen.Een fmetabletica'vandedoodisnoggœnmetafysicavandeonsterfelijkheid.M aardebandtussenbeideheeftonzebeznning gaande gemaakt,omdathier de afgrond tussen denken en zijn zo
duidelijk zichtbaarwordt,œn afgrond waarin misschien heteeuwigeleven
te vinden is.

Nieuwe doodseryaring

Volgens Psychologicd Abstracts zijn de publikaies over de fdood'de
laatstejaren metœn recordcijfergestegen,147 titelsin 1970 tegen amm r
1 M ort et Frllence. Etudes de psychologîe, Editions de D lmen Vitae,Bnlxelles,
1971,pp.233-256.Cfr.R.Hostie,Dood ea nnnwezîgheîd,in Streven,oktober 1971,
pp.79-81.
2 Op.cit-,p.236.
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17 îa 1960.I)e verkzaring daarvoor zou Eggen ka de steeds toenenaende
socialisering van de dood.De m enswetenschapm n en de communicatie-

media hadden de meeste culturele taboes weten op te heffen (gezin,gezag,
seksualiteit,poliuek,religieenz.).Datwasindenaoorlogse,postfascistische

tijd nietmoeilijk!Alleen de dood blééfmaatschappdijk taboe.Ofjuister:
de dood werd socie ingevoerd als hetenigeen absolute taboe datalde

anderemoestvervangen.En ook ditwasweernietbijzondermoeilijk.De
dood isimmersde absoluteweerstand,dieallemenselijk kunnen en spreken doetverstommen,hetabsurdealszodnnig.Hijwerd cultureeldoodgezwegen.Ph.Ariès3beschrijftbijvoorbeeld hoein de organisatie van geneeskunde en ziekenhuis de dood buiten de wetisgesteld,hoe stervenden
a1seen extreem soortvan <niet-geadapteerden'worden beschouwd voorwie
de waarheid tothetuiterste verborgen wordtgehouden.Correlatiefworden

ook rouwkledijen rouwbeklag geweerd;rouw geeftdedood immersweer
burgerrecht en realiteit.Over de fysiologievan liefde en geboorte worden
dekinderen tegenwoordig vanjongsafvoorgelicht;maara1sdegrootouders

sterven,maaktmen zewijsdatzevooreen verrereisvertrokken zijn.
Tegen ditculturele black-outkwam in de jaren zestig een reactievan de
m enswetenschapm n zelf.Diverse enquêtes toonden aan dat Zeken,o.m .

kankerlijders,geneeskundig betermeewerken alszijde nodige informatie
krijgen.Hettegennatuurlijkeafwijzen van derouw blijktvaak oorzaak te
zijn vanneurose.N sgrotegangmakergeldthierHermanFeifel4,diesedert
1959 iM erjaar een onderzoek publiceertomtrentde benadering van de
dood bijbejaarden,zwaar-zieken ofgeneeskunbig personeel.Hetging een
beetjeop sadismelijken;Feifelzou zelfsdedoden doen spreken,zeimen.
M aareigenlijksmerktGodin terechtop,blijftheeldatsocio-psychologisch
gepraatnog steedsaan dezezijdevan dedoodservaring,hetmistfataalde
empirischedoodzelf;hetgaatnietom eenwerkelijkdoorleefdegebeuhenis
maarom <uneantidpation d'un faitcertain à dateincertaine,culturellem ent

conditîonnée' Hetspreken overdedood zitnoodzakelijk vastaan cultureelbepaalde tazstructuren.Hetdoodpraten van de dood isaleven irreëel

a1shetdoodzwijgen ervan.Zoals bijvoorbeeld de hele seksuele humbug
slechts een andere vorm is van het seksuele refoulement en reli#euze
dweepzuchtalleen maareenanderewijzeom athdsttezijn.Telkenswordt
deauthentiekerealiteit- God,Liefde,Dood- jammerlijkgemist.En dat
isergvoordeproefondervindelijkemenswentenschap.
3 PMlippeAriès,La m ortînterdite:le changementdes attitudesdevcn/la mortdans

lesmcMfl.
çoccidentales,in Archîveseuropéennes de Sociologie,VHI,2 (1967),pp.

169-195.
4 M ortetprhence,pp.238 -241 en 255.
5 ibidem,p.243.

Nog ergerwordthetwanneerde letterkunde,de kunst,de m e a Zch van
de doodservaring meestermaken.Zelfsde zgm godsdienstige troostmidde1en bevorderen som sde verspreie g vu hetrookgordi
jn.Hetheiligoliesel

(de<laatstesacramenten',l'extrême-oncion)isnu 2 hetsacrementvan de
Zeken geworden,maarnog niethetsacram entvan de dood.De kunstvan
haar kant tracht de dood te exorciseren in de droom .In haar ontstaan

houdtzijverband met goden en grafmonumenten.Ze maakt de doden
levend en delevenden dood;devenzen van leven en dood vervagen.Zij
houdtvoordemensdetoegang totzijn verdrongen behoeften om n.M aar
ookhierwordtdeambi> teitnietdoorbroken.Hoegeniaaldebakensook
veaetworden,de kunstbEjh gevangen bhy:en de spiegelbeelden van de
eigen cro uviteit,de faG morgana van Euripides: <W ie wœ t of niet het
leven sterven is,en sterven leven?'

Nog minderwordtheteigen gelaatvan dedood ge en,alshijwordtgecommerciv seerd tot œ n mac ber consumptie-artikel.De dood is tegenwoordig tekoop;eriseen doorlom nde show vu dedood,zoalsin debeste

tijden van deTdodendans',maarmeteindeloosmeervernuften tœbnische
virtuositeitB.Elkedagwordtde dood m assaalve- erktdoorpers,radio en

televisie,de dm rnografievandedood'.Bijvoorkeurgaathetdan om œn
interessante,een spœ taculaire,een gewelddadigedood:oorlog ofverkeers-

ongeval,brand ofnatuurramp,sm rtprestatieofmoord.Hetneusjevan de
zalm ishetalsjeeenheusedoodofeen echtemoord<levend'ophetscherm
krijgt(Biafra,Vietnam,enz.).Dan isdegriezelcompleet,en deinformatie
ook.Opvallendisdaarbij&hterdeœntonigheid vanhetscenario.Telkens
wordteerst œ n suggestieve fenom enologie van de dood gegeven,om het
levensgevoelvan de levenden teverhogen,maardirectdaarna gaatdehele

aandachtnoguitsluitend naardetoorzakelijkheid':dedood wordtherleid
totdedoods/orzx k,eventueelhetm oordm otief.M en zoektangstvallig en
behendig naarœ n plausibele oorzaak van deze dood;dan ishetprobleem

opgelost,dan vraagjenietverdernaarhetmysterievan dedood.Dedood
isweeronschadelijk gemaakt,netjesmaatschapm lijk verpaktin hetcausaliteitsbe/nsel.Hllme,Kanten O nsorten kunnen we1beweren datonscausaliteitsbeginselgeen metafysische portee bezitmaarten hoogste kan slaan

op derationeleaanœnrijgingvan tijdgebonden fenomenen:om dedood te
neutraliseren ishetcausaliteitsbeginselnog altijd goH genoeg.Geleerden
dieanderszo voorzichtig zijn in hun conclusies,mHicidiezich zo graag
verschansen achter <de huidige stand van de wetenschap',worden ineens
alwetend en verklaren peremptoirdatmetde dood Mlesdood isen dater
nadedood niétsmeeris.Een plotseling metafysisch doorzicht? Een metho6 Cfr.Julien Potel,M ort: voir,m ort: vendre,Paris,1970.
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dolo/schestunt?Ofm agische bravoure? M eestalnemen die wetenschapsmensen zichzelfniethelemaalau sérieux,maar spreken aldus uitvulgariserende overwegingen en menslievende propaganda. En weer is dat erg
voor de empirische menswetenschap.

Deze socio-psycholo#sche samenzwering tegen de dood is echterveelte
natuurlijk.Datblijktook uitde enigedoe servaring dieœhtwetenschap
pelijktoegankelijk is,dedood vandeJe ermetwiemen reëelen alectief
verbonden is.Psychologen en cultuurantrom logen zijn de kennaerken van
die interpersonele doodservaring ga= analyserenl. Som s overheerst het
narcissisme, zeggen ZJ
-, wanneer de dood van de ander vooral ervaren
wordta1sverlies;somsdeagressiviteit,a1s erschuldgevoelmeegemoeid is;

somsdeliefderijkeverhoudingen wordtdedood doorleefd alseen nieuwe
vorm van presentie.M aarnooitgaathetom dedood zelf:de interpersonele

doodservaringisvoordeoverlevendenfeitelijk een levenservaring.W eblijven gevangen in demaatschapmlijkekHngloop.
En toch ismetditalles,ongemerkt,de gedaante van de dood in onze cul-

tuurveranderd.<Eertijdsstierven demensen niet',zegtFabre-Luce schertsendf.In niet-christelijke culturen lijktonstedelijkheid inderdaad een normaletoestand.NatuurlijkconstateerdemendaarevengoH datallemensen
doodgaan,m aarde dood werd gdnterpreteerd a1sœ n accidentvy buiten-

af,tewijten aan hetnoodlot,hetboze oog,vijandige geesten.Demensen
sterven,maarleven fgeestelijk'voort,in œn andere,soms betere,soms
slœhterewereld naargelang de overgeleverde mythus:hetschimmenrijk
van H adesofde onderwereld van Vere'us,hetprachtigewal
halla van de
l
us
t
oor
d
va
n
M
ohammH
,
he
t
e
xtatisch-verGermanenofhetparadijselijke
nietigende nirwana van hetzen-boeddhismeofheteeuwigecarnavalvan het
boe dhistische volksnirvana.Hoe de voorsteKng van hetMernamaals ook

magwezen,overalisonsterfelijkheid zovanzelfsprekend,datveelalmeteen
de tpre-existentie'van de zielwordt aangenomen.Voor-en voortbestaan

van de dziel'lijken allebeievident.De oorspronkelijke onsterfelijkheid is
im mers slechtsbeschadigd door œn mythische - fysieke ofmorele - 0 tastrofe.Daaraan wordtduchtig verholpen,weer naar gelang de culturen.
door karma en zielsverhuizing in India,door kal arsis en anamnesis in
H ellas,doorbegrafeisritueelen dodencultusallerhande.De doden worden

opgenomen in devageonsterfelijkheid van declan,destamgodheid,degeslachtstotem,de volkszielof,a1shun aswordtuitgestrooid in de wind of

hetheilige water,gaan ze deeluitmaken van de onstedelijke natuur.De
mensen gaan dood,maar steaen niet.

Demensvanvandaagdaarentegensterft,en we1van bînnenuit.Datiseen
7 M ortetprésence,pp.M 5-M 8.
8 AlfredFabre-Luce,La mort a chargé, Paris, 1966.
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culturele revoluue.:La mortmontantdu dedansdel'homm e,la mortcom -

me enjeu social:1à estun faitculturelnouveau'g.Freud heeftaangetoond
datereendoodsinse ctwerkynam isinhetmoderneonderbewustijn,thanatosisde tegenspelervan eroos;en dezepsychosocialedoodsbeleving vervangtgeleidelijk- van binnen uit- dealteuitwendigedoodsfactoren als
virussen en microben,kankeren infarct.Hetbesefgroeitdatdezem ateriële

factorenmaardooddoenerszijn diedemodernetœhniek vroeg oflaatmisscMen welkleinkrijgt.Een echte antropologie van dedood heeftzich ondertussen ontwikkeld. Heidegger leerde de hM endaagse mens te leven

fangesichtsdesTodes',oog in oog metdood en eindigheid.Demenselijke
existentieisœ n Sein-zum -Tode,hetleven een Sein-zum -Ende,de transcendenie een <Hinelgehaltensein-in-das-Nichts'.De Ouden me iteerden over
dedood om de dood tetranscenderen en de geestte openennaarOnsterfe-

lijkheid.Toen gold,volgensœn kemachtigespreuk op eenmausoleum van
1549in dedomkerk van Lucca:'Assueto m oriab interitu Vita':fvoor wie
gewoon istesterven,begintbijde dood hetLeven'.In de heideggeriaanse

Ontologieheefthetaanschijn van dedood zich van hethiernamaalsafgewend en zich resoluutnaardeaarde gekeerd.W atmeeris,pas die existen-

tiële doodsbeleving maakthetmenselijk bestaan echtvrijen authentiek,
bevrijdthetuitde oneigenlijkheid van hetdonsterfelijke'M en.Sein-zumTode ism eteen Freiheit-zum-Tode.

VoorHeideggerisdedooddematelozeonmogelijkheidvanhetbestaan die
hetbestaan juistdaardoor a1sœn bundelvan existentiële mogelijkheden
om nbaart.Sahre heeftditthema van de binnenwereldlijkedood tothet
uiterste gM reven.Camus,de Beauvoir,M alraux en anderen hebben het
l ema van de fcondition mortelle'verdergem pulariseerd.M aarreedsvroe-

gerhaddenvelen,o.m.Rilkein zijn zachtfascinerendeElegien,dedoodtot
een vruchtbarelouter-aardsewerkelijkheid gemaakt.ZoalsM iA owskihet
bondig samenvat:.u vie en moiva versl'avenir etmoije vaisversla
mort.Elle me pe= etde parlerd'unevie etelle le faitparcequ'elle y met
fin'lo.M en zou hetook alduskunnen formuleren:vroegerhad men de on-

sterfelijkheid nodig om delevenden tedoden,nu ishetalsofmen dedood
nodigheeftom delevenden telaten existeren.Onzetijd,dieanderszoveel
'm uren'heeftgesloopt,bouwthierdeenigeabsolute muur,deblinde muur
van de dood,in zwaar beton en vensterloos.Zo kan onsbinnenwereldl
ijk

bestaan Zch veilig afspelen,beschutdoordemiljarden doden diein onze
aardezijningebouwd.Zo voltrektzich onzeMstoriciteiten onzehumanistischegemeenschap.Neen,wijzijn nietmeeronstedelijk.W ijsterven.W ij
offerenonsnietmeerop voorœn vage,onsterfelijkeToekomst;wijslacht9Mortetprhence,y.M9.

10 EugèneM inkowskl,Le temps vécu,Paris,1933,p.137.

offeren onsnietmeervoordetonsterfelijke'ide en vanhetEstablishment.
W ijsterven in gemeenschap,medemenselijk,voorelkaaren doorelkaar.
fc est par la m ort d'autruique s'acquiert m aintenant l'expérience de la
mortalité etqu'elle se prolonge sicetautre me reste présenttantpar m a
fidélitéhumaine que par1esentreprisescollectivesqu'ila stimuléesde son

Wvant'.Erzijndusdingen diemendoetterwijlmen <in leven'is,enandere
dieblijvengelden wanneermen (alleennog)<collectief'bestaat.Depersoon
gaat over in hetm rsonage ofde personaliteit;tijdgenoten bestaan soms
@*
beteren universelernadatzijfverdwenen'Z1Jn*.in liefde en herinnering,in
bibliotheek,museum en discotheek,inhunblijvendeinvloH .Ditgaatzelfs
op een soortverrijzenislijken.ZoalsGodin hetstelt:<Maisaucune résurrection ne s'opère sinon aveclesautres.Delaqualitéde présencedesautres
à noussetdenousaux autres,dépend laqualité de notrerésurrection'.Dat

isdenieuwecultureleboodschap dieonzetijdhaaltuitdemeditatieoverde
doodll.

Kantiaanseachtergrond
Totzoverdezepsycho-sociologischeschetsvan demetableticavan dedood,

van dedood in cultureleverandering.DeultiemeZn van datverscMjnsel
zullen wijzekernietin woorden achterhalen.Dekernzelfvan dedood 1i#
immersin de absolute stilte;hetzwijgen van de doden evenaart,aldus
K.Rahner,het zwi
jgen van God.W ijweten zelfsnietofde wijzewaarop
onze tijdgenoten dedood onderwoorden brengen we1helemaalaan hun
diepsteervaring beantwoordt.Daarom houden wijonshiermaarhetliefst
aan hetconcreetcultureel-maatschappelijk fenomeen a1szodaig,om dat
dan in verband tebrengen metdefilosofische geschiedenisvan de onstede-

lijkheid,zoalsdievooraldoorhetkantianismeaanonzebeschavingisdoorgespeeld.
Buiten de christenheid isde onsterfelijkheid een algemeen erkende waar-

heid.Hetlijkteen <natuurlijkeg,vanzelfsprekende,logische waarheid en
levensnoodzakelijkvoorhetlevendewezendatdenkenkanendusweetdat
hetstervenmoet.M isschien kanmenstellen datzijdenatuurlijkeComW nsatieisvoorhetleven dattotzelfbewustzijn wordten aldusde generische
perenniteitvan de soortgeestelijk-individueelgaatbezitten.Hoedan ook,
denatuurlijkeonsterfelijkheid (vandeziel,hetdubbel,hetatma,deschim,
degeest,hetmana enz.)verschiltoneindig van dechristelijkeonsterfelijkheid.Dezeiseen loutere gavevan God. H etverschilisoneindig en toch is
er tussen beide een analogische continuïteit, zoals in het algemœ n de
11 M ortetprésence,p.250.
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genadenooitde natuurvernieltmaaronderstelten voltooit.De ve- arring

ispasontstnnn toen in dechristenheid degeloofsbasisvan dechristelijke
onstedelijkheid werd ondermijnd.De oude louter natuurlijke (mœstal
Griekse) onsterfeliju eid werd nog œns extra metre elijkheid gmdstrueerd;rationiistischkunst-envliegwerk vervingdeonsterfelijkheid a1sgoddelijke belofte.De rijpe,exotischevruchtvan hetchristelijk geloofmoest
plaatsm aken voorde dorre bloemen van hetrationalisme.Descartes,Spinoza,Leibniz,W olffe.a.vonden deze dorrebloemen m ooigenoeg en zelfs

in kerkelijkekringen wasmen ersomsheeltevrM en mee.Ook deempiristen,dieanderstoch derationeleargumenten voordeonsterfelijkheiddrogre enen noem den, behielden haar niettemin, desnoods zoals Hum e om
wille van fa certain belief'.H etzelfdemag gezegd van dehele A ufklârung,
de Encyclopédie,Voltaire.Roussm u,en wellichtnog enigszins van Dide-

rot,die deonstedelijkheid lieverzag in de vergeet-mij-nietjes van maatschappelijkeroem eneer.DeVrijmetselarijtenslotteschreefdeonstedelijkheid van dezielaan hethoofd van haarstatuten,samen metde tGrote Ar-

chitect'en devrijheid van demens;eerstrond 1877 zou LeGrand Orient
zeschrapm n.

Intussen had ImmanuelKantkritisch uitgemaaktdatde onsterfelijkheid,
speculatiefen wetenschappelijk gezien.noch bewezen noch afgewezen kon
worden.De reden Mea an waseenvoudig.Aangezien dekantiaansekennistheorieobjecud allœnmaarfungeertin zoverre de verstandscategorie n op
sensibele aanschouwing aangewend worden en er omtrentdood en onster-

felijkheid uiteraard geen loutersensibelegegevensbeschikbaarzijn,werkt
hetverstand hierin hetijleen blijftdeonstedelijkheid œn dubbelonbepaald begrip:noch mogelijk noch onmogelijk,maarœn dialectischegrensidee.Ten onrechteleidden sommigen daaruitafdatKantde onsterfelijkheid vandezielnietaannam.Hijdachtalleen datmen erspeculatiefgœn
beslissende uitspraak over kon vellen.Langs de morele ervaring echter

kwam men er wd,meende hij:de onstedelijkheid van de Zelwas œn
noodzakelijkm stulaatvan depraktischerHeu.Demoreleol rachtdiein
decategorischeimperatiefgegeven is,heeftzulk een absolutedraagwijdte,
dat<diesenurineinerEwigkeitvölligaufgelöstwerden kann'.Demenselijkedsittlichkeit'kan enkelingelostworden via een <insUnendlichegehenden

Progressus',hetgeen op zijn beurteen finsUnendliche fortdauernde Existenzund Persöv chkeit'veronderstelt.Demensisdusonsterfelijk,doorde
dood heen,omdatzijn oneindigezM elijkestreving allœn in een eindeloze
duurverweanlijktkan worden.Daarmeehad defilosoofvan Koenigsberg
opnieuw,naarde vergelijking die hijzelfzo graag gebruikte,een coperni12 Kritik derpraktischen Vernunft,1.Teil,II.Buch,2,iv & v.
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Oanse revoluue ingeluid.Enerzijds was een van de meestfundamentele
menselijkeervaringen,dedoodserm ring,filosofisch geneutraliseerd:ontoegankelijk voorde speculatieveen re sa priorigetranscendeerd doorde
praktische rH e.Andee jds was de nntuurlijke onstedelijkheid definiuef
van alleonmlddellijkeontolo#schebetekenisontdaan,herleid totde morele onstedelijkheid van de autonome menselijke rH e,en tenslotte is
eigengerechug en zelfgenoegzaam Ersat onverenigbaar geworden m et de

bovennatuurlijkeofchristelqkeonstedelijkheid.
M aar die kantiaanse revolutie wasfeitelijk œn averechts maneuv,
er.De
dood wasieoreisch onsterfelijk gewordenste- ijlde onsterfelijkheid zelf
aan de moreel-praktische rM e overgeleverd werd.ReM sworden de schaduwen zichtbaar van de culturele verandering die in het begin van dit
aY kelnaarvoren kwam .Toen lateregeneratieshetalte rationele optim isme van hettranscendentaz-idemlisme de rug toekeerden om er allœ n het
loodzware cridcisme van over te houden,toen bovendien de technische

rM e(dpraktisch'bijuitstek)dekantinnnsepraktischerMeging verdringen
en'npsychosocialemaatschappelijkheid deplaatsinnam van'nalteetherische kantiaanse moraliteit,werd deoneindige dprogressus'ofvooruitgang,

waarinKantdebasisvan deonstedelijkheid zag,zonderveelmoeiteop de
Praktische vooruitgang van techniek en maatschappijove/gedragen.Maar
metœnwasdemensnietmeeronsterfelijk,bereiktededoodeenondraaglijk
maximum aan absurditeit.Zodatm en voor hetdilem ma staat:ofwellaat

men hetaan de maatschappijover om methethele apparaat van haar
<onsterfelijke'mM ia de dood verderweg te werken,ofwelverabsoluteert
men dedood toteen nieuwsoortige transcendentieen gebruiktmen hem om

deabsolutevrijheidvan hetindividu tewaarborgen tegende<onsterfelijke'
maatschappij.Datisinderdaad hetbizarredilemma datweboven in zijn
sociopsychologischegedaantehebben gezien.H etkantianismeheeftvoorde
stalen spiegelwanden gezorgd waarbinnen de mensheid in zelfbespiegelende

vernietiging haarhachelijketochtdoorhetheelalvervolgt,veilig beschut
tegen de stellairerukwinden uithetoverdoodse.

Chrîstel#k uitzicht
H etm ag romantisch klinken,en hetishetinderdaad.W antin onsruimte-

en atoomtijdperk weetstilaan iedereen datdie onnatuurlijke onsterfelijkheid feitelijk een transcendentaleillusiewas,datderationalistischeonsterfelijkheidopdeduureenverdedelijksurrogaatblijkttezijnendatdaarmee
nu dood en onsterfelijkheid onverzoenbaartegenover elkaarstaan in een
hopelozebinnenwereldlijkeantinomie.Eenloutermaatschappelijkedoodis
onzin,een louter culturele onstedelijkheid is zelfmoord.Onze wereld is
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plotselingzoonmetelijkruim gewordenenzo vervaarlijk diep,onzevrijheid
zo demonisch en onze verantwoordelijkheid zo bovenmenselijk.Geen gemakkelijk rationalismedoethetnogenniemand iser nog gerustin.Struisvogelm litiek isweliswaaraltijd mogelijk,en men kan steedseen alibivinden in het<carrouseldu discours'en zich bli
jven verschansen indetweedehandsewerkelijkheid diewijrond onzewereldhebbengesponnen:hetfijne
ragvan woorden en begrippen en Znsstructuren.Maarslagen wijerin het
luideen onheilspellendezwijgen van deW erkelijkheid tedemm n,nu wij
alledagen oog in oog staan m etdedood en devernietiging? Onsoverhaast
rationalism eheeftzelfde afgrond gegraven,heeftonszelfdeogen geom nd

voordeafgrond dieligttussen denken en zijn.Dekantiaansedenkwereld
van fenomeen en verschijnselisnietde echte en vollM ige wereld van de
mensen;wevechten voorœ n betere wereld.Hetnaturalistischedenk-in
maakwerk datwe sM ertde 18e eeuw plechtig offamiliair <de natuur'nOCmen,hetidooldatwe uitge achthebben om hetnaar hartelustte kunnen

bemeesteren,isnietdewareNatuur,hetzijnswonderenhetmysteriewaarvanwijmoeten leven.DeddstischegodvanhetrationalismeisnietdeGod
die schept,verlost en heiigt.En velen zeggen tegenwoordig zoals Feuerbach:zulk een zelfgemaaktegod pleegtinbreuk op demens;ofM arx:zulk
een godsdienstisopillm ;ofNietzsche:god isdood en wehebben hem zelf

vermoord.Hetdiepstzijn wegeschrokken,toen weincollœtiefbewustzijn
bijnaaan denlijvebegonnentevoelendatdedooddieweTdachten'nietde
waredood,endatdeonsterfelijkheid die we tdachten'nietde wareonsterfelijkheid is.
Zijnwijdan nietmeeronstedelijk?Sommigen doenongetwijfeld alsofzede
fanderewereld'definitief#ngen vervangen doordederdewereld,hetfandereleven'doorhetvrijeleven,heteeuwigelevendoorhetsamenleven!Wij
die defuturolo/e en de Zukunfdorschung hebben uitgevonden,zijn we
onseigen toekomstig leven kwijt,onze <vierde leeftijd',de enige leef-tijd
waarschijnlijk dieten volledemoeitewaard is?Hetlijktweiig aannemelijk.
W ezijn waarschijnlijk mééronstedelijk dan ooit juistomdatdedood ons
tegenwoordig zo ove- eldigend aanspreekt.Hijisen blijftbijuitstek de
herautvan de Transcendentie.W e1heeftde oude rationalistische onstede-

lijkheid uitgediend.Een louterhumanisische,zelf-afgeronde onstedelijkheid komtnergensuit.Een onsterfelijkheid diedemenszich zelfwilgeven,
isergerdandedood.Dochjuistdaardoorzijn onsdeschellenvan deogen
gevallen.Nooitte voren waseen cultuurm riode zo overstelptvan onstede-

lijkheidssm bolenZsdeonze.Inen doordechristenheid isaanhetprimitieveonsterfelijkheidsgevoelvan de mensheid œn rolistische cultuursymboliek te beurtgevallen die a.h.
w .delevende anticipatie isvan de christe-
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lijkeonsterfelijkheid:stvHsnieuwevo= en van cro uviteit inzicht,uitvinding,vrijheid,solidariteit,Eefde en ve- erkelijking.Nooitwaseen wezen
zo onstedelijk alsdehH endaagsemens,indien Mjmaarnietdesm bolen
van zijn denken neemtvoordevollewerkeliju eid van hetZijn,doch als
symbolen ervan,wegwijzersen onderpanden vanhetM ysteriedatkomende
is;indien Mjluid en doordringend deDood laatspreken vanuitde eeuwige
liefde van God;indien hijgelooftin Iemand dieweldra tweM uizend jaar
indewereld getuigtdatHijlééften sterkerisdan dedood.

G esprek m etJean Piaget
Bea De Gelderen FransBoenders

Jean Piagetwerd geboren in 1896,debuteerde op zi
jn 10e jaarmeteen artikel
over de albino-mus en werd op 22-jarige leefti
jd doctorin dewetenschappen

(Neuchâtel)meteen dissertatie overzoölogie.Nauwelijks25,werd hijin 1921
directeur van hetJean JacquesRousseau Instituutte Genève.Hijdoceerde in
Genève,Neuchâtel,Lausnnneen Parjs.Enkelemaandengeledenontvinghijin
Amsterdam deErasmusprijs1972.Bijdezegelegenheidvoerden wijhethierna
volgendegesprek,datop 10juniwerduitgezonden inDossierDrfe(BRT-3).
Uitzijn ontaglijkeproduktievermeldenwijhierslechtsdriewerkenoverkinderpsychologie:La construction du réelchez l'enfant(1937),Le raisonnement

entlde
I
eiumgeeme
ntchezl'enfant(1947),Lafométriespontanéedel'enfant(1948).
ntale ontwikkeling van het klnd onderscheidt Piaget verschillende
fasen.In de eerste fase verwerftde baby en laterde kleuter een sensorische en

motorische,een praktischeintelligentie.In een volgend stadium krijgthetkind
toegangtothetdenken,zowelvia detaalalsdesocialeomgeving;belangrijk is,
dathetde realiteitassimileertaan zijn eigen activiteit.In een derdefase komt
hetkind 1os uithet egocentrism e,via de schoolm aar vooralvia de collectieve

speljedragingen;gaandewegkrijgthettoegangtotdewereld van deabstracte
begnppen en leerthetform ele operaties en,nog later,system atiseringen uitte

voeren.Dieverschlende stadiazi
jn echternietvasttenagelen aan een bepaalde leeftijd.
Piagetisvooralgeïnteresseerd in de kennis;hijlaatzich de laatste jaren dan
ook liever aanspreken over kennistheoretische dan over eng kinderpsychologi-

sche problemen.Hijheefttrouwenseen grootinterdisciplinairTcentre Internationald'
Epistém ologie Génétique'opgericht,waaraan onderzoekers uit de

helewereld hun medewerking verlenen.Op onze meeralgemene vragen,bij-

voorbeeldhetonderscheidmssenempirischewetenschagpenen kennissystemen

zoalsdepsychoanalyseenhetmacisme,weigerdehijlntegaan:datzijn vervelende vragen en <ik weet er niet meer van dan de m an in de straat'.D eze

aReervan hetalgemenekenmerktzijndenken.Een boekjea1sLeStructuralisme(PressesUniversitairesdeFrance,Nederl.vert.bijBoom teMeppel)isin
datopzichtrevelerend.Hoewelhijechtnietmeeslepend ofglashelderschrijft,
formuleerthijzijn persoonlijkemeningen overhetonde- erpconcreeten ongezouten.Tenslottewijzen wijop tweebelangrijke bijdragen,die Piagetgeschreven heeft voor het groots opgezette U nesco-werk, Tendances prfncfpcle.ç

Je la recherchedanslessdencessodales ethumaines (Mouton,1970),getiteld
La sîtuation des sciences de l'
homm e dans le systêm e des sciences en La #Jychologîe.
F.B.
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Ku+ u deweg beschrijven#feu âee/fgdeid v= debidogien= rdegenetische psychologieen vandaar nnnrde epistemologie? <J.
çhetu #/zwe i/
dtijd om dezelfdevragen tedoen?

Indebiologiewasmijn probleem devormlng vannieuwevariëteiten ende
aanpassing van œn diersoortaan zijn omg>ing,bijvoorbeeld van een alpien weekdieraan dehoogteofvan œ nzoetwate- eekdieraan debeweging

vanhetwater.Ikdachtdatikmijn heleleven daarmeebezigzou zijn,maar
toenik op eenleeftijd kwam waaropdeadolescentZch filosofischevragen
gaatstellen,stootte ik op hetprobleem van de kennis.lk ben nietovergestaptvan de biologienaarde psychologie,maarnaarde epistem ologie.H et
probleem van de kennisinteresseerde me,m aar a1s bioloog wasik enorm
wantrouwig ten aanzien van de filosofische speculatie, die ik interessant
vond m aar onverifieerbaar.Dus zochtik een gebiH waar hetkennispro-

bleenlscherp Nverdgesteld(welkeisdeaanpassing van hetdenken aan het
milieu b.v.?)en waarverifieerbare hym thesen mogelijk waren.Er bleef
allœn de psychologieover.Hetideaalzou natuurlijk erin bestaan om de
mentale en cognitieve fasen van de m enswording,de verschillende stadia
tussen mensaap en m ens,na tegaan;daarweten wenietsvan en misschien

zullen wijernooitietsvan weten.Ik heb dan gehandeld zoalsœnbioloog
die,wanneerhijdegeschiM enisvan desoortnietkan schrijven,dan maar
deembrm genese,deontogenesebestudeert.Zokwam ik terechtbijdekinderpsychologie.
W athetverband tussen die verschillendewetenschappen betreft:ik wilde
een biologischekennistheorie opstellen,waaa oorik dan weerdegenetische

psychologie nodig had.Hetverband washetaltijd œnderblijvende probleem ,datvan de constructieve ontwikkeling:hoe wordtietsnieuws wer-

kelijk eencreade,nietvoorafbepaiddusinvroegerevormen?Hetcentrale
probleem van de biologie- hoe ontstaan nieuwe soorten ofnieuwe variëteiten?- isnethetzelfdein de genetische epistemologie:hoe ontstaatvan-

uitœnvroeger,inferieurstadium werkelijk nieuwekennis?
Hebtu eeneigenpsychologische/= !gevonden om ditprobleem teformuleren?

Ie erœn smeH tzijn eigen taal.Demijneisbijœn eerstelectuurnietaltijd
gemakkelijk teverstaan.Mijn moeilijkheid was,œn taaltevinden diede
idee van hetconstructivism e kon uitdrukken,die lietzien datkennis noch

in deobjecten nochin hetsubjed wordtgevormd.Om natuu- etenschappdijkegegevenste begrijpen,voegthetsubjecter altijd ietsaan toe,een
malematisch oflogisch kader bijvoorbeeld,en anderzijds wordtkennis
ooknietallœn inhetsubjKtgevormd;anderswaszeaangeborenenaprioS,en datwordtdoor de feiten tegengesproken.
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H eeluw ben# ering van de kennis introduceerteen exdere opvatting van

deverhoudingtussen hetsubjecten ziln objectJJzijn omgeving.In diezin

vqefpw kennistheorieworden heych/pFd a1?eel!froptalqNavg/9p het
empirisme,datten grondslag ligtnnn heelwJfpsychologische theorieën.

Inderdaad,ik ben een uitgesproken anti-empirist.Ik verzetmijtegen de
opvatting van dekennisalshetasezen van waargenomen feiten.Een waar-

neming moetaltijd gelterpreteerd worden en daartoe moetje altijd een
m odel,œ n onderliggende structuur construeren die de waarnem ing over-

schrijdt.Hetempirisme ve- artde experimentele melode metde empiristische interpretatie van die melode,die hetrH uceerttoteen soortkopie-kennis.
Betekentditook datu elke psychologische theorie verwerptdie steuntop
hetparadigma stimulans-respons?
-

Hetsttmulans-responsmodellijttmebiologsch fout.Een prikkelbrengt
een antwoord teweeg,jazeker,maarslechtsonderbepaaldeomstandigheden,n1.wanneerhetorganisme doordie prikkelgesensibiliseerd wordt.Als

jebijvoorbeeld deprikkelineen tevroegstadium van deontwikkelingtoedientsvolgterhelemaalniets;ooknid a1sjehem telaattoMlent,danishet
subjecteralaan gewend.Eris œn bepaalde,fundamenteelbiologische
fase,tijdenswelkehetsubjectgesensiblseerd ofalthanstesensibiliseren is;
dienoemtW addingtonde competentie op embrm logisch gebiH .Opdatdus
een reactie mogelijk zij,moethetsubjectreH s bescMkken over reactie-

mogelqkheden die de reactie impliceren.Zelfzou ik zeggen dater eerst
reactieis,ofalleszinseen circulairverband tussen prikkelen reactie,geen
lineair verband zoals hetassociationistisch empirisme voorhoudt.

Isv* ruhetbegrip interactieeven fundamenteelenorigineel2:hetbegrip
genese?

Ze zijn onlosmakelijk verbonden.De genese begintnoch bijhetobjœt,
noch bijhetsubject.Kennisontstaatdoorde interactievan beide,in een
middenzonewaarhetsubjecthetsubjecieveprojecteel inhetobject.Kennisiseen progressieve dA erentiatie van beide polen.

Degenetischepsychologiqfqqnfaan#gfhçtsubjecttijdensS/n fnfellecfuele
ontwikkeling schema's opstelt,waarnnn het zlch vervolgens kan houden.
ReedsKantâe een beroep gedx a op hetbegrip schema om hetkennîs-

v'rvp#ç<-rfrken-aflvçrm#.çn? fe v'qklqqm.Zi: dieschema's vooru
-

a priori,Jlof nfefaangeboren,OJ empîrisch? Moetmen volgens u een
beroep #œn op a prforfschema'som bijvoorbeeld de fcclverwervfng,de
symboolvormîng,ofhetontstaan v= morelef#eein teverklaren?

IkhebveelsympailevoorKant,maar*1absoluuttweebegrippendiehiJ
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met elkaaar verbindt,duidelijk uit elkaar houden;ze hebben niets met
elkaar te maken.A prioribetekent voor Kant ten eerste,wat voorafgaat

aan elkeervaring;ten tweH e,watleidttotnoodzakelijkeverbindingen.N leen denoodmkelijkheidhoud ikover;deschema'szijn,a1sjewilt,apriori
omdatzenoodzakelijkworden.Worden,wantikgeloofnietdatzeaan elke
ervaringvoorafgaansdatzem.a.w.aangeborenzijn.Natuurlijk zijn er,helemaalinhetbegin,resexenschema's,maarindemenselijkeinteKgentiezijn
me geen gepreform eerde aangeboren schema's bekend.De schem a's ont-

wikkelen zich,stellen Zch samen en worden noodzakelijk:dâtishetgrote
mysterievan dekennis.Een samenstellingwordtvolgensmijnoodzakelijk
wanneerzeleidttotœn structuurdieZchzelfin stand kan houden en Zch

afsluiten (zelforganisatie,autoregulatie);dâârsaan heteind,issprakevan
geslotenheid en noodzakelijkheid,nietaan hetbegin,voorafgaand aan elke
ervaring.M ijn kantianismeisdynamisch;watKantzelfdaarvangezegdzou
hebben,weetik niet.
W atis hetverschiltussen uw benadering v- de intelligentie en âefklassiekem eten vla de intelligentie van hettypeBinet?

lk geloofnietin tests,wantdiegeven jeœnmetingvan deresulknte,niet
vanhetproces.Hetresultaatvanœn testkrijgjesnel,maarisergonvolledig.Om een intelligentietebepalen,moetjehetvermogen nagaan en niet
alleen de prestatiesvan een bepaald ogenblik.H etvermogen - hetm tentieel- is de operatieve structuur.M aar Binetheeftnog heelwat anders
gedaan dan tests ontworpen.Ik heb hem onlangs nog œ ns herlezen,m et

nameœn artikeldathijsamenmetSimonheeftgeschreven overdeintelligentie van zwakzinnigen.In de 13e paragraat haastweggestopt aan het

einde,geefthijdaareen schitterendeleorievan de intelligentie,die ved
verdergaatdan de dingen waarvoorhijbekend is.Hijonderscheidtdrie
mom enten in deintelligente act:de richting,de opeenvolging van de proeven,de controle.Een erg mooi stuk theorie,ietswaarhijmetzi
jn tests
nooittoegekomen is.

In de intellectuele ontwikkeling van hetki
nd onderschddtu zelfdîverse
îasen.Eenaqntd Am erîkaansepsychologen,onderwfe Jerome Bruner,be-

-

-

-

-

weerfdatu # lqercqpc iteitye hq(Amerikqansqkind opderschat.Heel
wJfkinderen,jonger dan zeven jaar,zouden momenteelin staatzijn abJfrcçfltebqgrijpen en fegebruiken.
lk geloofdatM erœn fundsmenteelmisverstand in hetsm 1is.Ik heb inderdaad verschillende stadia onderscheiden.M aar hetbegrip fstadium 'heeft

tweevolledigheterogeneaspecten,diejescherp uitelkaarmoethouden.In
deeersteplaatsiserdeabsoluteleeftijd diejewaarneemtinhetmllieu dat
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jeonderzoekt.IkhebinGenèvekinderen onderzochtdietradiioneelonderwijshaddengenoten;inhunontwikkelingnam ik stadiawaar;daaraanheb
ik hunlœftijden gehecht.Nu beweren psychologen a1s Bruneren pedagogen alsm evrouw Papy datde ontwikkeling van hetkind ved sneller kan

gaan.Datisdan detweH ebetekenisvan fstadium',waarik bijzonderaan
gehechtben:de opœnvolging,de volgorde.Je kuntstadhlm twee nietbereiken zonderstadinm één te hebben doorlom n,enz..M aar ofdatvlug of

langmam gaat ofde stadia samenvallen metde leeftijden die ik bijdie
kinderen in Genève heb waargenomen,isvoormi
jn l eorie irrelevant.Als
blijktdatdeAmerikaantjesdie Brunerobserveert,allemaalgenietjeszijn,
ofdatde leerlingetjes die m evrouw Papy's uitstekende m ethode volgen,
daar allem aalgunstig doorworden bdnvloe ,des te beter!Toen ik stelde

datdelœftijd voorabstracta zeven jaarwas,dan wasdatwaarvoordie
kindereninGenève.Voormijnpartkandatvandaag zesen morgen vijfeneenhalfjaarzijn.Devraagisechter- en ikdaagmevrouw Papyuitom mij
op œn contradictiem etm ezelftebetrapm n - ofalleonderzochte kinderen
dezelfdeopeenvolgende stadiadoorm aken.En ofmen ervoordeelaan doet

metsnellerte gaan,valtnog te bezien.Datisgœn verwijtaan mevrouw
Papy,dienietvan overdrijvingteverdenken valt,maarBrunerheefteens
gesteld datm en om heteven watkan aanleren op om heteven welke leef-

tijd.Ik ziehem derelativiteitstheorie2 uiueggenaanœn driejarigekleuter!
Bestaater nietzo ietsals een optim ale snelheid? In ditverband twee din-

gen.De Amerikaanse psycholoog Gruber,die in zijn experimenten met
Meine katten mijn ervaringen omtrentde duur van hetvoorwerp bijhet
kind heeftbevestigdsvond datviermaanden oudekatjeskonden doenwat
babies,en echtgeen idiote babies zoals mijn eigen kinderen waren,pas
klaarspeelden op negen m aanden.Datis œ n fraaie versnelling,nietwaar,

viermaanden in plaatsvan negen!Maarwaarleidtdatnaartoe?Hetkatje
komtnooitveelverder,te- ijldebabyintellectueelnogza1ontwikkelen tot
ongeveerzijn twinstigstejaar.Een anderbelangwekkend feit,evenœnsbestudeerd door Gruber,die tevens œ n wetenschapshistoricus is,heeft be-

trekkingop detijddieeen volwassenenodigheeftom zijnideeën teontwikkelen.BijdeleduurvanDa- insdagboek stond Gruberverbaasd overde
tijd dieDarwin nodig had - twee,somsdriejaar- om degevolgen te
overzen van dingen die hijree svroegerhad gezegd.svaaronl vorderde
Darwin zo langzaam?Voormijishetduidelijk datzowelte traag alste
snelopscM eten nietgoH is.Ermoetergensœ n optim ale snelheid bestaan,
die helaasnietgekend is.Ik zeg nietdathetontwikkelingstemm datik in
Genèvewaarnam ,hetoptimale is.Deze kwesiemoetnog helemaalworden

onderzocht,en datlijktmijbijzondermoeilijk.
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Degenetischepsychologieisdoorpsychologenl= getijd stidmoederlijk behnndeld geweest.Uw werkâee/fdaarverzzxderinginge:rœA/.Heep Aefnu
pog zin /@,yanuitgenetisch stnndpunt,onderscheid te maken tussen volwassenen-en kinderpsychologie?

Geneitschepsycholo/eisvoormijietsveelnzimersdanMnderpsychologie.
Zijisdealgemenestudievandegrotementalefuncties(inteKgentie,waarneming,geheugen,enz.
)in hun ontwikkeling,ervan uitgaande datallœn
deontwikkeling œn verklaringverslekt.W enneerje,zozsdeW urzburger
schooldoet,hetvolwassen denken onderzoekt dan bestudeerje œn resultanteen niethetvormendmechanisme.N shijnietsnieuwsmeerontdekt,
isdevolwasseneeen statisch residu.M en zou dewetenschapsmensin zijn
ontwikkelingmoeten bestuderen,maardiehœftmeestaldetijd nietom de
vragen van psychologen te beantwoorden;om hem goH te ondervragen,

moetjetrouwensgespecialiseerdzijn.Een kind daarentegen ziejevanweek
totweek evoluerenshetiseen wareconstructieinvorming.Ik heb mijmet
kinderenbeziggehouden,omdatikbijhenhetproduktieprocesvandefenomenen kon nagaan datde verklaring biH tvoordegenese.

Isde psychologie voor u een menswetenschap en Aee/fhetonderscheid
tussen humy iora en natuurwetenschappen v* r u enïge zin?

Geenenkele.Alleproblemen van depsycholo/evindjeterugin deelologie en de dierenpsychologie;de problemen van de biologie duiken ook op
in de kennisanalyse:aanpassing aan hetm ilieu,ontwikkeling van nieuwe
structuren.Ik Ze alleen m aarconuniteit.

Watisuw opvatting vandewijsbegeerte?

lthebveelbewonderingvoordefilosofiealsheurisuschmœhaismeen Zs
verbrHing van dehorizon,maardewijsgerige resœie beschiktnietzelf
oververifiotie-instrumenten.Zijkan haarnieuwehypolesen nietcontroleren.Geneische epistemolo#e isvoor mijwetenschapm lijk onderzoek,
d.w.z.een studiedievooruitgaatvan mlndernaarmeerkennis,en dieovergang m oetplaatsvinden in de feiten.Een wetenschap is nooit een statisch

gegeven,maaraltijd in transformatie,ook delogica ofde wiskunde.De
genesewordtdusaltijd verlengd;hetuitdiemn van hetenestadillm naar
hetandere is nietallœ n de enige mel ode die aanspraA kan maken op
verifio tie,maarook deenigealgem ene melodein de filosofievan de wetenschap.
Isdegenetische epistemologiedan geroepen om deplx fz in tenemen van
dekln siekekennistheorie?
-

Hetzou pretentieuszijn datte beweren.De wetenschap be#ntmethet
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afbakenen,het bepalen van de problem en.M en dientZch dus nietaf te
vragen watkennisin het igem een is,maar watde natuur is van deze of
gene vorm van kennis.Vervolgensonderzoektm en,zoalsgezegd,de overgang van deeneetappenaardevolgende;op datm omentbetreedtmen het
terrein van degeneischepsychologie.Deze wetenschap isgeen doctrine die
deplaatsvan een andere doctrine inneem t,maar een benaderingsmelode.
Hetisheelfrappantdatdeknapste epistem ologen mom enteelgeen filosofen

zijn,maarwetenschapsmensen van verschillende disciplinesdiedegrondslagen van hun eigen discipline Mstorisch en kritisch bestuderen.

U hebteen enorm clafi boeken geschreven.W elkepublikatiesvindtuzel/
debely grijkstevooruw ontwikkeling 2:wetenschapsmens?

Demeestreœnteoflievernog:deboeken dieik nu aan 'tschrijven ben.
Een paarutels:Biologie etc/aacgz= ce en Lestructurdisme.
Over 'Ze structuralisme'gesproken.
.U hecht veel belang aan het :egrfp
êstructuur'datu onderzoektin de wis-en natuurkunde,debiologie,depsy-

chologieen de#lom#e.Welkebetekenisâce//hetstructuralismevooru fq
#e nnenswetenschappen?

Ikbenverwonberdoveruw vraag.wanteenvandebronnenvandestructuralisten isdesaussuriaanselinguïstiek en datistoch een menswetenschap!

Overigens,alwatwijindegeneuschepsycholo#edoen,isstructurv sisch,
indezezindatwijgeloven datelkeintellectueleactgebondenisaan operatieswaawan demechanismen plaatsvinden zonderdathetsubjecterzich
bewustvanis.Hetisnietbelangrijk tewetenwathetsubjœtdenktvanzijn
eigen denken,m aarwelwathetkan doen.Dattkunnen doen'isde uitdrukking van een onderliggende structuur.In elke m enswetenschap stootmen,
netzoalsin de natuu- etenschapm n,op hetfundamentele probleem van
hetstructuro sm e.

Erisook een min OJmeer'literair'structurdisme,#JfvanM ichelFoucault
bijvoorbeeld.

U moetmijgeenmeningvragen overietswatik slœhtbegrijp.Ikheb FouO ults s% cturalisme een TstructurG sme zonder s% cturen' genoemd en
Lesmots etleschoses aan een scherpekritiekonde- orm n.Enkele maan-

den latergafFoucaultineen interview œn interpretatievan zijn boek die,
naarmijngevoel,totaalverschillendwasvanwaterinhetboekzelftelezen
staat,allanszoalsikhetverstnnnheb.Foucaultevoluœrtblijkbaar;ikgeloofdathijeenbriljantegeestis,diegrotedingen kan voortbrengen.M aar
hetstructuralisme van Les motsefleschosesisvolkomen spœulatief,hele-

maalnietgebaseerd op exm rimenten,terwijlG audeLévi-strauss'structuralismealtijd op feiten berusten vandaaruitgerœonstrueerd wordt.
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Een van uw recente werken heetêsagesse etillusion dela philosophie'.W at

isdeillusievcndewijsbegeerte?
Datzekennisis!Alsje overinstrumenten beschiktom ontdekkingen te
doen,om speculatietebe rijven ofom hym iesen teO nstrueren,maarje

hebtgœn verificatiemogelijkheid,dan bezitjegœn kennis.Kennisverondersteltnietallœ n hetontwerpen van nieuwe kenmodellen - daartoe isde

filosoof altijd in staat- maar ook verificatie,die formeelkan zijn,via
axiomatische m el oden,of experimenteel,via historisch-kritische of psychologisch-genetischeweg.

U Jfxfaanhet://J# vaneen wJfmysterieusfn/eracfi/nH Centrum voor
GenetischeEpistemologie.<cfstreeftu na metditcentrum?
W ijwillendewordingendevormingvandekennisbestuderen.Daarom is

onsonderzoek wezenlijk interdisciplinairploegwerk:er doen fysici,logici,
mathematici,linguïsten,bx efenaren van de cybernetio ,psychologen en

wetenschapshistoriciaan mee.W ijzijn allemaalbezig methetzelfde probleem :het ontstaan van de kennis.M ysterieus is het Centrum helem aal
niet,hetheeftalachttien boekdelengepubliceerd.W i
jhebben onsbezigge-

houdenmetdecontradictieen devraaghoejediekuntoverschrijden.Dit
jaarzijn deverschzendemodivan hetabstractieprocesaan de orde:bijvoorbeeld de abstractie uitgaande van voo- erm n of van de coördinering
van handelingen,twee tym n van abstractie die men merkwaardig genoeg
nooitvoldoende heeft onderscheiden in de studie van de diepte-analyses.

De startvan hetCentrum was nietzo gemakkelijk.Hetheefteen paar
maanden gM uurd vooraleerbijvoorbeeld Leo Am stelvan Genten ik een
gemeenschappelijke taalhadden gevonden.M aar eenmaalzover,hebben
wijzonderonderbrekingmeteen hechte ploeg onderzoekersgewerkt.Dat
doenwenu al15jaar.
Bentu eigenlijk toch geen JJI/.
C//Jin uw grootsopgezetontwerp en uw
interdisdplinair opererend Centrum? Is hetf#ecJ!van fnferdisciplinairon-

derzoek geen moderne versie van deoude droom van de wijsgeren:een
wetenschap van de wetenschappen?
Ik heb de indruk datu met woorden speelt.M e wetenschappen houden
zich metglobaleproblemen bezig,maardatisdevraag niet.De vraag isof
men de globale problemen kan onderverdelen in welomschreven deelpro-

blemen,endâtjuistproberen wijtedoen.Alsjeallestegelijk wiltbehandelen,bM rijfjegeen wetenschap,maarword jespeculatief.lnterdisciplinair
ondeaoek isgeen wetenschap van dewetenschappen die de andere weten-

schapm n zou domineren,maarœn wetenschapmlijkewederkerighdd,een
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dialectiek tussen verschillende gezichtspunkn op hetzelfde nfvex alsdie
gezichtspunten.

U houdtnietvan z#c?nçeaâe#ez!,= r ditwordttoch een clgeqienç yçqag.

Bentu van meningdatdepers- nlijkeovertuiging,deethiek endeideologievande onderzoekerop een ojandere ?zycaferin zijn onderzoek weerspiegeld worden?
Ik geefnietgraag een antwoord op vragen die ik slechtken,m aarik wilu
we1antwoorden op hetgebied van depsychologie.Erism eerverwantschap

tussen deSovjetrussischeen de Amerikaanse psychologen dan tussen hen
en mij.ZoweldeRussischea1sde Amerikaansepsychologen gaan uitvan
œ n realistisch standpunt,d.w.z.in de Russische terminologieiskenis een
weerspiegeM g van hetobjœt,in hetAmerikaanse jargon is kennis een
funcuonele kopie.In beide gevallen verwaarloostm en de activiteiten van

hetsubjed,dievoormijnu netderichtinggevendeinspiratievooralmijn
onderzoek vormen.Aan welkeideologie ontleenik ditfundamentele geloof

in hetactieve subject? Nietaan hetAmerikaansekapitalisme en nietaan
hetSovjetcommunisme.M en heeftmijeensgezegd datik in de lijn van
M arx sta.Ik voeldeme erggevleid,maarM arx heb ik nooitgelezen,ik wist

hetdusniet!In depsycholo/e zieik echtniet1,welkero1deideologie
kan spelen.

Endepersoonlijkeovertuigingvalzdegeleerde?

G n geleerdelaataltijd zijn persoonlijkeovertuiging meespelen:hijwijzigt,
hee eten corrigeertze.In A merika bestaat er een groep psychologen die
zich revisionistische Piagetianen noemen.Nu,ik beschouw m ezelf als de
voornaamste revisionistische Piagetiaan!

W

*

Jesusvan N azaretin G eschriften
Ben H emelsoet

Er is œn duidelijke voorkeurmaerkbaar voor het gebruik van de naana
Jesusvan Nazaret.Veelboeken dragendezenaam a1stitel.Dezenaam li
jkt
œn programl.Degenen die deze naaDl de Voorkeurgeven,M4zen -- naar

hetlijkt- dogmatische boventonen vermijden,zijwillen ontkomen aan
eenzijdigeideologie,zijwillen sprekend en schrijvend overJesus,nletalles
onmiddellijk en œnzijdignaarGod verleggen.Om hetanderstezeggen:zij
willen Jesusbehouden,zo nietre den voordeze aarde,voor hetleven van

onzedagenz.Denaam tlesusvan Nazaret'lijktdittekunnen garanderen.
1 G.Stube,Hrsg,G erwJrJesusvon Nczcre/à?DieErforschung einerhistorischen

Gestalt,M % chen, 1972.Een verzam eling fgeruchtmakende'artikelen aangaande de
historische Jesussinds 1835!
Franz Joseph Schierse,Jesus von N azareth, M atthias Go newald Verlag, M ainz,
1972,284 pP.,DM .24,
-.
E.Henau,Jezusvan Nazareth,Patmos,Antwerpen,1971,133 pp.,BF.125.

Zie ook:HerbertHaag,Hrsg.,Jesusin den Evy gelien.Ein Symposion mitJosef
Bllnzler e.a.,Sm ttgarter BibelStudien 45,Verlag Katholisches Bibelwerk,Stuttgart,
1970! 176 pp-,DM .12,80.
In d1t boek verplicht Pesch zi
jn lezers door een opstel:Christliche und jûdische
Jesusforschung.Vooralwathetlaatste deelbetreft:Deaandachtvan joodsegeleer-

den voorJesuswordthiernaarzijn achtergrondenbelicht.Dejoodseaandachtvoor
thetleven van Jesus'ismede bepaald doorde zgn.fliberale'theologie èn dejoodse
problem atiek van de assimilatie en de jûdische W issenschaft'die in de 19e eeuw
vorm krijgt.
M ussnerbehandeltde theologische problematiek van de historische Jesus.Hoffmann
verteltnogmaalshetverhaalvan hetontstaan van de evangeliën.
Blinzler,Geist,Vossen Leroy schrijven goed gdnformeerde opstellen overresp.het
M arkus-evangelie,M attheûs,Lukas en Johannes.In deze laatste wordtde eigenheid
van ieder evangelie serieus genomen.

Zijheten:JesusverkM digung im M arkus(resp.Matt.Lukas,Joh.)Evangelillm.Zij
beschrijven meerwatgenoemd zou kunnen worden:de onderscheiden theologien
van ieder der evangelisten.

2 ZieE.Schillebeeckx,DetoegangtotJezusvan Nazareth,in TqdschriftvoorTheologie,12 (1972),pp.28-60,p.53.Detheologischeproblematiek van devraagnaar

JesusvanNazareth:n.1.hoeHijisdeCeistus,komthierverderniettersprake.
In de Beihefte zur '
Evangelische Theologie': Verkûndigung lfad Forschung 15 (2)
1970,Kaiser,M ûnchen,110 pp.,DM.9,zijn 4 (Duitse en fundamentele)Jrtikelen
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Sterker nog,somm igen menen dat een onderzoek naar de fgewone'Jesus
van vlees en bloM ,de man uitNazaret de historische figuur,hem kan

bevrijden uitdewelhaastwurgendegreep waarin hijdoordezgn.officiële
kerk wordtgehouden.<A1sdegeorganiseerde kerk verondersteld wordthet

lichaam vanJesustezijn,waarom iserdannietmeerwezenlijkebetrokkenheid?'Deondertoon isduidelijk:deofficiëlekerk,degeorganiseerdekerk
verduisterthetware beeld van Jesus3.
verschenen die de literatuurvan 1960-1970 bespreken betreffende de theologie van
het Nieuwe Testament,onm isbaar derhalve voor de vlkman.

FerdinandHahnb-preektdeMethodenproblemeefnerChristoloqîedesNeuenTestam ents en hetgaater methodisch aan toe!W antwatChristologle van het Nieuwe

Testamentmag heten,isnog immermethodisch een moeilijkevraag.Devragen die
naaraanleidingvan dethistorische'Jesusrijan,behoren niettothetdomein van de
christologie.Daarover is nu we1 overœ nstemming,maar daarna lom n de meningen

uiteen:van deonmogelijkheid om ooittoteenN.T.-christologietekomen - tothet
onderstlm nvan diemogelijkheid.Ditlaatste kan alshetNieuweTestamentin zijn
ontwikkelingsfasen wordtbeschreven,en hetNieuwe Testament a1sgetuige optreedt

van een Tkerkelijke'ontwikkeling.Degenen die hetvooronmogelijk houden,willen
hoogstens spreken van onderscheiden christologieën van de onderscheiden boeken
van het Nieuwe Tœtlment.

GmtgemansbespreektLiteratur zur N.T.Theologle,waaruitblijkt datde Duitse
literatuurschatplichtig blijftaan de f
n eologiedesN.
T.'van Bultmann.
En totslot2 bijdragen van M .ResseoverFormen und LîederipzN.F.en overwat
er te vinden isin AufsatzbM de und Festschdften.

3 Hetboek van E.Gideon,Jezusmoetvrf/,D eventer,1972,tartop ditterrein alle

beschrijving.Deslechtstemeningenuithetverleden aangaandedeverhoudingmssen

Jesus en Paulus,Jesus en de vroege kerk worden meteen aplomb aangediend alsof

deschrijverhetzelfeindelijk all= aalontdektheeft.

Het boek van A.Holl,Hsus fn slecht gezelschap, Ambo,Bilthoven,1971, 167 pp.,

J 10 heeftvermaardheid gekregen door de moeilijkheden die de auteur met de
kerkelijkeoverheid heeftgehadn.
a.
v.ditboek.DerSpîegelschreeferover4 -10 '71 in 5 kolommen.D e titel van dit boek is meer dan een programm a.De titelis

bedoeld a1seen aanklacht:JesusverkeerdebiJvoorkeurnietin dekringen van hen
diezich in onzedagen opzijn naam beroepen!Daarom staanin ditboek zinnen als:
DuswijstMJafwatdemensen zeerfundamenteelachten,n1.hetindelen en typeren
van demaatschappijnaarrangen en standen (p.98).Hollwijstop detendenswaaraan dekerken Zch nletkunnen onttrekken:hetvergoddelijken van Jesus.Zo wordt
Jesusaan deaarde onttrokken en kan Mjbeteridentificatiezijn van degenen diede

machtbezitten (?.42).Daarom heethet:A1sJesusgeen actiefpoliticuswas,geen

sodaleomwentellngwildeen helemaalgeen demonstrantenbloed had,maarheelzijn
leven in hetteken stond van degehoorzaamheid aan Godswil,dan valtzijn werkzaamheid moeilijk te begrijpen (p.1Y).

De aandachtige lezer za1 in ditboek we1een hartekreetverstaan.Zgn.dogmatische
vragen schamm n af,wantdevragen in ditboek aan de orde gesteld dwingen totœ n
gewetensonderzoek:watbaatde bevestiging gegeven op dogm atische vragen a1sm et
het evangelie geen ernst wordtgem aakt.Totzover kan ik de auteur volgen.M aar

a1shijschrijftdatde zinsnedeuitLucas24:beginnende metMosesen deProfeten
verklaardeHijhun aldeschriften,œnmentaliteitverraadtdieweinigmetdewerkelijkheidvandoenheeftomdatJesusindien nodig tegen deThora-God inging (p.112),
volg ik hem nietmeer,en dan ben ik blijdatik datnietin hetDuitsheb hoeven
leyen ...
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W atvanJesusgezegdwordt geldttrouwensvandeheleBijbel.W aterecht
gebeurd is,isdoorde Bijbelen de interpretauevan eeuwen gesluierd tot
onsgekonaen,onherkenbaargemaaktaan onsovergeleverd.

Alsbewijsvoorditstreven kunnen de ontdekkingen van delaatste jaren
worden aangehaald.Hetreligieuze en culturele klimaatwaarin Jesusleefde

is nog meer bekend geworden,de rollen van Qumran aan de Dode Zee

hebben veellichtdoen schijnen op œn tot1948 spaarzaam gekende gem œnschap in Jesus'dagen.De geschriften die daargelezen en geschreven

zijn,worden weergelezen totvruchtvan hetBijbelonderzoek4.Degretigheid waarmee èn het onderzoek èn de publiciteit zich op deze vondsten
hebben geWorpen hoeft niemand te verwonderen,meer dan een eeuw al

doetditverschijnselzich voor.De vreugde en de verontrusting daarover
zijn ook geen onbekend gegeven.M aarhetlijkternu op dat(bijna)alles
metverantwoordewetenschappelijkeargumenten kan worden gestaafd.En
inderdaad,veelzaken zijn opgehelderd,woorden verklaard,thema'sverduidelijkt.
hfede door toedoen van de studies rond de vondsten van Qum ran is de

belangstellingvoordeRabbijnseliteratuurweertoegenomen.Ook deRabbijnen hebben in lezendetraditiedeschriften doorgegeven,zijhebben bePaaldeaccentengelegddiealofnietuithetgezichtsveld vandechristelijke
theologen waren gebleven.
PeterSchâfer schreef een doorwrochte studie over de voorstelling van de

heiligeGeestin deRabbijnseliteratuurs.In dezestudielaathijzien hoeop
een bepaalde wijze de profetische verbeeldingskrachtbij hen doorwerkt,
hoe zijblijven weten datde Geestietstemaken heeftmetwatop aarde
geschiM t,en hoezijdaarom treuren overhetuitblijven en wijken van de
4 ZieM .Simon,Lacfvflglffon del'cnfk/
zifletlechristlanîsm e,Paris,1972.
Betrouwbare overzichten betreffende de religieuze en culmrele achtergronden die

hun invloed hebben gehad op hetontstaan van de Bijbel,zijn tevinden in deserie

die geschreven wordtnaast de T
new English Bible':Vhe Cambridge Bible Commentary'.

0.Jessie Lace, Understandîng the Old Testament, 191 PP.,f 2,20,Paper f 1.En
Enid B.M ellor,Them aking OJtheOldTesto ent,214PP.,f 2,20,paperf 1.
Zoisereen inleidingswerkjegetiteld Understandîngthe Old Testo ent,en een ander

TheM aking // the Old Testament,datvoornamelijk deliteraire genres (beknopt)
beschrijft en inleidt in de buiten-bijbelse literatuur.Het commentaar op Exodus
bevatde tekst van de nieuwe Engelse vertaling,m et uitgebreide voetnoten,hier en

daarvan eenverrukkelijkenuchterheid;cf.p.46bijEx.7,18:'Thefish willdie:the

death of the fish through unusualpollution of the Nile wateris readily intelligible
in connection with the explanation given of the m rning of the Nile water into
blood'.
RonaldE.Clements,Exodus,Cambridge Univ.Press,London,1972,248 pp.,f2,20,
paper f 1.
5 PeterScu fer,Die Vorstellung vom H eiligen Geist fa der Rabbinîschen Lîteratur,
KöselVerlag,M ùnchen,1972,186 pp.,D M .55.
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Geestzolang Jerusalem nog nietdie stralende bruid is.Zijweten hoe de
GeestdeaanwezigheidvanGodborgten zijdurvenhopen op œnontplooiing in krachtin de laatste dagen.H etbruikbare van dit boek is,dat alle

plaatsen mehalve die welke betrekking hebben op de inspiratie van de
schriften)bijœn zijngebracht,zonauwgezetdathetbewonderingafdwingt:
om een rabbijnseuitspraak teciteren dievoordeauteurgeldt:deverkondiging van de Thora maaktdekomstvan de Heilige Geestmogelijk (p.
130).
Op een even nauwkeudge wi
jzeheeftM einrad Limbeck onderzochthoede
Thora verstaan werd in het<vroegeJodendom'(en daarmeeisbM oeld het
jodendom uitJesus'dagen en de eerste eeuw van de christelijke jaartellinglf.M etopzetwordtMern orageschreven.W ijwetendatditdoorgaans
vertaald wordtalswet.M aardan is de betekenis teveelversm ald.De titel
van Linabecksboek luidtdan ook terxht:Die ordnung des Heils.In dit

boek wordtduidelijk hoe den ora,die Ordnung des Heils,wordtafgelezen uit de Schriften,hoe de Schriftlezers en de schriftgeleerden ermee

bezig zijn geweestmethetoog op de toekomst.Hetboek lijktmijeen
uitermatenuttige(enbroodnodige)correctieop depopulairevoorstellingen
dienog steedsopgeld doen aangaandeletterknœhterijen ve- orden wetsinterpretatiebijdeJodenvan Jesus'dagen.Ofom hettheologischertezeggen:degemakkelijke tegenstelling tussen weten genadeblijktniethoudbaaren daarmeekan Paulusandersworden gelezen a1shijhetheeftover
de wet.
Een christen moet er derhalve alles aan gelegen zijn om de vragen aangaandeJesusen zijn tijd ernstig tenemen.Er isteveeldatom aanvlllling.

correctievraagt.Daarom kan hijdegesteldevragen nietontwijken,kan hij
nietdoofblijven voorhetgeen de laatste jaren isontdekt.Zelfs za1een
Jesus-beweginghem metdevraagconfronterennaarwerkelijkebetrokkenheidT.Hijkan dievragen nietafdoendoorzetenegeren,wanthijweetdat
een slechte interpretatie ook een interpretatie is,en temeer,hijweetdat
slechte interpretaties naar aanleiding van slechte vragen een taai eigen

leven kunnen leiden.En hetbœld dathijvan Jesusmee raagt,isgevoH
in de verkondiging van de kerk en doorde praktijk van œn ceistelijke
gem eente ...

Daarom ishetmogelijk daterharten in onrustkomen,wanneerzijkennis
maken metde schriftgeleerde arbeid van hetjongstetijdperk.De histori6 M einrad Limbeck,Dîe Ordnung desHeils,Untersuchungen zum Gesetzverstândnis

desFrûhîudentums,PatmosVerlag,Dûsseldorf,1971,214pp.,DM .28.
7 Een overzichtvan de Jesus-beweging is te vinden in:R.C.Palms,de Jezus-bewe-

ging,(Prisma),Spectrum,Utrecht,Antwerpen,1972,127 pp.,# 2,
75,BF 44.Cfr.
Jean Duchesne,De Jezus-Revolutie,in Jfreven,oktober 1972, pp. 16 -26.
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schefeiten blijkenblekerdandeschriftuurlijkéuitdossingde.
eH vermoH en.
fprisvan ditresultaatverkaarteen uitlegger:en in onze tijd zijn hetniet
deeersten debesten diezondermeerverklaren datde<symbolische'bijbellezing voormodernemensen nietmeermogelijk is...8.
Daarentegen zijn erboeken en boekjesdieproberen gerusttestellen.Het
aantal van de geschriften dat de bange vragen en de brutale uitdaging
poogtte bezweren,isgroot.

Zeverschijnenmetœn bijnaberekenbareregelmaat.Zezijn zelfszo tzrijk
datde vraag moetworden gesteld watde auteursheeftbewogen no> aals
ree slang gestelde vragen en reH slang gegeven antwoorden te hernemen,
doornogmaalsdeogenschijëijk reM slang geopende deuren te willen ontsluiteng.M aarblijkbaarvoldoethettallozem alen herhaalde antwoord niet.

Deonrustlijktnietbezworen doornor aalstevertellen datdeevangeliën
gœn historiezijn in demodernezin van hetwoord en datdebijbelscM jvers een eigen theologie hebben die niet gemeten kan worden met onze

theologischevoorstelllngen.Evenmin blijktheteen sleuteltezijn nogmaals
teherhalen hoe de onderscheiden bijbelboeken zijn ontstaan,om zezo in
hun oorsprong,inhun onvervangbareoorspronkelijkheid tekunnen vatten.
Daarom stellen veelvan die boeken teleur. De vraag moet daarom we1
weerkeren.W aar is het eenvoudig evangelie,waar is de gewone Jesus te

vinden,ontdaan van allehaarkloverijen...10.
8 Zie L.Grollenberg,M odern Bqbellezen,Baarn,1971,p.76.

9 Zo'n overbodig boek lijktmijE.Henau,Hzus vx Nazareth.Hetnawoord van
F.n eunisvermag ditwerkjenietteredden.

10 Hetboek van R.H .Fuller,De înterpretatie van de wonderen van Jesus,PaM os,

Utrecht,Antwerpen,1971,124pp.,BF.120.m itiseen vertalingvan hetreedseerder
(1966)in hetEngelsverschenenInterpretîng theM iracles).Devertalerheeftdeaangehaaldewerken in hetboek laten staan zoalshijzeaantrof.Delezerwordtnaar
een uithetDuits in hetEngels vertaald boek ve- ezen,ook a1s er een Nederlandse
vertaling van bestaat.
In ditboek wordtgepoogd nuchter overde wonderen te spreken.Ditgaat de auteur

wonderwelaf.Hijmaaktookduidelijk datwealleen aangewezen zijn op deevangeliën,datwe geen enkelewaarborg hebben dateen van de opgetekende verhalen in de

evangeliën rechtstreeksvan ooggemigen komt(p.21).Maarditgoedeuitgangspunt
maakttoch nietdathijbijde evangeliën blijft,hijwildaarom ook terug naarde
traditie dieachterdeteksttevermoeden valt.DaardoorM1hetboek tegenvallen bij
diegenen die het precies willen weten.Fuller,vanuit zijn standpunt,maakt we1
duidelijk datdewonderen bewaard zijn gebleven in deverhalen van de evangeliën
om duidelijk temaken datde messiasin hetmidden van zijn gemœnte is.Zijzijn

niet om zichzelfswilopgeschreven,maar om de verkondiging van Jesus te sce agen.

In deuitwerkingvan dewonderen bijMarcus overheersttoch de reconstructievan
de wijze hoe hetverhaalzou kunnen zijn ontstaan.Bijv.bijde genezing van de
lamme 2, 1-12 (pp.75-82) zalde lezer tevergeefsde programmatische gestelde
zlnnenvanpp.18-19in '
praktijk'gebrachtZen.Hijvraagtzichnietafwaarom het
verhaalhierzijn plaatsvindt.Een zekereinconsequentie wordta.h.w.de evangelist
<verweten'die hierhetwoord çzoon des mensen'heeftlaten staan.

Maardaarmeezijnweweerop hetuitgangspuntteru% ekeerd.Hoe <moeilijk'hetook mogelijken,devraag naarJesusvan Nazaret,de vraag naar
de zgn.M storische Jesus kan niet buiten de vraag naar de schriften,ook
niet als de schriften als vertekening zouden kunnen worden onûnaskerd.

Scripta manent,hetboek blijft,hetvaltnietweg te cijferen.
I7aaronlishetverheugend daterindebijbelsewetenschap ook aandacht
gaat komen voor het <boek-als-boek'.De aandacht gaat dan niet mœ r
alleen uitnaarwateraan de totstandkoming van hetboek voorafgegaan is;
hetresultaat zelf,het boek is dan voorwerp van onderzoek.De profane
wetenschap heeft hier uiteraard de voorbeelden aangereikt. W ant niet
alleen datgene watooitgeschiM is,iseen gegeven,hetboek zelfa1sboek
isdatveelm eer.H etzgn.historische gegeven is niet1os te weken uithet

boek.W emoeten immersblijven sprekenen schrijven overdatgenewat1os
te weken zou zi
jn uithetgegeven boek.Er komt derhalve een boek bij.
M aar dat boek erbi
jkan heteerstgegeven boek nietoverbodig maken.
Inhetbestegevalkanhetfboek-erbij'hetgegevenboek beter,scherperleesbaarmaken.Dieboekenerbijworden - gelukkl
'g- geschreven.Exegeten
houden zich nietuitsluitend metde rœ onstructie bezig.

Kertelgezegthetzo:Een eenzijdige historische kritiek die dewonderverhalen van hetevangelie slechtsalsgetuigenissen van œ n primitiefwonder-

geloofwi1onderscheiden van delatereuiteindelijkerMactievan hetEvangeliesvermag geen bevrM igend antwoord te geven op devraag waarom de

Evangelistdantoch maardieprimitievewonderenheeftopgenomen (p.18).
De vraag hoedewonderen gelezen en verstaan moeten worden,wordtniet

beantwoord dooreen referaatoverwonderen en demogelijkheid daartoe.
De vraag naar de wonderen van Jesus wordtbeantwoord in de beweging
van hetevangelieverhaalzelf.
Een verhaalaangaande de genezing van een m elaatse moetniet allereerst

gelezen worden naardevraag toe:watzijn melaatsen eigelijk en ishet
mogelijkdatzezomaargenezenkunnenworden?Veeleermoethetevangeliegelezen wordenmetdezevraag:hoekomthetdathierdezemelaatsezijn
plaatsvindtin hetevangelie.

VoordezevragenheeftKertelgein zijn inleiding alleaandacht.
Overhetboek heeftEdmondJabès,œn jood,een dichter,een Fransman,
hetvolgende geschreven in œ n verdichte dialoogll:
<L'inquiétudedu livre estdansses
limites.Ainsi,l'angoisse està nosfrontières,ditOury.
-

Toujoursnousfurenthostiles1es

limites,ditBel seba'.
11 Edmond Jabès,Aely,Paris,1972,p.72.
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De onrustvan hetboek isdathetnietverder gaat,dathetnietverderkan,
dathetbeperkt,datmen lezend op grenzen stootdie men zou willen over-

schrijden.Jabèsonderstreeptdatdoorflimites'en <frontières',en thostiles
1esfrontières'in één verband teschrijven.In ditcitaatZjn bovendien de
onrusten de angstbijeen gebrachten de angstaan onze eigen grenzen
raaktde limietvan hetboek.Hetangstige boek staathaaks op de onrust
van onze eigen gfenzen.Vanuit de onrust van het boek wordt dit V es
gezegd,bedacht.Uit de onrust van hetboek valthetwoord dtoujours',

altijd,uitdemondvan Bethsebm
Hieris,naarhetmijvoorkomtsdevraag naarhetboek in alle hevil eid
gesteld,omdathierhetboek aan eigen vijandelijkegrenzen isom ngM aan.
W ijlezenMervijandigegrenzen,wanthetboek dreigt,steltpaalenperk en
lijkteen vijand voor ontplooiing.HetdwingttotZchzelf terug,daarom
moeten wijonsopnieuw voorhetboekbuigen,erin lezen in stee van hetuit
hebben.Dan ishetboek m eer dan een ontwikkelingsfase,meer dan een

mijlpaaldie kan worden gepasseerd.
Wanteen boek ismeerdan een huldeblijk aan watvoordehand ligt,het
m ogtdoor de opperhuid van de z> .werkelijkheid hœn te stoten.Het
zoekt onder woorden te brengen wat nog niet eerder onder woorden is
gebrachtom op diewijzehetbeschrevenetoekom stte verschaffen.

Daarom moeten zgn.ontmaskerende verhalen teleur stellen.Zijdrijven
datgene watisgeschied,vastindeaardewaarinhetisontstaan,wi
jzenhet
zijn plaatsin deverlopendehistorieen zo blijfthetin hetduistervan het
verleden.

Daarom zijn boeken toete juichen a1sde verzam eling opstellen die door
HelmutH arsch en Gerhard Vosszi
jnuitgegeven.Versuche mehrdimensioaierSchriftauslegungm.Verscu lende geleerden hebben zich gebogen over
de pericope van de bruiloft van Kana. Vanuit verschlllende disciplines

wordterovergesproken.Zijdiezich metdezepericopehebben bezig gehouden,zeggen datdehistorisch-kritischemethodedebodem iswaarop zij
allen staan.Zijvermelden erbijdatdezemethodenietoverbodig kan worden gemaakt.M aarzijzijn ertoch niethelemaalgerustop.W ant<mag de
exegeetachteloosaan hetFeitvoorbijgaan dateen Sm boolmeermogelijkhedenmetzich voert,diedeauteurwaarschijnlijk niet<fbd oeld''heeft,
maardietoch aanwezigzijn?W anthetsymboolmetalzijn mogelijkheden
isgebruikt'(p.20).
De poging ook langs een andere weg het verhaalte lezen wordtin deze
bundelmoeizaam ten toon gespreid.De lezerkan er œ n Eefenpsychologische Interpretation van Joës2,1-11 in vinden.M aarik vermoH datde
12 HelmutHarsch und GerhardVoss,Hrsg, Versuche mehr-dîmensionder Schriftauslegung,Chr.KaiserVerlag,M ûnchen,1972,149 pp.
,DM .18.

lezerdie ditpad bewandelen wil,Zch toch mœrluisza1voelen bijde
beschouwing aangaandede kerkvadersin hun interpretatie van de bruiloft

vanKana.Delezermagnahetlezenvanditboekookeenvragenlijstinvullen.Hijmag aangeven wathijin hetboek heeftgemist.De samenstellers
doen hem twee suggesties aan de hand,n1.het sociologische aspecten de

bijdragevan demodernekunst.Ik geloofdatmetnamebijdragen van de
m oderne literatuurstudiede schriftuitleg waarvan de samenstellersdrom ens

dichterbijkan brengen.Ditboekkan helaasdeFransebundelsdieoverdit
onderwerp zijn verschenen,nietdoen vergeteni3.M aar de exegeten die
daaraan hun mM ewerking hebben gegeven,hebben dan ook niet-leologen
uitgenodigd:mensen uit deliteratuurwetenschap.Het verhaz van Starobinski,œ n literaire analyse van M arcus5,1-20:de bezetene van Gerasa,
is zonderm eer een schoolvoorbeeld hoe een lezer een verhaalals verhaal

kan lezen en analyserenâ4.Hetverhaalwordtdan in zijn eigen luisterbeluisterd,alle bewegingen worden m eegemaaktom watnog nietgeweten is,
watnog nietisgehoord,op hetspoor te komen.
W anneerzo overde eigenheid van hetboek wordtgesproken,dan moetde

kwestievan dekanon weerworden gesteld.Hetisnietverwonderlijk dat
dezekwestiedelaatstejarenweinig aandachtkrijgt.Alsdevraag naarde
zgn.M storischeJesusscq.deM storische gebeurtenissen overhœ rst dan kan

devraagnaardekanon,desamenhangvan debijbelboekenvan hetouden
nieuw testamentsslechtaan bod kom en.W antde aandachtvoor de M sto-

rischegebeurtenissen versnippertdeaandachtvoordebijeengeschreven en
telezen saraenhang.
In het boek van Inge Lonning, Kanon inq J:ca/ni5, kan naen dan ook
lezen datde vraag naarde kanon in onze dagen raoeii
jk gemaaaktwordt,
aangezien hetNieuweTestamentgelezen wordtalsœn geschie enisvan de

leologie van de eerste eeuw (p.214).Zo kunnen in hetmeestextreme
geval Iopvattingen verouderen of moeten minder nauwkeurig omschreven
verhalen het afeggen tegen hetgœ n scherper gedefinieerd is'.De auteur

behandeltde kanonkwestievanuithetLutherse standpunt.Lutheris zijn
leidsm an en degene die in de geschie enisvan ditvraagstuk gdnteresseerd

is,komtin ditboek rllimschootsaan zijntrekken.M aara1sdekwestievan
dekanon aan bod komta1sœ n probleem van œ n oecum enische theologie,
13 R.Barth> e.a.,Andyse Structurale etExégèse Biblique,Neuchatel,1971.
R.Barthes e.a.,Exéglse etHerméneutîque,Pads,1971.
14 In:Analyse Structurale etExégèse Biblique,pp.63-94.
15 lngeL/nning,Kanon fm Kanon,Chr.Kaiser Verlag,Oslo -M u chen,1972, 295
Pp.,DM .30.
Zie ook:Ernst K'
iqem ann,Hrsg.,DasN eue Testamentals K= on, Göttingen, 1970.
Een verm meling opstellen van verscheiden geleerden die over het ondem erp de

laatste jaren hebben geschreven.
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dan overheersttoch hetLuthereogma en kan de auteuraansluiten bijde
historischebenaderingswijze,diehethem mogelijk maakteen bepaald1*rstuk (de rœhtvaardiging van de ongerechte door hetgeloog totmaatstaf
tem aken van hoe ergelezen moetworden.Almeta1,doordeze benadering

worden wijtoch ook weermeervan hetboek weggM revendanernaartoe
gebracht.
En toch,hetgaatom hetboek datover Jesus isom ngM aan.H ierm ee is

nietgezegddatditboek altijdgoM gelezenisen evenmin datdebewijslast
dieaan bepaaldezinnenen verhalen istoegedicht,altijd istedragen.M aar
hetmerkwaardig bonteverhaal,datnietin een systeem isondertebrengen,
houdttotop dedag van vandaag degem œnte op gang.

Alswijno> aalsdevraagherhalenwaterprœiesisgebeurd,meetbaaren
te klassificeren,dan moetin de eerste plaatsgeantwooM worden:erls een
gem œnte,een gemœ nschap,een volk datleeftvan deperspœ tieven,van de
toekom stdie indatboek istelezen.Dezgn.bepaaldeWsie op hetverlM en
die in hetboek ook naarvoren komt,kan nietdoen vergeten dathetboek

geschrevenisterwillevan detoekomst.Deverhalenzijn methetoogdaarOP gecomponeerd.Daarom iserO0k allesaan gelegen hoe ditboek verkondigend wordtgelezen,hoe hetwordtvoorgelezen,omdatzo de naam van
de lieve H eer ter sprake komt.H etboek verzam elt.H etambachtvan de
prH ikantis daarm ee œ n zware eisgesteld.Nietal
lœn omdathijde gemeente,de gemeenschap in de kerk,in alle zinnen van het woord m oet
estichten'(ook stichten totgemeenschap),hijmoetook hetboek op de
juiste wijze openen en daarmee toekomst openen.Jochem Tolkle hœ R
Onderzochtaan de hand van enkelevoorbeelden hoe de verhouding isvan

depredikanttotdetekst.Hijonderscheidttweemodellen.
Inheteerstegaathetom bijbelverhalendiea1sexempelsnaarvorenworden
gebrachtvan hetgeeneeniederfaltijd en overal'we1M kunnen herkennen.
Hettweede modelgaatuitvan de menselijke vragen,die eerstworden
geformuleerd,om daarna tezien oferin deschriften antwoord op diemen-

selijkevragen kan worden gevonden.Beidemodellen hebben hun vooren
tegen.M aar in de ogen van Tolk doen gœn van beide m odellen recht
wedervaren aan de teksten zoalsdie vanuithethistorisch onderzoek vandaag kunnen worden gelezen.Hetkan dan ook gœ n verwondering wekken

dathijin Zjn boek een pleidooihoudtvoorhetafschaffen van dem ricom nordening.Teveelteksten zouden dan œn predikantin moeilijkheden
brengen.Historisch zijn dieteksten 'onmogelijk'gemaakt.
M aarzo gemakkelijk lijktmijdeoplossingniet.W antook bijhem lijktde
opvatting de overhand te hebben dat datgene watachter de tekst te ver16 Jochem Tolk,Predigtarbeit zwischen Text und Situation, Chr. Kaiser Verlag,
M ûnchen,1972,162 pp.,D M .14.
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moeden is,belan> jkerisdan datgenewatin teksttelezen staat.Ook bij
hem overheerstdeideedaterallœ n maargeschreven isom niettevergeten.

Maarerisook geschreven opdatwijzullen wetenhetgeen wijnu nogniet
w eten.

M aarwellichtschuiltachterditallesook œ nbepaalde opvatting aangaande
de <troost'die uitde prediking zou kunnen worden geput.M aar methet
woord <troost'is immers ook niet allesgezegd.<W ant alwattevoren ge-

schrevenis,datistotonzeleringtevorengeschreven ol atwijdoorgHuld
en vertroosting der schriften hoop zouden hebben.En de God van ge uld
en vertroosting geveu eensgezind tezijnonderelkaar naar ChristusJesus,

om eendrachtig uiteen mond teverheerlijken deGod en Vadervan onze
HeerJesusChristus...'(Rom.15,4-6).
De vertroosting geputuitde schriften is een vertroose g die verwachting
wekten hoop.Hetiseen vertroostingdiegegeven zalworden aan degenen

dietreuren,gelijkindetwee ezaligsprekingstaatgeschreven.Hetzaligdie
treuren moet<goed'worden verstaan!Deattente lezerza1merken datdeze

zaligspreking in het 5e hoofdstuk van M atleûs (hetbegin van de zgn.
Bergrede)deeerstezaligspreking aangaande dearmen van Geestaan W e
hetkoninkrijk derhemelen is toegezegd,en de derde zaligspreking aangaande de ootm oM igen die hetland zullen be rven,uitelkaarhoudt.Dit

zou œn aanwijzing kunnen zijn hoe hettreuren kan worden gelezen en
welke troost in hetvooruitzichtis gesteld.Hettreuren van de treurenden
zou dan we1eenshierin kunnen bestaan datdatgene watin de eerste en de

derde zaligspreking isgezegd,nog nietsamenvalt:dathetkoinkrijk der
hemelen en hetland datzijzullen beërven,nog niethetzelfdezijn.Hetis
hettreuren omdaternog steM sgebH en moetworden:gelijk indehemel
zo ook op aarde.En in hetgebed worden dedingen dienietzijn,genoemd
alsofzijwaren...Hetmogeduidelijk zijn datditnietalsalibiwordtgezegd.Wijhoren hetwoord van deprofeet:<Godsgemigen zijt#j'(Is.43,
12).AlsZijngetuigen hetop aardeaflaten weten,wiezaldan nog weten
watGod bereid heeftvoor hen die hem liel ebben?

Daarom iserallesaan gelegen datwijhetboek alszodanig weer leren
lezen,alseen boek geopend naarwatkomen gaat.W antditboek kan niet
17 Zo'nboekishetonder1)genoemdedoorF.J.Schierseuitgegeven.Deproblemen
zoalszeaan de orde zijn gOteld in deloop derjaren worden besproken,bedis= ssieerd.De samenstellers doen m i. geslaagde pogingen x n en ander gœ chikt te
m aken voor het godsdienstondeM cht.

a n opmerkelijkebijdrage isdie van PaulKonrad Kurz,DerZeîtgenössîsche Jesus
Roman (pp.110-133).Opmerkelijk,omdathijLehmannsJesusrapportindithoofdstuk ter sprake brengt.Tot een disa ssie aangaande de tecu iek van hetverhaal in

de Jesus Roman,eiofin de Bijbelse verhalen komt het Uammer genoeg)maar
nauwelijks.
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vervangen worden dooreen anderboek datwijzelfzouden e en schrijven.In hetboek ligtdetoekomstbesloten diewijkunnen verwerkelijken.
Voor een ge>teresseerde ziethetnapeinzen overhet boek er som sG ao-

tisch uit.Daarom Zjn in onze dagen de boeken welkom die overzichten
biM en,die verzam elen watalgezegd is,die bewaren watanders zou ver-

dwijnen.Datzijn boeken dieook voorzichtigen bescheiden maken en die
ervan weerhouden haastigeoordelen te vellen.
W antde liefde voorhetboek,voorhetverhaaldaarin verteldshoudtniet
alleen degem eente op debeen,m aarbrengtook meermensen in m inzende

samenwerkingbijeendan we1eenswordtvermoH i8.
18 Hetboek van Anselm Stolz,H ngerdesHerrn,onderstreeptdit.Zijn uitœnzet-

ting behandelthet<navolgen van Jesus'.Hijmaaktduidelijk dat<navollen'in de
t
letterlijke'z1n van hetwoord alleen maar mogelijk geweatisvoor dehjdgenoten
van Jesus.Navolgen a1snadoen,nalopqn isvooronsonmogelijkjeworden.Maar
vanuitdesimatieleraren en leerlingenbljdeRabbijnen ku duideli
lk worden dater
meermogelijk is a1ser gesproken wordtvan <navolging':hetverhaalherlezen en

lezen,om zo demogelijkheden van detoekomstop hetspoortekomen.Wantzo
heeft de navolgingvan Jesus'leerlingen haar plaats ln de overlevee g vu de evangeliën:want zo kunnen de woorden van Jesus voor de <latere'cu stenen hun bete-

keniskhlgen (p.49).

* *
e
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Terzijde
Een nieuwe psalm envertaling
K Fens

De psnlmenvertaling van Dr.Ida G .M .Gerhardten Dr.M arieH .van der

Zeyde is œn au taljaren œn boek van belofte geweest.Enige pnlmen
werden,alweerœn tijd gelM en,in œn tijdschdftgepubliceerd.Zewaren
vankwaliteitzoopvv end,dat= waarschijo jk desnelstbekroondepoëzie
vandeNe erlandseliteratuurzijn.Voordeenkeleprijsgegeven vertalingen
kreeg Ida Gerhardtde M artinus Nijhoff-prjs.En in de bekroning werd
ook haartoen netin herdruk verschenen,uit 1949 daterende vertaling van

Vere us'Georgica betrokken,een van de knnpste en indrukwekkendste
poëzevertalingen dieNH erland kent.Ida Gerhardtnoemdehaarvertaling

Hetboerenbedrijf,titeldieopzich eenvondstis,alkanhijvoordedichteres
vanzelfsprekend zijn geweest.Je moetin hetNederlandsvertalen en dus
een goH NH erlandse titelkiezen,oer-Ne erlands zou ik bijna zeggen.
Karakterisuek toch ook weerdie utel,vooreen dichtereswierwerk zo door
en door NH erlands is,watwilzeggen:NM erland illhet beste inspireert

haar,Ne erland op zijn smalstdoethaarfelhekelen (in ongewoon heftig
en raak NM erlands)en van deNe erlandseta2 laatzijin haarpoëziede
grotemogelijkheden zien,waarbijzijzich nietophoudtbijde tnnlvan de
dag,maarmethetsterkstewerktdatdieGaIin HjngeschiM enisheeftopgeleverd.En datisheelwatm eerdan hetdichten van dedag te zien geeft.
Totàl
,a
chtjaarhebbendedichteresendeneerlandicaM ariavanderZeyde

aan hunpsalmenvertalinggewerkt.Enhetkanmoeilijk andersdandateen
ve> Eng van het hele psahnenboek ook voor hen een boek van belofte

moetgeweestzijn.Zou hetboekooitvoltooidworden?Zijkozen œnlange
smalleweg die nietnaarsnelsuccesleidt.Ida Gerhardt#ng Hebreeuws
studeren,ookuitnieuws#erigheid naarwaterpreciesin datboek,dattoch
delyrische samenvatting van debijbelisen voorhaara1sgelovigeèn a1s
dichteresgrote betekenishad,stond.Haar nieuwsgieril eid zullen velen
delen.Erzijn veelvertalingen,maardewetenschapsmensen blijven doorgaansindeletterlijkeweergavein prozasteken,zodatdelezer,a1shijdaartoein staatis,zelfm ethetvaak ruwe materiaalzi
jn gMichtachterdetekst
van de exegeetkan denken ofvermoeden.Delezermoetdeeenheid schep-
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pen diedeoorspronkelijkepoëzieheeft.Erzijn veelberijmingen,maarde
dichtersdaarvan zijn alte vaak gHwongen de eisen van hun versmeer
rechttedoendandeeigenheden vandegrondtekst.ZijZngenysomsindrukwekkend (Vondel,GabriëlSmit)overdetekstheen,wathun berijmingen
tot fraaie poëzie kan maken, maar ze als vertaling inadam uaat maakt.

Exegeeten berijmer kunnen de nieuwsgerige lezer nietbevre igen.Hij
blijftin een ruweoffraaiingelijstemaartoch beslagen spiegelkijken.
De tweevertaistershebben hun velem H e-nieuwsgierigen tegem oetwillen
komen:m etkennisen dichterschap;in œ n NH erlandspsalmgedichtmoest

de oorspronkelijke tekstzichtbaar worden.Aan die taak hebben zijniet
lichtgetild;deduurvanontstaan van devertaling kanhetbewijzen (en de
laatstezesjaar werd hun vertaalarbeid een dagelijkse taak);dat zijvan
sommigepsalmenachtvertalingenmaakten,voordatzijdedefinitievetekst
1oswildenlatenskanduidelijk maken welkeinspanninghieropgebrachtis
om de spiegelmaxlmaal helder te maken.H etboek De psdmen is er nu

(uitgave van de Kalolieke Bijhelstichting te Boxtel en het Nederlands
Bijbelgenootschap te Amsterdam gezamenlijk).En defrik die alleen zijn
strikte vakgenoten vertrouwten doorgaansgeen poëzie kan lezen,kan erop
gewea n wordensdat de vertaalsters veel adviezen van exegeten hebben
gehad en dathun werk ondermeerdevertaalcommissievan hetNM erlands

Bijbelgenootschap - toch we1œn instituutmetenigeervaring - is gepasseerd.
ykan hun vedaEng geven Ida Gerhardten M arie van der Zeyde een korte
verantwoording m ee.Eerdvrhad de tweH e genoemde een uitgebreide ver-

antwoording en beschrijving van hun werkwijze gegeven in '- W ie het
leestlette erop'- ,acevering 41van de mededelingen van de prof. dr.G .
van derLeeuw-stichting,in een uitgebreid stuk datprikkeltdoornuchterheid en door onbevangenheid soms hard aan komt. Ik citeer daar graag
tweepassagesuit:

dToen wijhetwerk begonnen,hadden wijonsvoorgenomen onsstriktte
houden aan de Masoretische tekst(geen subjectiviteitl),en ook zagen wij
heta1sideaaldatéén en hetzelfde Hebreeuwse woord steM s op gelijke
wi
d jze zou worden vertaald.M etbeide wasBuberonsvoorgegaan, en hij
wingtdaarmee stellig respectaf.A1werkende zijn wijhiervan teruggekomen.Erzijnteveelplaatsenwaareen anderelezingbepaald meerovertuigend is,- te veelplaatsen ook waar de M asoretische tekst ons zou
hebben gedwongen onzin te vertalen. Toch isde

onszelfhebbentoegestaan bijzonderklein,- veema
lkl
re
gi
e
ne
vran
biv
jvro
ij
or
hebe
ided
ldieda
wi
nl
van de vermaarde FransePléiade-vertaling (van 1959).
H etconsequentweergeven van één Hebreeuwsete= dooréén NM erlandse

uitdrukking lijktde meest verantwoorde werkwijze.Het bevordertook,
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laatik nu maar ze% en,de overzichtelijkheid,en hetis prettig voor de
samenstellersvan een concordantie.Demeestjuiste maniervan vertden
ishetechtero.i.niet.Hetisimmerszelden,datœn H ebreeuwseuitdrukking
volledig zalworden gedektdooréén NH erl= ds woord,- alle vedalen is
in zekere zin benaderen.Dan M in hetene verband déze weergave beter
passen,en in hetandereverbu d die.Bovendien valt,watin hetHebreeuws
steedsmetéén woord werd gezegd,in onzeta2 doorgaansmetverschillende
sm oniemen weertegeven,en diehebben alle hun zin'.
En even verder:

<W ijmœndeneerstdepsalmen temoeten omzetten inietswathetbestea1s
<<vrijeverzen''kan worden au gH uid:verzen dusdiegœn andere spmenhang hebben dan hun ritmische bewe#ng.Hetbevreigdeonsniet,en zo
ZJ
i-n wijovergegaan op een regelmatigebouw,waarbijelkeregeleen gelijk
aantalritmische'ftopm n''heeft(meestaldrie).DitkomtmethetHebreeuwsepsalmenversgoH overeen.Rijm en strofe-indeling bleven uitgesloten.
Rijm zou onsge wongen hebbendetekstgeweld aan tedoen te- illevan
de rijmwoorden (...).Totœn indeling in strofen geefthetHebreeuwse
origineel,op enkele weinige uitzonderingen na,geen enkele aanleiding'.

W atin hetstukvan M arievanderZeydegewoon een klein meesterwerkje
genoemd kan worden,ishaarverantwoording van hun vertaling van psalm
42.In dieverantwoording worden anderevertmlingen betrokken,dieworden
heelscherp en scherpzlnnigen - terecht- heelkdusch bekeken - en,het

moetgezegdsdeeigen vedaling komtdan a1seen bijxndergeslaagde (op
datmomentzelfsdeenig mogelijke)tevoorschijn.Die passageisMerom
ookbelangrijk:zelaatzien metwelkeminutieuzenauwkeurigheid en welk
gM uldigoverleg- woordenwordenbijhetloodgewogen - een fra- ent
van een enkelepsnlm vertaald wordt.EnW edehonderdvijftig psalmen in
eenlangeleesm riodelaastisuitdenboze)heelaandachtigenmethetoog
op detailsleest ontdekthaastperregeldevedi
jndheidvanhetciserlee- erk
datbijdezevedv ng bereiktwerd.Hijzd ook ontdekken (en wie poëzie
leest>1hetmlnderverbazen)hoedevedalingen van depsalm en elke keer
ook in dezezin toteen echtgHichtzijn geworden,datde delen alle op
elkaarbetroa enzijnengœnwoord zonderfuncieinhetgeheelblijft.Elke
psalm isœ n afgerond geheel.
Erwerd œn NM erlandspsalmgM ichtgeschapen.En watik boven overde

taalvan Ida Gerhardspoëdeheb geschreven (tad dieaan diepoëzieook
datgenoemdekaraktergeeft)geldtook voordepsslmen:ook hierwordt
nietbe-stindeta2 vandedag,wataandepsalmen en schijnvanactualiteitzou kunnen geven.Ook bijdezevelo ngen werd deNederlandsetaal
inzijn velelagen (enhoeveledaarvanwoden tezelden geb- ikt)opgeroem n en juistwoorden en uitdrukkingen uitdielagen,diegescMedenisge-

maakthebben,en nogdagelijksvoorwienietmeteenhalfwoordtevrH en
is,blijven maken.EndatZjnweldekrachtigste,vaA ookdeweerbarstigste
van onze G2.De verte stershebben zich gebonden aan een ritme.H etis

bewonderenswaardig welkevrijhM en zijzichzelfbinnen diegebondenheld
kunnen geven.Datnietalleen:zijweten in hetritme de woorden zo te
schikken dathetbelangrijkste woord hetsterkste aerAntkrijgt;naarhet
belang en de rang van de woorden in een bepaide regelbehoeftde lezer

niette raden;als hijaandachtig lxstgaan de woorden in hetritme in
rangorde staan.Hetjuiste woord op de juiste plaats.Beterkan hetniet.
Dat de twee vertalsters soms œ n woordvolgorde gebruiken die in het

dagelijksNe erlandsnietgangbaaris,datzijsomsverbui#ngen neerschrijven die niemand mondeling meer hanteeh m aar die in hetbeste datonze
taalheeft opgeleverd œ n ro1 spelensvraagt van de lezer gewenning.En

daarmeekom ik op een belangrijkpunt:dem ëzielezerweethet(alkan er
indehuidigepoëzienogalwatzijn dathem vandiewetenschap vervreemd
heeft):een gedichtlevertzich nietdeeerstekeeruit.Hetvraagtherlezing

en weernieuweaandacht.Zo ook dezepsalmen:hetgemakkelijkesucces
van de directe verstaanbaarheid hebben de ve> alstersde lezer willen besparen.Terecht,hetdwingthem,langzaam allezend hetpsalmgedichtvoor
zichzelfte ontvouwen.En uit ervaring kan ik ze% en,welke verrassingen

dan zichtbaarworden.A1meteen bijdeeerstepsalm kunnen deeerstevier
regels treffen,nietallœ n door hetrake woord tschenders',m aar ook door

dezorgvuldigeassonantie(dieevenalsalliterairezobindendinhetverskan
werken)dieistoegepast:
Gelukkig de man dieniettreedt
in hetoverleg van de bozen,
op dewegvan de schendersgeen voetzet,
nietzitin de kring van de spotters;
Even verder wordtover die gelukkige man gezegd:<Tot ontplooiing komt

wathijdoet'.Daaraangaanderegelsvooraf:
Alseen boom ishij,wortelend waarwaterstroomt,
die vruchtdraagtin hetseizoen;

zijn gebladerte zA1nietverdorren.
Ik wijsop de alliteratie inde eerste regel.M aarwaarom hetmijgaat,is
dit:hoein hetwoord ontplooiinghetvergelekene en hetbeeld op grandioze

wijze samenkomen.En datnietalleen:hetwoord fontplooiing'bie tde
lezerveelmogelijkheden voordieperlezen,want- endatkan voorveel
van hetwoordgebruik in dezepsalmvertalingkenmerkend heten - hetzegt
allesmaarspreektnietallesuit.
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Een andermisschien nog knapper voorbeeld.De œrste vijf verzen van
pnlm 62:

BijGod allœn versztmijn Zel,
van hèm komtmijn bevrijding:
mijn rotssmijn heilishijalleen,
mijnburcht- hoezou ikwankelen?
H oelang allooptge op één mens sto= ,

rammeitgijhem eenparig?
œn wand die helt een brokkelmuuréén oogm erk slechts:hem slom n!

Enhuichelen doen zijM tegraag:
dezegenwensligtin dem ond,
hethartbergtde vervloeking.

Hetwoord <verstilt'isvan gelijkewaardea1s<ontplooit'in psalm 1.Het
bijzonderste echterin ditdeelishetgebruik van hetwoord <slopen',dat
letterlijk op de situatie slaat(demensvoorgesteld als een belegerd huis)
maartevensin hetNeerlandszijn menselijkebetekenis(iemand geestelijk
'slopen')krijgt.Ook hierweer:hetvergelekeneenhetbeeldcorresponderen
op prachtigewijzemetelkaar;erontstaateen eenheidmetmeerderelagen.
Hiergebeurtvoordeogen van delezerin œn gedichtwathijvroeger(als
Mjenige literairebegenadiging bezat)zelfmethetruwe materiaalmoest
doen.En ten overvloede:dekrachtvan derots,deburcht,dieGod is,komt

doorhetgebruikvan datwoord fslopen'ook op dubbelewijzeaandelezer
over.Aan een fraaiheid van beelden denkt hier niem and m eer; aan de
raakheid en zinvolheid ervan wel.En datereen eenheid ontstaatwaarvan

alledelenop elkaarbetrokken zijnsza1duidelijkzijn.
Herhaaldelijktreftdeambuigiteitvanwoordenenuitdrukkingen;misschien
nietdirectbijeerstelezing,maardepsalmen vragen ook een ontplooiingsproces.Zoalsaldatvedijnde vakwerk ook nietdired zich aan delezer
za1voordoen in regelsals:

Hoe smadelijk verslagen weldra
mijn vijanden alle tesamen:
Hieris- alsop zoveelplaatsen in devertaling- een uitersteaan com pact-

heid,ongetwijfeld,gevolgvan compactheidvan deHebreeuwsetekst.Voor
de bekoring hetvers te verwijden en hetdaardoor bijeen eerste lezing
gemakkelijkertoegankelijktemaken,maardaardoorook karakterloos,zijn
detweevertaalstersnietbezweken.Eerbied voordetekstheefthen zichzelf
een uiterste aan gestrengheid doen opleggen.De enkele keren datde com -

pactheid de tekstook bijherhaalde lezing moeilijk verstaanbaar maakt,
neem ik dan graag voorlief.
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Totslotde vertaling van psalm 133.Een bekende psalm meteen overbekend geworden eerste vers.Ik citeer het gH icht M erom : voor het œ rst

werdmijbijdezevertalingdesamenhangvandeverschillendebeelden duidelijk;œnbeslagentekstwerdtotmijnverrassingvoorheteerst#ashelder:
Zie,hoe goH ,hoe weldadig
-

broH erstewezen en samen tezijn.
oliekostelijk op hethoofd,

ne ervloeiend over de baard,
de baard van Aëron die nederdaalt

overderandvanzijnpriestergewaad.
dauw van deHerm on die nederdait
overde bergen van Sion.-

W antdâârgebie thijde zegen,deHeer:
leven in eeuwigheid.

Als datniet,ook nietdoorde grootste bijbelheiden,alspoëzie herkend
wordt,kunnen we allemaalweer beterin koloniale waren gaan doen.Of

frik worden.A1sjongensvan Tromp.
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Politiek overzicht

demaandseptember

* Internationale sam enw erking
kingenin Romeechtertotvoldoepdy re-

VerenigdeNaties

Geschokt door het optreden der Pale- sultaatom de Franse Presidentultemdeijk te doen besluitep de uitnodigingen
stijnseterroristen op deOlympischeSpe- l
1en in M M chen vr>gen Israel en W Ot- voordetopconferentle tevera nden.Het
oomaamste resultaatvan debqprekinDuitsland de Verenigde Naties het pro- v
en vormthet besluit tot oprichtlng van
bleem derbestrijdingvan hetinternatio- g
œ n monetair fonds, waarmee men de
naleterrorismeop deagenda teplaatsen eerste stap * 1zetten naareen m onetaire
van de Algemene Vergadering,dle tegen
enwordingvan Eutopa.
heteindevan demaand bijeenkomt.Se- e
cretaris-Go eraal W aldheim, die st-ds Een harde noot krilgt de Europese Geenschp te kraken op 25 september
meer neiging vertoontom - andersdan me
a1s de ultslag bekend wordtvan een rezijn meerbeschouwende voorganger,Oe ferendllm datin Noorwegen werd uitgen ant- een actieve ro1op hetwereldschreven overalofniettoetreden.Een
toneelte spden,steuntditverzoek.
erderheid van 53% der klezerswijst
Op de openingszitting van deAlgemene me
de toetreding af.Noorwegen trekt zich
Vergaderlng bqengtde Amerikaansem1
'- terstond terug uit de Europese overlegnister van Bultenlandse M ken, Rogers,
ganen,raarin zijn vertegenwoordigers
de bestrijding van hetterrpps
'me m
'der- or
eeds Zttlng hadden genomen.
daad tersprake en trachthijeen grond- r
De
ees,dat de D eense kiezers,die een
slag te leggen vooreen nauwkeurige om- weevr
k
later voor œ nzelfde referendllm
schrijving van watonder internationaal naar de
stembus worden geroepen, het
terrorism e moet worden verstaan.
orbeeld van de N oren zouden volgen,
Intussgn dringtde internltionalepMlitie- vo
wordt niet bewaarheid. Denem arken
.

organlsatie,Inlgrpol,erb1jderegenngen stemtvolmondig ja'.
d
er afzonderlpke landen op a!n hun
strafwetten tegen dit soort mlsdaden
drastisch te verscherpen.

Intussen oefentdeLabour-partijin EngelandzwaredrukuitopZjnleider,W i1-

Europese Gemœ nschap

dwingen,datMj,indien hijnog vôôrhet
eindevan hetjaaraanhetbem'ndmocht

son, om van hem de toezegging af te

Na een onderhoud met Bondskanselier komen, zich niet tot het stellen van
Brandt, wa>rin deze zich naar verluidt voorwaarden M 1beperken doch de toeop belp gnl
''ke punten tegen de FenRe treding totdeEEG ongedaan M lmaken.
zienswllze bleef afzetten, laat Presldent
Pompidou in een koel communiqué wç-

ten,dat Mjnog steeds nigtbesloten is
de Europese tom onferentle in oktober
telaten doorgaan.Hijsteltditafhankelijk van de resultaten der besprekingen

Bilaterale samenwerking

Amerika-Japan. Op 1 september ontmoet President Nixon de Japanse prlmier KakueiTanakaop Honoloeloe (zle
tussen de ministers van buitenlandse a - M qrover het artikel qapan en de Verken,economische zaken en financiën der emg
'deStaten',p.114).
tien landen,die op 11 septo ber in Ro- Japan-China.Op 25septemberarriveert
me m oeten plaatsvinden.
Rremier Tanaka lp Peklng voor een ofTrots de sombere verwachtingen door flcieelbqzoek.(Z1e Merover hetartikel
deze uitlating verwekt,leiden de bespre- çGaatAzlë Zch oprichten',p.107).
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Aperika-Rusland. Uit M oskou wordt delijk in de voorrechten van de meestbencht,datAmenk
'a en Rpsland over- begunstigingsclauqple zou bxnnen gnxn
eenstemming hebben berelkt over het delen,zoals ettelijke Oosteuyopese lannog steeds hangende probleem der oor- den reedsdoen.Daartpeschijnen echter
logsschulden en dat door het bereiken

nog hardeonderhandehng
' en in hetvoor-

vu dezeoverœnkomstdewegisvrijge- uitzicht.
-n tot
maakt voor œn groot opgezette hln- Egypte-Lybië.Egypte en Lybië Zl
delsovereenkomst, waarin Rusland eln- één staat samengesmolten.

@ Internationale conflicten
gevangen genomln en een aantalkamVietnam
n en verdedlgingswerken vernield.
TerwijlPlesidentNixons adviseur,K is- pe
singer,knskras de hele wereld rondreist Noch de Libanese bevolhng noch het

en overal bliksembezoeken brengt, die Libanese leger verzetten Zch tegen deze
de indruk moeten wekken dat Am erika actie.
druk en naet uitdcht op succes doende
is aan œ n diplom atiek vredesoffensief, Kleine conflicten
zet de Amerikaanse luch% acht haar - Vanuit Tany>nia dringen m ilitair-gebombardem enten op Noord-vl:tnam on- orgaiseerde aanhjngers van presidlnt
verminderd voort. De Zuidvl
'etnamese
otehe!grensgebledvanOegandabmtroepen boeken enige successen in het Ob
n.Presldent Amin beschuldigtTae akeren van het Noordvietnamese offen- ne
ni
a
rvan de hand te hebben in deze '
msief,datenkelem aanden geleden inzette. vale
e
n
s
t
uur
t
Zj
n
l
e
ge
r
n
aa
r
de
yr
e
ns
.
Geruchten datna M cGovern nu ook Nimdvjn demaandschiln!dit
xon zich van PresidentThieu zou afke- Tegen hete'
oqllogle reeds!oteen diploren teneinde een coalitieregering in staat miniatuur-

tiekvejwytenspelteziln afgezwakl.
testellen heteindevan de oorlog tebg- ma
vorderen, doen weliswaar de beurs m - Tweeslelkdommen,Yemen qn ZuldNew York even opleven, doch worden

onmiddellijk tegengesproken.

Yemen, heffen eveneens de a 1st tegen
elkaarOP,m aar aanvaarden kortdaarop
bemiddeling.
-

Ilsland lokt een visserijconflict uit

HetM idden-oosten
dooreigenmachtig degrensvan Sjn terDe Palestijnse guerilla's Raien paniek ritoriale wateren tot50 mijlu1tte rekop de Olm pische spelen m M V chen
door zich meester te m aken van e1f Ism ëlische at
leten, die zi
j a1s gijzelaars
m eevoeren en,door de Dui
tse politie in

ken.H et Intem ationale Hofvan Justitie
doet desgevraagd een uitspraak, die
voorshands zowel de belangen van IJsland a1s die der Engelse en W estduile

hinderlaag gelokt, ver oorden. Duitse
scherpschuttersdoden m deze hlnderlaag
vijfguerilla'
s;dde anderen worden genomen.I;e Jtrabische wereld
va
h nggn ge
uldlgt de doden a1s helden en dreigt
metvergelding.Waarschijnlijk moeteen
poging van enkele Palestijnen om in een

vissers spaart en alleen de kabeljauw
tr'eft.Steunendop dezguitspraakbegeeft

zlch een honderdtalwssersboten uitEngeland en W est-Duitsland naar de IJslandse wateren.Zij worden daar opgewacht door drieIlslandseoorlogsscheep-

jes,dieuitgerustblijken te zijn metou-

Brussels restauranteen Israëlisch smbte- tillage voor hetdoorknippen van de kanaarneer te schieten als een eerste stap bels der visnetten.Zij maken daar ten
aanzien van één schip gebm ik van,
tot deze yergeldiny worden gezien.
Israëldrelgtvan zlln kant methard op- klaarblijkelijk om een precedent te
treden tegen de Palestijnen en begintde scheppen en te zien watde Britse marine
daad bijhetwoord te voegen door een za1 doen.

militaile vernietigingsexpeditie tegen de
Palestilnsekampen,hoofdzakelijk in Libanoq.Daarbllwerden meerdan zotig
terronsten gedood, tientallen anderen
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In de Troonrede,waarmee denieuwe
zitting van de Staten Generaalwerd geopend, wordt gesteld, dat de economie
van Nederland Zch weliswaar weer in

H et M e Cvp-congres had plaats te
Antwerpen,op 6 - 7 - 8 oktober.Cfr.
Politiek overzicht,p.182.

-

Hetverbod van de vogelvangst (1 uitopgaandelijn gaatbewegen,doch datde voering van een Europees akkoord)

daaruit voortvloeiende vermeerdering brachtvanwege de electorale implicaties
van hetnationaalinkom en niet of nau- spanningen teweeg tussen de leden van
m g.
welijks uitdrukking zal blnnen vinden de reger'
in een reële welvaartsstijging voor de Vierholdingsbesloten toteen fusie.Cfr.
burgers, aangezien de regering voorne- Politiek overzicht,p.180.
m ens is via belastingverhogingen deze D oor de voorbereidende commissie,bevermeerdering zo niet geheel dan toch staande uit leden van de drie nationale
voor hetgrootste deelop te slokken ten partijen,werd een protocolaangenomen
behoeve van haareigen uitgaven en van voor de hernieuwing van hetschoolpact.
de financiering der sociale verzekerin- Er is erg weinig vooruitgang geboekten
gen:Enkele gezaghebbendeleden van de heel wat eisen bleven tegenover elkaar

Soclaal Economische Raad geven aan- staan.Naondertekeningvjn ditprotocol
stonds nadien te kennen, dat zlj wèl door de schoolpactcommlssie zullen de
ruimte Zen vooreen reële welvaartsstij- anderepartijen tothetdebatwordenuitging.
genodigd.
De nieuw geopende Ztting van de Vanwege de onmiddelijkegeldnood yan
Staten Generaal M l slechts van korte de regering werd detlksop de bennne
'n,om dat het rompkabinet Bies- opgeslagen.Tegelijkgrtljd kregen deverduur ziJ
heuvelin november kamerontbindinqen delerseen grotere wm stmarge op devernieuwe verkiezingen heeftaangekondlgd. koop. Nocht
ans werden de prijzen
D e voorbereidende schermutselingen om geblokkeerd aan een door de regering
dezeverkiezingen zijn in vollegug.Zij bepaald plafond. De grote petrolellmconcentreren zich voonmmelijk om de federaties,die beweerden datzijnu met
vraag wie m et wie na de verkiezingen verlies moesten verkopen, hebben œ n
een nieuw kabinet za1moeten vormen. poging gedaan de kosten van de nieuwe
De drie rogennxmde progressieve par- maatregelaf te wentelen op de verbrui-

tijen (PartljKan deArbeid,D'
66 en het
kleine partijtle der van de KVP afgescheiden Radicalen)voelen weinig voor
een jamengaanmetdedrieconfessionele
partljen (KVP, Antirevolutionairen en
Christelijk Historischen) doch hun lei-

ker. Voorlopig hçbben zij zich bij de
ministeriële beslissm
' gneergelegd.

VerenigdeStaten van Am erika
De strijd om de presidentsverkiezing is

m gen
ders houden de deur op een kier m et in volle gang.Volgensde opiniepeil'
name voor de KVP,mitsdeze hun voor- ligtM cGovern aanzienlijkverderop Ni-

waarden accepteert.Duidelijkheid is op xon achterdan Hzxmphrey vierjaareerdit punt aan het einde van de maand der.In hetkamp van McGovern bl
ijft
n0g niet verkregen.
Uit protest tegen de voorgenom en
sluiting van de AKzo-fabriek in Breda
leggen de arbeiders deze fabriek stil
door haar dag en nachtte bezetten.M et
enige hulp van de zijde der regering
wordt het conflict opgelost; de sluiting
wordtopgeschorten hetwerk wordthervat na een toezegging der directie van
het AKzo-concern,dat overleg m et de
arbeiders za1worden gepleegd.
Koningin Juliana en Prins Bernhard

echter optimisme heersen en tegen het
eind van de m aand kom t er inderdaad
enige kentering in het beeld,hoewel de

achterstand nog steeds zeer grootblijft.
N oord-lerland
De toestand in Noord-lerland blijftge-

spannen.Een poging van de Britse minister voor Ulster, W illiam W Mtelaw,

om in een rondetafelgesprek met alle
partijen totovereenstemmlng te geraken
mislukt.Deels om dat de leiders van de

brenyen een officieel tegenbezoek aan m eest militante groepen izl Noord-lerPresldentTito van Joego-slavië.

land weigeren aan dit gesprek deel te

179
egene
rd
n-En
di
ge
e la
wè
nd1
nem en; deels om dat dNoo

voor dit gesprek Maar

Politiek Overzicht
soort harakiri gepleegd door in de
Bondsraad de vertrouwenskwestie te

kwamen, geen basls voor overeenstem- stellen doch zijn ministerste verzoeken
ming konden vinden.
zich daarbijvan qtemmlng teonthouden
De Britse regedng heeft we1 de meest teneinde aldus zl
'jn nederlaag te waargehate bataljons van haar troepen uit borgen.Deze procedure was nodig om
Noord-lerland teruggetrokken.
overeenkomstig de bepalingen van de
Grondwet tot het ontbinden van de

Bondsda! en hetuitscu jven van nieurklezinjen te kunnen overgaan.
M ethetoverbrengen van 50.
000 van ori- wezevev
erkiezlngen Zjn voor november
gine Indische houdersvan een Britspas- De
aangekondigd.
poortdiezich in Oegand!hadden geves-

Engeland

tigd doch daar werden ultgewezen,naal
Engeland is een begin gem aakt.Enkele Oeganda
landen,waaronderCanada en Nederland
bieden Engeland enigy verlichting nnn President Amin zet de Aziaten die in
in de oplossing van d1t porbleem,doch zijn land zijn gevestigd, onder zware
veelmeer dan een druppel op een gloei- druk.Hun bezittmgen worden hen afgenom en. Zi
jworden bedreigd metuitzetende plaatis ditniet.
ting a1s zijniethals overkop hetland
verlaten. Buiteiandse correspondenten
W est-Duitsland
m elden moord en martelingen uit zijn
Bondskanselier Brandt heeft een nieuw gevangenissen.
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DefusiepJa vierholdings
Gedurende welgeteld 12 dagen is er in de pers berœ ring geweest om een

keihardestrijdtussen > eefinantiëlegroepenmetalsinzethetdoorvoeren van
een fusie.De sGjd werd gestreden tussen de groep Lamberten de holding
Cobepa vu de Bnnk van Parijsen deNederluden.Aanleiding wasde aankoop,buiten beurs,door de Com pagnie Lambert vu Cofinindusaandelen die

in handen waren van Cobepa,watdeversmelting van 4holdings(Co.Lambert,
Cofinindus,Cofinteren Brufina),vooralgeïnteresseerd in de staalnijverheid,
mogelijk moestm aken.
Anders dan in hetLuikse wasin de streek van Charleroide concentratie in de

stae ijverheid totnogtoevan weinig betekenis.Ditterrein wasde inzetvan
destrijdmsseneeninhoofdzaakFranseeneenBelgischeholding.Hetnationale
belu g was ermee gem oeid en op verzœ k van de voorzitter van de bankcom m issie kwam de regering als bem iddelaar m ssenbeide.D it leidde tot een con-

centratie ter waarde van 'n 11 miljard,watin de kranten de opmerking losmaakte datdewereld van de holdingsondoorgrondelijk is:zo ietsin de trant
vanfGodswegen zijnwonderbaar'of<dewindwaaitwaarhijwil'.W aterniet
bijverteld werd,isdatditkapitaalvan 11miljard enkele honderden miljarden
controleert,via minderheidspm icipatiesen leningen en doorpersoonlijke bindingen m et heelwat directies in de industriële,financiële en distributiesector.
M et een relatief gering kapitaal vertegenwoordigen de holdings een grote

economische en politieke macht.Zijhebben steeds vertrouwensmannen in de
regering gehad: sinds 1830 hebben alle Belgische m inisters van Economische

Zaken en van Financiën,op enkele uitzonderingen na (b.v.Hendrik De M an
en M inisterSoudan),bindingen gehad metde financiële wereld.Datdaarover
in persen m edia weinig wordtm eegedeeld,hoeftniem and te verwonderen.D e
enkele voornanm ste fnm ilies die deze financiële m achtin handen hebben,con-

troleren ook de belangrijkste kranten en zelfsdeintem ationale agentschappen.
Zo heeft de grx p Lnm bertaandelen in de krantenreeks Le Soir - La M euse
La Lanterne en ... in Radiotélé Luxem bourg.H etzelfde geldt voor de
fam ilies Em pain,de Launoit,Sap,enz.

R emm aatregelen op deuniversiteit
Belgiëkanzijnuniversiteitennietmeerbetalen,endusmoetergeremdworden.
De sterke groei(30.000 studenten meer op 6 jaar tijd)is de rechtstreekse
oorzaak,en indirect het feit dat onze universiteiten nu precies geen voorbeeld

zijn van rationeelbeheer.En waarmoethetmetaldieuniversitairen naartoe
a1szeeenmaalafgestudeerdzijn?Vluggecijferaars,zoalsprof.BontevanGent,
roepen hetspookbeeld van de ontwaarding van het universitair diplom a alop.
V oorlopige remm aatregelen:een verhoging van het collegegeld tot 5.000 F.

voorniet-beurssm denten(voorbeursstudentenblijfthet1.500F.),eenverlaging
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van de studiebeurzen met20% voor de eerste-jaarsstudenten (au gekondigd),

en een nauwere omschrijving vu hetbegrip <student'.Allerwegen werd geprœ
testeerd:deze m aatregelen zouden hetdem ocratiseringsproces tegengaan.M aar

deuniversitaire studieszijn slKhtsin zeergeringemategedemocratiseerd en de
nieuwe m aatregelen veranderen daar niets a= . Sedert de veralgem ening v=

destudiebeurzen (1958)ishetaantalsmdenten sterk toegenomen,maarhoofdzakelijk in dezelfde inkomenskluse.Het aantalstudenten uitde arbeidsgroep
blijftrond de12% .M.a.w.een studentmoetrijk genoegzijnom gesubsidieerd
teblnnen worden;dewerkelijkebehoeftigekrijgtzelfsnietdekansom door
de m azen van hetnette vallen.Als hetcollegegeld niet wordtverhoogd voor
een beursstudent, hoe kan m en dan beweren dat de dem ocratisering wordt
afgerem d? Als de verhoogde collegegelden tœ gewezen bm nen worden au de

sociale sectorvan de universiteiten,waarb.v.bijkomende beurzen en leningen
worden gegeven,dan zou dit zelfs nog ten goede blnnen worden gekeerd.
Aangezien de universiteit per sm dent wordt gesubsidieerd, waren de buitenlanders zeer welkom .W ellicht roept tbuitenlandse student' een associatie op
m et ontwikkelingshulp,m aar hetgrote au talbuitenlandse studenten in België

heeftdaarzo goed alsnie? meete maken;en vele andere <inschrijvingen'hebben heel weinig te m aken m et <studeren'. W anneer de regering nu tracht het
begrip studentnauwer te oml
ijnen,o.a.metrestricties voor de buitenlandse
studenten,legtze inderdaad de vinger op een zere plek.
D e voorgenom en verm indering van het bedrag van de studiebeurzen voor de

eerstejaars lijktintegendeelhoegenaamd niette verdedigen.De achtergrond
van dezemaatregelisnochtansgoed tebegrijpen.Arbeiderskinderen gaanniet
naarde universiteit,maar naarhetnietuniversitairhoger technisch onderwijs
(NUHO).Nuisditonderwijs,inzijnrechtstreeksefinancieringeninznkestudiebellrzen,zodanig achtergesteld datsm deren in N UH O duurder isdan aan de
universiteit.Terecht zi
jn de arbeidersbewegingen daarboosom geworden.En

aangezien erin hetkadervan debespae gen geen sprA e kan zijn van nieuwe
overheidsuitgaven, hebben de m inisters van N ationale Opvoeding wat al te
sim plistisch aan het systeem van de com municerende vaten gedacht: wat af-

nemen van de eerstejaarsvan deuniversiteiten datgeven aan deeerstejaars
van het N UH O.

M et dea m aatregelen is de discussie rond de universiteitop gang gebracht,en

datispositief.M aarzoweldeoverheid a1sstudenten en professoren blijvenrond
depotdraaien en pakken de grond van dezaak nieta= .K = de toegang tot

de universiteitzondermeer open blijven?Moethetaanti inschrijvingen beperktworden in functie van hetaantalgediplom eerden die metzekerheid hun
beroep zullen kunnen uitoefenen? M oetde gemeenschap hetYechtop onder-

wijs'als zodlnig financieren? W elke aanpassingen mx ten hetmiddelbaar-,
lager-en kleuteronderwijsondergaan om detoegang totdeuniveDiteitwerkelijk te democratiseren? Onde> ssen wordter weer naar een to isch Belgisch
compromisgezocht:deregeringtrachtlangsallerleizijwegenheteffed van de
num erusclausus te benaderen zonder hetzo tem oeten noem en.D e universi-

182

Politiek Overzicht

teiten trachten zoveelmogelijk subsidie-au brengersin hun kandidaten te krijgen,en buizen diedan massaal(tot60% )om hetoverschotaan gediplomeerden
watin tedijken.

M iddenstands-staking
Op 2 en 3 oktoberhebben de m iddenstu dershetklaar gekregen hun zaak twee
dagen gesloten te houden.Officieel was een van de vx rnaa ste m otieven:

Ttegen deBTW -rompslomp'.M aardiemotiveringku moeilijk emstig worden
genomen.Uiteindelijk hebben de middenstanderszelfgevraagd aan de BTW
onderwooenteworden.Datzijdanrmeealsbelasting-lnnersoptreden voorde
fiscus,daarheeft,buiten zijzelfmisschien,niem and bezwaar tegen, op voorwaarde dat ze de geïnde gelden inderdaad overm A en. D at er wat te veel
adm inistratie en controle m ee gem œ id is,willen we graag geloven, m aar dat
is toch te verhelpen.D e m iddenstanders beklagen er zich ook over dat ze a1s

fiscale fraudeurs worden beschouwd.Recente studies (prof.Franck) zeggen
echter: terecht.

Volgensinsidersvan demiddenstandsorganisatieszou destaking een uiting zijn
van een angstgevoel. D e m iddenstanders voelen zich steeds meer bekneld

geraken.Aan deene kantzijn erdegrote distributiebedrijven,die elkaar de
hele distributiesector betwisten.D e ene nieuwe inplanting volgt op de andere

enheteersteslachtofferhiervan za1demiddenstandZjn.Aan deanderekant
is er de overheid,die in haar sociiiserende tendenssteedsm eerdienstverlenin-

gen zelf gaat organiseren.Vooral in W allonië lijkt er een angstpsychose te
bestaan.M aar vooralsnog ontbreektelke eensgezindheid over de gem eenschap-

pelijkedoelstellingen.De meerofficiëleorganisatieswillen de middenstand a1s
zodanig erkend en vertegenwoordigd zien a1s derde partnerstussen werkgevers
en werknem ers op nationaalen EuropeesvlA .Ze hebben echter af te rekenen
m et actiegroepen,zoals F3 in W allonië en de groep Carette in W est-vlaanderen,die de neiging velonen zich tegen alle gezag te verzetten en de straat-

actie propageren.Leidtdittoteen nieuw poujadisme?

Een m atCvp-congres
H et24e Cvp-congres was op het eerste gezicht niet zo'n groot evenem ent dat
we er de volgende m aand nog op terug m oeten kom en.D e voornaam ste discussies waren afgelopen en ingeblikt vöör het congres begon.Zoals we in het

oktobem ummerschreven,wasereen vérstrekkendvoorsteldateigenlijkinhield
de grondwetsherzieninggedeeltelijk overte doen,deze keerin een duidelijk
federalistischezin.W e herinneren eraan datde CVP aan de grondwetsherziening begon met de bedoeling de centrale m acht te decentraliseren naar de

provinciestoe.Geleidelijk aan werden de eenheden Vlaanderen en W allonië
ook op staats-organisatorisch vlak aanvaard.Een werkgroep in de CVP,onder

impulsvan M artens,meendedatdetijdrijp wasom aan Vlaanderen enW allonië wetgevende m achttoe te kennen.D at is nietgelukt.De politieke m anda-
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tarissen bleven doof voor het verwijt dat er geen visie steekt in de huidige
hervorm ing. Op de laatste dag van het congres m aakte m inister Tindem ans

gebruik van hetwelkomswoordje dathijmoestuitspreken om emotioneel de
huidige stand van zaken te verdedigen.In hetdebatzelf rond de resolutieswerd
de toch al sterk verzwakte tekst nog verder afgezwA t: tussen de gem eenten

en het Gewest W lau deren-W allonië) zal er maar één bestuursniveau zijn.
M pnr waar het de bedoeling was a1s sub-gewesten onderdelen van provincies

te nemen X eine provincie ofgrote federatie),werd deze precisering door de
verdedigersvan de provincie geschrapt.Hetzieter naar uitdat de pasgeboren

federatieseerderzullen verdwijnen dan de provincies.
Een van de voornnnmste punten was de verkiezing van het nieuwe nationaal
hoofdbestuur.H et is de bedoeling dat door de basis aangeduide niet-beroepspoliticieen overwichtzouden hebben in een bestuurdatgeachtwordtdepm i
j

teleiden.Ercirculeerden openlijk enkele modellijsten,opgesteld doordeverschillendemachtscentraindepartij.Deuitslagwaszowatopvoorhandbekend.
geenenkeleTechte'jongerewerda1sze anigverkozen.Hetopzetwasduidelijk
decontesterendejongerenvleugelwegteduwen.DeCW -jongeren blijkenniet
m eer over voldoende invloed te beschikken om hiertegen weerstand te bieden.

Het feit dat een stllkje van hun innerlijke discussies op het congrespodium
werduitgevochten,wijstb.v.ookopeenverzwakklngvanhunbeweging.
D e globaleindnlkwasvri
jmat.W ilfriedM m enshadeen slottoespraak voorbereid die a1seen soortprogrammaverklae g bedoeld scheen te zijn,maarzijn
opzet werd de kop ingednlkt door een heel lange toespraak van de eerstem inister,die een euforie trachtte te spreiden over hetprachtige pragm atische
werk van minister Tindem ans.D eze verkondigde als een zuiver propagandist

datde partij,na die donkere jaren van contestatie,nu opnieuw in zichzelf
gelooft.
8 - 10 -'72

Rita Jolie-M ulieren W ard Bosmans
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lForum
Heeftdeslang gesproken?
Het is bekend dat in Gerefo= eerde
kring - meer dan elders - het letterlijk nemen van de Scu ft een grote betekenis heeft.W ijscu jven 1926.Op de
Sm odevan de Gereform eerde Kerken te
M sen valt de uitspraak tdat de boom
der kennis des goeds en des kwaads,de
slu g en haar spreken?en de boom des

Oosterhoff een boek gesce even waaraan we nu enige aandachtwillen gevenz.

ErbestaatwaarscMjnlijk geen bijbelverhaal datzoveel aan discussie en kritiek

heeftblootgestaan a1s het scheppings-

verhaal van Genais 1-3. Op dulzend

en een manieren zijn dezehoofdsmkken
over paradijs, slang, boom en eerste

mensenpaar in de loop der eeuwen ver-

klaard.Er Zjn er die hetverhaal van
begin toteind letterlijknemen;alleswat

levensnaardeklaarblijkelijkebedoeling het verhaalvertelt is œ ht D gebeurd.
van hetSchrifwerhaalvan Genesis 2 en Er Zjn er die hetverhaalletterlijk ne3 in eigenlijken of letterlijken zin Zjn m en,maar op sommlge plaatsen restricop te vatten, en dus zintuiglijk waar- ti> maken.M sbijv.in Gen.2:7 God
neembare werkelijkheden warenu. De in de neusgaten van de nzens de adera
slang in het paradijs heeft gesproken. van hetleven blaast,kan ditnamurlijk
M les wat het paradijsverhaalmeededt (!)- zo zeggen ze - nietprecies Z0
is,zo zegt de Synode,echtgebeurd.De gebeurd Zjn;jemoetdatgeestelijk veropvatting van o.a.Dr.G eelkerken, die staan.ErZjn erook diehetverhaala1s
deze D ken disputabelstelde,wordtuit- een kl
nderlijke fantasie volledig verwerdrukkelijk ve- orpen.
pen.Dezedrie groepen (metdaartussen
Thansisvoorvelen die<klaarblijkelijk- alle mogelijke gradaties) hebben Gen.
heid'van Assen nietzo grootmeer.Een 1-3 a1sbijbelse geschiédeniswillen verschieronoverzichtelijke hoeveelheid pu- staan;zijZen hetscheppingsverhaalals
blikaties heeft de uitspraak van de Asser synode aangevallen.Nadat in 1963
en 1% 5 de Synode Zch wederom over
ditvraagsm k had gebogen,viel in 1967

œn ooggemigeverslag van hetgebeurde,

hetgeen zekernietdebedoelingkanzijn.
M en kan het verhaal ook theologisch

benaderen,zoalsbijv.Karl Barth doet.

debeslissing:deuitsyraak van 19M al Hetgaat- D zegthij- in Gen.2 -3

niet langer a1s léérmtspraak in de kerken gelden.Velen spraken van <de va1
van Assen',men zag in de nieuwe uitspraak œ n aantasting van hetSchriftge-

nietom watin deoertijd zô eenswerko
lijk heeftplaal gehad.W e krijgen gœn
beschrijving van werkelijke gebeurtenissen, personen en dingen. Is alles dnn

M g. De onfeilbaarheid van de Bijbel louter f= tasie? N œn.H et verhaal gaat
scEjntop hetspelte staan.
om de mens die altijd het gebod vu
U it de gewetensnood waadn wellicht God overtreedten overde genadige God
som mige gelovigen door de nieuwe uit- die al
tijd weerdemensin zijn verbond
spraak zouden verkeren, is door Dr. * 1 opn= en.D e rO liteitvan het para1 Acta Sm ode van Assen 1926,art.149.
2 Dr.B.J.Oosterhoff,Hoe lezen w# Genesis 2 en 3? Een hermeneutische studie.Kok,
Ksmpen,1972,240 pp-,/19,50.
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erverlaathetvolk zijn zorgende God
dijsverhaalvindtBarth teru! in dege- we
schiedenisvan Israël,dataltljd weerte- om zich in te laten met afgoden. Telgen God opstaat,m aar toch Gods volk

kensopnieuw neemtGod Zln volk weer
mag zijn3.Zo isdezondevalnieteen in op.M aar zelfs ditherhaalde gebaarvan

de Mstorie plaats gehad hebbende ge- JIX
verhindertnietdatmen wéér afbeurtenis,maarde ervaring van de mens goden gaatvereren.Nu is heteen in de

van alletijden.
Bijbelvaak temgkerend patroon datiets
Hetlijktofmen bijhetlea n van Gen. uit een bepaalde periode van Israël
1-3 voor een dilemm a wordt geplaatst. wordt teruggeprojecteerd in het verleM oetmen de bijbelgeloven of de we- den.Zo denktmen dathetsteeds terugtenschap?Volgensgegevensin deSchrift kerende trouw -ontrouw refrein in het

zou de aarde ongeveer 6000 jaar oud verleden,in de oertijd is teruggeprojœZjn,volgensde wetenschap ongeveer 5 teerd: zo wordt een verhaal gecre erd
miljard jaar.ErZjn mensen diebeweren over de eerste ontrouw,de eerste zonde

dat deze getallen niet met elkaar in te- tegen God,zonderdatdeze eerste zonde
genspraak behoeven te zijn. Immers, ook inderdaad in de historie heeft hoeschrijven Zj,Adam is de eerste mens ven plaatsvinden.Zo denktmen ook dat
over wie iets geschréven staat;maardat veelgegevens die in hetverhaalover de
wi1niet zeggen dater voor hem niet al woestijntochtvan Israëlworden verteld,
m ensen op aarde leefden. Een andere een latere reflediezi
jn op hetwonen in
mening is dat elke dag Van het schep- het land.Toen men goed en welin het
pingsverhaalopgevatmoetworden a1s beloofdeland woonde,ging men nadenZjnde één millard jaar.Met dergelijke ken over het hoe en waarona. Op deze
vrij onbeholpen hypotheses poogt men manier ontstaan Ongeveer de Zgn. Oerzowelde Schrifta1s de wetenschap recht verhalen.
te doen.Ook oppertmen we1 dat er in Hoe ziet Dr.Oosterhoff nu de functie
degeslachtslijsten van hetboek Genesis van Genesis 2 en 3? In œ n exegetisch
af en toe enkele geslachten zijn verge- hoofdsmk (py. 93-192) wordt e1k
ten.M aar hoe men hierm ee een periode woord, elke zm zeer uiw oerig gemnaly-

van enkelemiljarden jaren* 1overbrug- seerd en becommentariëerd. Hij komt
dan totde conclusie dat Gen.2-3 geen
gen,isvolstrektonbegrijpelijk.
HetbestelijktmijdeBijbelzelfaan het allegorie, geen mythe of sage is, maar
woord te laten. M aar daarvôôr is het dathetparadi
jsverhaalgewaagtvan feigoed één opmerking te plaatsen. Het ten,zi
jhetin een symbolischetaal.W at

schokt veel mensen wanneer ze horen in Gen.2 -3 nu preciesfeitis en wattot
dat Gen. 1-11 niet het oudste stuk uit symbolisch spreken moet worden gerede Bijbelis,maar integendeeleen van kend, kan de auteur de lezer niet verde latere of zelfs laatste stukken uithet tellen.Zo hinkt dit boek m i. op twee
O.T..Je zou hetbegin van hetO.
T .kun- gedachten.Enerzijdsde u gstom de opnen vergelijken meteen voorwoord van vattingen van zijn Kerk teveel te vereen boek. Pas wanneer het boek vol- laten.Ditdwingt hem tothetaannemen
tooid is,wordt het voorwoord geschre- van een werkelijke paradijsgeschiedenis
ven; het vertelt over opzet, doel en (hi
jlaatin hetmidden hoe werkelijkl).

werkwijze.Zo ook '
Gen. 1-11.Het is Anderzjds weerspiegelen zijn woorden

een programma, een spiegel die elke keer op keer de idee dat Gen.2-3 œ n
mensZch kan en m od voorhouden.Het literaire inkleding is van Israëlsgeloofsis - naar men aanneemt - geschreven beleving: het patroon van de ontrouw

rond7* v.Chr..In dietijd wordtIsraël aan het verbond.Deze opvatting lijkt
keer op keer bedreigd door buitenlandse mijlangerhoudbaar dan de eerste.Het
grootmachten zoals Assyrië,Egypte en is aan de lezer om uit te m aken of de

Babylon.Deze overheersing van buiten- slang gesproken heeft of niet.
af wordt gezien a1s straf van JHW H
voor het ongeloof van het volk.Steedn P.Beentjes
3 K arlBarth,K irchliche D ogm atik,111,1 DieLehre von derJcàlp/ung.ZM ch,1945.
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Voorstelaan verslaafden

leefgemcnschap in te werken dan Zjn
Amerikaanse leefWdgenoot.
G n op M ejongeren al rengen van het Au gezen debegeleidingvan jongevergebruik van euforiserende stoffen en slaafden gemiddeld één jaarduua vergt
narcotica is œn opmerkelijk r-ultaat, dit werk een groot nlntal therapeuten.
voorala1sjerekenlng houdtmethetfeit M omenteelstelthetK om nhaagse initiadater bijdeeerste opvang gœn enkele tief een 50-ta1 mensen te werk.Opmergewilde of ongewilde voorselx tie ge- kelijk isdathiervoorjongemensen (tusbeurt.
sen 23 en 29 jaar)ingezetkonden worIn haar verslag van de expedmentele den,die qua mentaliteit behoren tot de
therapie vu de Jeugdkliniek te Kopen- jeugdculmur.u ngharigen'worden Mer
hagen beschrijftKaren Bernsten hetont- van staatswege gaubsidieerd door
staan van œn jeheelvan voorzienin- meestaltoch andersgemnrde poliud.DegenA.W ie enigszmsvertrouwd ismethet ze laatsten hebben hl
'er wellichtingezen
drugprobleem onder jongeren,weetdat dateen uitsluitend repressiefbeleid niet
in dit soortbegeleiding hetdruggebM k bijmachte is hetdruggebm ik in te dijzelf niet meer centraal staat,zoals dat ken.
het geval was in de m eer traditionele Hethoofdsmk over de wetenschappelijen klinische behandelingen. De jonge ke achtergronden van het druggebruik

toxicomanen Zjn meestal gekenmerkt bijjongeren beperktZch totvoorlopige
door contactstooY ssen m ethun onmid*
dellijke omgeving; ze vluchten weg m
hetdrugqebruik en de dnnrbij horende
cultuur d1e hun een gevoelvan schi
jnsolidariteit geeft Het is dus œn noodD ak altem atieven te vinden voor het

constatee gen. GegA ens die ree.
dn in

enigde Staten bataatreedn heelwat 1iteratuur.Hetopzetvan de groep Deense therapeuten geeft op deze probl= atiek echter een antwoord datm eer aangepast is aan de Europese mentaliteit.
Het Deense experiment is van de aanvang af veel minder radicaal. Van de
druggebruiker die niet gemotiveerd is
voor een ontwenni
ng: eist men niet on.

ventieve actie zou dit soort studie van
de achtergronden veel m eer uitgediept
moeten worden,zodat de hulpverlening

anderepublikatieswerden leignal- d,
komen ook hierweerduidehjk naarvoren.O.m.devolgende.Velejongedruggebruikers komen uit ontwrichte gezin-

nen of jeugdnnielen.Of het zijn jonge
effectvan de stoffen door mogelijkhe- mensen wierI.Q.gemiddeld veelhoger
den tescheppen vooreenwerkelijk soli- ligt dan datvan de doorsnee bevolking,
dariteitsgevoel in groepen.
maardietoch zwaremoeilijkheden hadOver dergelijke imt
'iatieven in de Ver- den op school.M ethetoog op œ n pro
ook een werkelijk effidënte terugslag
kan krijgen op dehelesqmenleving.
Een maatschappij die druggebruikers
stigmatiseert a1s Zeken en ze zodoende
afzondert, is blind voor haar eigen te-

korten.Dmggebruik is ongetwijfeld een
middellijk vermlndermg of stopzetting vlucht maar dan uit een maatschappij
van het gebm ik. Uitstapm n in kleine die alleen maar geld, carrière en comgroepen bereiden hem langynnm voor op fort nastreeft. D- ggebruik is ook een
de eigenlijke ontwenningsexcursie.Ver- zoeken naar œ n meer Znvolle levensder is het kenmerkend voor deze thera- inhoud,di
e zenergensaangeboden krijPie,dat de jongere eerst in een mlni- gen.Zelfs al lopen velen,op zoek naar
maatschappij (5 à 6 personen) leertle- diepere ervaringen,in hun avontuurver-

ven,voor hij in œn breder commun- loren,hetzijn getuigen dieietstezeggen

verbu d wordt opgenomen. Die ml
'nl
-- hebben.Het doen overkomen van hun

maatschappil is een belu grijke schakel boodschap zou œn weanlijk onderdeel
in het socialisee gsproces.De Europ--

m oeten vormen van œn initiatief zoals

jongere scMjntnu eenmaalmeer moei- dat van de Kopenhaagse Jeugdkliniek.
lijkhedentehebben om Zchin een grote JosM ertens
1Karen Beo sten,Voorstelaan verslaafden, (M pha-boek), Stichting Uitgeveril NVSH,

s.-Gravenhage,1972.
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Binnengekom en boeken,aan hetheg/a yan iedere

rubriek ver-e/; worden besproken naarmogel#kheid
motivatie',dat een goede hulp is om onze

GEDRAGSWETENSCHAPPEN
Becker,RussellJ.- G ezinzbegeleiding.-

maatschappijkritiek zuiver te houden.Van

Strien stelt dat prestatiedrang niet uitslui-

tend gezien (en afgewezen)mag worden als
rivaliteit; Mj is ook een onontbeerWke

(Wegen totpastoraat),Dekker & v.d.Vegt, drang naar zelfrealisatie. M . vu Beugen
betoogt in <M otivatie:vorm lng of m anipuNijmegen,1972,140 pp.,/13,50.
Bierkens,D r.P.B.- W oord en comm uni-

latie?'datgezono eidszorgerste weinig hun

catie.- Dekker & v.d.Vegt,Ni
lmegen, eigen (onbewuste)motivatieskrltisch onder1972,70 pp.,/9,50.
zoeken.Z:n schep e a= val is slechts ten
Burkhard,Dr.F.- Gezonde sex,gezond dele yerechtvaardigd,want MJ houdt geen
huwelëk.- La Rivière& Voorhoeve,Zwol- rekemng
' met supem 'siemethodes.Tenslotte
1e,z.j.,248 pp.,/15,90.
signaleren we de aantrekkeWke sa envat-

Chapman, Dr.A .H . - Kinderen spelen ting van M aslows fhlzm anistic psycholor '
met ouders. - Lem niscaat, Rotterdam , doorG.Hulx'nga.
1972,246 pp.,/16,50.
G.Boeve
Fortmann,Han - Heelde mens.- Ambo,
PeterBrûckner
Bilthoven,1972,303 pp.,/12,50.
Freire,Paulo - Pedaw gfe van de onder- Seks op school
drukten.- (Anthos) In den Toren,Baarn, De Nederlandsche Boekhu del,Antweoen,

1972,176 pp.,/12,50,BF.200.

1972,138 pp.,BF.165.

H acker, Friedrich - Agressie. - Ambo, Zover uit ditboek bWkt,speelt de auteur
graag metrudim entaire statl
'stieken wannllt
Bilthoven, 1972,462 pp.,/24,50.

Heylen, F.- M islukt huwelëk en echt- MJ conclusies trekt die er niet logisch uit
scheiding.- (Sociologische verkennlngen), volgen.Verderstrooithi
jkwistig metbewe-

Patmos,Antwerpen,1972,258pp.,BF.245. rlngen dieMjnietvan ara mentenvoorziet.
Kernvraag.- Frustratiesendekrëgsmacht. Hij heeft geen oo@ voor de ontwikkelingsGeesteli
jke verzorging kri
jgsmacht, Den fasen vandejeujdigemaarbeN kthem a1s
H aag,1972,45 pp..
een vowassene d1e toevallig nog watJong is.
Loenen,D r.J.H .M .M .en drs.J.K .M . Uiteen ofandere paginavaltwe1iets op te
Gevers - Synthese als actiem odel.- Van vissen dat het overwegen waard is, maar
dat er zo m aar 1os hangt tussen andert
Gorcnm,Assen,1972,208 pp.,/19,50.
M ertens,#ro/.Dr.A.Th.L. M . e.
a.- pamflettaire kreten.Van het in het voorGroepswerk metbeîaarden.- Dekker& v. woord aangekondigde Yolitiek-emancipatod.Vegt,Nilmegen,1972,105 pp-,j11,- . risch denken'komtnietveelin huis,behalve in de ontleding van de verschlllende inP.J.Roscam dâ:fag,e.c.
vloeden die spelen bi
J de studerende en de

W atdr#/f0/ bezieltons?

arbeidendeJeugd (in hethoofdstuk fRelatie
(Teksten psychologie),Boom,M eppel/De- tussen ontwikkeling, herkomst, geluk en
nis,Borgerhout,1972,146 pp-,BF.150.
seksueelgedrag').
De ondertitel fBssays over motivatie en
over deze Studium Generale colleges in

G.Boeve
GerhardBott

blemen van biologische,psychologische O

ln dereedsin 1969 vertoonde tv.-film fop-

maatschappij'geeft slechts vaag aan waar-

Groningen handelden.Het zijn een reeks Opvoeding totongehoorzaam heid
vrijschoolseopsommlngslessen diea1seer- tAnthosl,In de Toren,Balrn, 1972,
steoriëntatienuttigkunnen zijn in depro- 128 ppv
,/8,50.

sociale determinismen.W iJnoteren als de voeding tot ongehoorzasmheid' werd het
beste bijdragen:P.J.van Strien Trestatie- grote W estduitse publiek geconfronterd
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m etde pedagogische doeleinden en m ethoden van de zgn.anti-autoritaire kleutercrè-

ches. Zowel de schrifteWke weergave van
deze uitzending alsook de vele reacties van
persen publiek zijn in dit boek afgedrukt,
terwijl drie modelplaatsen waar met kleuters anti-autoritair om gegaan wordt, hun
grondvisies en achtergrondsoriëntaties de
lezer voorhouden.

Boekbespreking
werkte lezingen zijn,vormen een goede en

b
eknopte inleidinj in de gedachtenwereld
van Laing,van w1e reedsm eerdere werken,
steedsvoortreffelijk vertaald,door uitgeveHJ Boom zijn uitgebracht.
W e1 wordt de vraag biJ het lezen van
Laingswerk steeds dringenderof de schrijver een alternatief heeft, wnnneer hiJ de

slecht passende onderdelen van de puzzel

Inzetiseen oyvoeding diegerichtistegen diede menseWkesamenlevingis,weeraan
gezagsAfhankehjkheid, gezagsgetrouwheid, elkaar wi1 leggen.

v
erlangen ofzelfszuchtnaargezaj.Een te G .W ilkens
vertrouwde houding m et gezag dlent vervangen te worden door zelfbestemm lng.
M ocht de lezer deze doelstelling wat m as-

Abraham H .M aslow

Religie en topervarlng
sief voorkomen, welk klein kleutertle za1 (M enselijke mogeli
jkheden),Lemniscaat,
hetkunnenvoljen a1smen hem zegt,zoals Rotterdam,1972, 111 pp.,/12,50.
in de socialistlsche crèche BerWn-Kreuz- In ogenblikken van een spontaan opkomend,
berg,dathi
J daar is om zo hetverband te overweldigend gevoelen van opgenom en te
onthullen datbestaattussen de crisisin de zijn in een groter geheel ervaart de mens
onderwijssector, de ontwikkeling van het zich, geheeld en eenvoudig geworden, a1s
industriële arbeidsproces en het kapitalisti- op een nieuwe manier verwerkelilkt. Deze
sche exploitatieproces? M isschien dat zijn ervaringen - topervaringen genoemd m oeder het hem zou kunnen vertellen,die die transpersonaal en som s transhum aan
hem daar achtergelaten had om even deel zijn,hebben een reikwi
jdte totin die gebiete nem en aan een Vietnam -m anifestatie.De den die van oudsher blnnen de godsdienst
beschrijvingen van de doeleinden van de en religie gesitueerd worden.
andere crèches,die van het kindercentrum M aslow, onbevredigd door de gangbare
Stuttgart en de klnderschool Frankfurt psychologie, geënt a1s deze is op de psy(Eschenheimer straatweg)variëren iets mil- choanalyse of hetbehaviorism e,wi1ruimte
der op dit strakke them a van niet-autori- en openheid geven voorm eer totale,men-

tair opvoeden. Om niet autoritair te zijn

willen we nietzeggen dathetlezen van dit
boek een <must' is. D aarvoor was het te

selijke ervaringen, zoals die naar voren
kom en en benoemd worden in de godsdienst,esthetiek, opvoeding en ethiek.

actueelen alweer,in zijn contextgenomen, Ziln psychologische gedachtenwereld met
gescM edenis.Ondertussen hopen we dat de
kleuters,groter geworden in hun niet- autoritaire opvoeding,althansin één ding van
hun ouders m ogen verschillen: door het

betrekking tot religieuze ervaringen grenst
nauw aan die pogingen die we ook tegenkom en in een theologie van Tillich, van
wie M aslow zich dan ook afvraagt wat
feitdatzfjgeen lasthebben van een autori- hem van deze theoloog ten diepste doet
taire opvoeding.
verschillen.
G.W ilkens
Deze kleine studie iseen geheelvan invalRonald D .Lcfng

Gezinspatronen

1en en opstellen die de moeite waard zijn

voor de psycholoog om er kennis van te
nemen. Alleen al om te weten tot welke
topervaring depsycholoog M aslow de mens
laatkomen om de psychologie uiteen diep
slop te halen.
G.W ilkens

Boom,M eppel,1972,132 PP.,/8,90.
Een markante, zelfs beslissende plaats
W aar mssenmenseli
jke verhoudingen vaak
voor levenslang worden ingeoefend,wordt
door het gezin gevormd.M et dit te constateren is deze studie van de Engelse PSy- Dr.J.J.Dumonten Dr.H .Cammaer,red.
chiater no! ni
et oorspronkelijk. Veeleer Kind en ieugdige
ligtde onmlskenbare orie aliteitin dema. De Toorts,Haarlem,1972,235 pp.,/32,50.
nier waarop Lai
ng bi
j zijn yatiënten na- Een zestalpedagogen bieden onder bovenspeurtop welke wijze een gezlnslid een ro1 staande titel een bundel opstellen aan die
krilgt opgedrongen,deze levenslang ter be- de kernproblemen van de huidige opvoeschikking wordt gesteld aan zi
ln omgee g dlng willen belichten.
en ve- eemdt van eigen oorspronkelijk- '<oe de <grote'm ensvan morgen eruitziet,
heid.
wordt m ede bepaald door de odëntaties
De helder geschreven en met gevoel voor vanen op deJeugdigevanvandaag.Eerder
nuances vertaalde essays, die vaak omge- dan een handleiding zi
ln de auteurs erin
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geslaagd een goede handreiking te bieden
tot verheldering van de wereld van de

ten opzichte van de inhoud van het boek

jeugdige, tot een inzicht :1n het gewone
verscMjnen van de mens,in de betekenissen
die schuilgaan in maatschappelijke structuren en voorzieningen, in de projecten die

volgende boek m etde wens dat de H ogere

zou kunnen uitsyreken:

<Ik neem afschmd van u (de lezer) tot het

Krachtenuw Liefde,verstanden uw jevoel
wakkermogen maken,totbeter begnp van

oudersen opvoedersvoor hem maakten,in

hetgeheel''.(p.229).
de menseli
jke idealen en de feitelijke reali- G .W ilkens
saties'(p.7).
H et boek valtuiteen in twee gedeelten.

A.Grabner-Haider und KurtZûfàf. Srzg.

In het eerste gedeelte komen de leeftijds- Der bejreite Eros
fasen aan bod.Hetopvoedingsbee en de Matthias-Grh'newald Verlag,M slnz,1972,
ontwikkeling van het jonge kind komen 212 pp..
voor rekening van D r.E.A .A.Verm eer,

'ts mlnder dan de 'Helmholung des
terwi
jlhetschoolgaande kind en het berei- Omosme
in den christhchen Raxlm'is deze verkenvan devolwassenheidonderweeen ziln Er
melbundel van stuées van de hand van
die deslzndig,invoelbaar en overzlchteWk zs
theologen, etMci en kunstenaars @eschre-

worden behandeld door resp. Dr.P.van
den Broek en Dr.H .Camm aer.
H et tweede gedeelte steltin de drie onder-

afdelinlen evenveelprobleemvelden vu de

opvoedlng aan de orde:hetkind metleer-

en opvoedlngsmoeilijkheden Dr. J.J.Dumont), het kind dat een beroep kiest en
volwassen wordt (Drs. R. ten Hagen) en
tenslotte het opvoeden totengagement (Dr.
E.C.Cardoen).
Een literatuurlijst gevoegd bij elke sfzonderWke behandeling verhoogt de bruik-

ven. Gebundeld is de hen allen b'
mdende
overtuiging, dat de Eros te weinig plaats
heeft gekregen Nnnen het christendom,en
zich te weinig kan uitleven blnnen het

christelilk gedrag en denken.

Om dit probleem helder te stellen en een

pleidooi te houden voor de bevri
jdlng vu

de Eroswaren de ssm enstellers,beide theoloog, ervan overtuigd dat een confrontatie van theologische gedachten metde wereld van de creativiteit, m .n. die van de
Kunst en de kunstenaars, daarvoor het
baarheid.
st gescMktwas.M en za1derhalve meer
H et boek verdient gelezen te worden door mee
indpiële,beschouwende en opeisende arhen voor wie hetis geschreven:zij die in tlrke
len aantreffen over het belang van de
het dagelijkse leven met kinderen en jeug- Eros
naast de meer em pirische analyses
digen omgaan.
G.W ilkens
van de erotiek in scMlderkxmst, literamur
en film .
G .vanderZeeuw
Bijhetzoeken naarde in deondertitelaanHelderziendheid in ruimte en f#d
gekondigde dialoog tussen H mstenaars,
N .K luwer,D eventer, 1972, 229 pp.,
ethici en theologen overheerst het denken
/17,50.
over de wensehl
''kheid van zo'n dialoog.
In deze hernieuwde en bewerkte uitgave Fram enten , denkexperim enten, evocaties

trachtde schri
jver,diejarenlang honderden zijn evenzovele fram enten van die dialezingen Meld over paranormale verschi
jn- loog, die echter niet wordt bereikt.W e1selen en psychom etrische dem onstraties lichtismeerniet mogeWk en reeds genoeg
gaf, zijn ervaringen en gedachten op het voor de lezer die van de bepleite nood-

Qocculte' gebied min of meer systematisch zaak reeds overtuigd was. Anderen zullen
te ordenen. De bedoeling van hem is, nu zo vrijzijn te insisteren op hetleggen van
zovelen de kerken verlaten om hun heil verbanden van wat nu losjes gerangschlH
elders te zoeken en antwoorden te verlan- wordtrond de kernwoorden evolutie,taal,

j
en die de religieuze behoeften bevredigen, spel,lust en zinnelijkheid.W eer u deren
mzicht te geven in de zo onbereikbarewe-

zullen zich afvragen ofbijhetnagestreefde
bevrijdingsfeestvan de Erosin deli
lnv=
De schrijver verzekert de nieuwsgierige en een theolozevan defantasie(àlaD.Sö1verbaasde lezer dat toch echt nietsm ense- 1e)en die vu hetfeest(à la Harvey Cox)
lijkshem vreemd is.W lleen in de geestben ook een herdenklng pastvan de Gevallene
ik ietsanders'.Afgestemd op een religieuze voordieBevrijding.
gevoeligheid,maarJosvankerken geloofs- Vooralsnog zalmen meer geneigd ziln biJ
reld van het spiritisme.

wetenschap,de antenne gerichtop een = dere wereld dan de onze waar het som s

de beoordeling van deze studie om, als

Paulus' houdinq t.o.
v. de Eros, 'geremd

moeili
jk en zwaaris,informerend over ver- enthousiast'tezljn,dan gevoelensvan een

re geesten, formuleert dit boek a1s slot- Ttheologie van de tederheid van Maria
wens voor de lezer een zin die m en ook M agdalena'te koesteren. G .W ilkens
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Frankrijk nieuwe tendensen af:hetgaatd:

SOCIALE GSTSNJCNAPFSN

capte s-of-industry niet m eer in de eerste
plaats om winst-m axim alisatie, maar om

groei tout-cour en om verjroting vu de

macht;om het produktie-rbk te beheersen
toekomst.- W etenschappeWke Uitgeveë, wordt steeds meer gebruik gemaakt vu
sociologische analyses om zo een effectieve
Amsterdnm,1972,336 pp.,/24,
50.
Bestuzev-u da, Igor F.- Venster op d:
Couwenberg,D r.s.< .- M odern Joefl-

greey te behouden en tekrijgen op de be-

Illich, Ivan - Ontscholîng van de -= /-

D esnm enleving moetvia reclnm een sociale
aanpassing geschikt gemaakt worden om
het produkt te accepteren. Dit betekent

lisme.- SnmKom,Alphen a-d.Rijn,1972, slisslngsstructuren binnen hetim perium .Er
ontstaateen nieuwe vorm van beheersing en
226 pp.,/14,
90.
Crouzet,François - Capîtaljormation fn m achtshandhaving: men streeft naar m aattheindustrialrevolution.- M eluen,> n- schappeli
jke integratie, w= t de produktiedon,1972,261 pp.,f 1,60.
keten bli
jkt steeds minder gesloten te A n.
schappn.- (Anatomie vu de toekomst)
W ereldvenster,Baarn,1972,160pp.,/11,50.
Reckman,Piet - Schëngestalten van de
macht.Unctad fn Chili.- (Anthos)In den
Toren,Baarn,1972,173 pp..
Rennders, Lucas - Wetenschapsbeleid fa
Nederland.- (Anatomie van de toekomst),
W ereldvenster,Baarn,1972,94 pp.,/10,90.

meeralqemeen hetontstaan van tendensen

in de nchting van culturele m anipulatie,
omdat de voorwaarden voor de econom i-

schejroeinietbWken teliggen binnen het

A lain Touralne

eigenhlke gebied van de produktie.Hieruit
besluitTournlne datde maatschappijsteeds
meer georiënteerd raaktop het verkrilgen
van macht,noodzakeWk om de beïnvloe-

Depolf-fadr frfëlemnntschappë

heersen.Vanuit deze gedachteganj wordt

G eboorte van een geprogramm eerde
samenleving
HetW ereldvenster,Banrn,1971,220 pp.,

/16,90.
Touraine is hoogleraar in de sociale wetenschappen aan de afdeling N anterre van de

dings- en m anipulatie-mechnnlsm en te be-

de mens steeds so ankelijker en jmsttegen

deze tendens richt zich het verzetvan de
intellecmele elite, die haar creativiteit in
dienst gesteld ziet van dit gesignaleerde
m achtsstreven.
F.Nieuwenhof

UniversiteitvanParijs.Inziln boek Lasocfzfz post-industrielle analyseert hiJ in een

reeks opstellen de ontwikkelingen in de in- < .0.Henderson
dustriële snm enlee g, met a1s vertrekpunt D e Industrialîsade van Europa

de mei-revolte in Frankrilk van 1968.Nan- (1780-1914)
terrewashetspiritueleuitgangspuntvan de (Bibliotheek van de Europese Beschae g),
gebeurtenissen in 1968,vandaar dat Tou- Ten Have,Basrn,/ D iogenes, Antwerpen,
raine in ziln boek nadruk legt op het aan- 1971,215 pp.,/16,90,BF.207.
deeldatde studenten en m eer nog de uni- Henderson'
s studie The Industrialization o!
versiteiten en hogescholen in hetalgem een Europe is dane jeen vertaling van hetuit
hebben bi
J de ontwikkelingen in de gdn- 1969 daterende boek opgenom en in de Bidustrialiseerdesnmenlee g.Zijn verklsring bEotheek van de Europese Beschae g.Een
voor deze ontwikkeling is een constructie dergeli
jke weidse bensmingsteltzekereeisen

vu degeïndustrialiseerdessmenlevingwaarin de opleiding en kennl
's in het algemeen

een steedsbelangri
lkerplaats ga= lnnemen

aan de auteur;wi1 men een algemeen publiek bereiken,dan mag hetgeheel niet al

tespecialistisch ziln.M en kan dan vaak het

a1syroduu eve factoren.fDe(economische) beste terechtbijgeleerden diemeerpubli-

groelis eerderhetresultaatvan een geheel cistdan onderzoekerzijn en die ooghebben
van sociale factoren dan alleen van de ac- voorinteressantegezichtspunten.Henderson
cumulatie van het kapitaal. Het nieuwste heeftal
s een derweinijen studie gemaakt
feitisdatziJveeldirecter dan vroegeraf- van de Texport'van de lndustriële revolutie

hankelijkisvan kennls,dusvan hetvermo- naar het vasteland. Hi
j beschikt over het
gen datde maatschappil heeft om te creë- talentde zaken aangenaam -sim pelervoorte
ren'. Tournlne ziet verder een ontwikkeling st
ellen dan de verschijningsvorm in het
die gaatin de richting van de nfbrokkeling
van de staat a1s zelfstandig bestuursorgaan
tegenover een steeds ingewikkelderwordend

brein van de onderzoeker ofin de realiteit
in feite toestaat. In het eerste hoofdstuk

semi-onsfhankeli
jk produktieapparaat.Ook
blnnen het bedrijfsleven tekenen Zch 1

de kwesties van hetnationaal inkomen en
de groei van de kapitaalgoederenvoorraad

laathij onder het hoofd V dustriële voei'
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voor watze Zjn.Hijstevent vervolgens af met elkaar Hm nen vinden. Deze studie is
op hetrasvan deuitvindersen de onderne-

uitgekom en in een serie waarvan de dtel
een toenem ende sm pathievan anderepadners minstens suggereert:Gesellschaft und
uit den boze is.H et slothoofdsm k handelt n eologie. H et lezen van deze studie is

mers. Zo geeft hi
j de lezer een kans op
betrokkenheid die in menig degelijk werk

over de arbeiders,waardoorhiâku verha- vooralleerzasm omdatindejevolgdeme1en van oproeren,sociG sten-leidersén ver- thodiek bWkthoeonderdedrlekerk,theolichte werkgevers.
logie en maatschappi
leen driehoeksverhouHet geheel is aansprekend gemustreerd en ding kan ontstaan waarbil de vrucht,ongegegeven de korte maar goede bibliografie
kan ditwerk a1skennismaklng uitmuntende

wenst2het resultaat isvan wat somsover-

diensten bewi
lzen.

G.W ilkens

spelhlkt.

n .deJong

Alexandern ce kowzkf
Ferdinand < .M enne

Achtzigtausend kîlom eterf- kreis

Kirchliche Sexualethik gegen gesell-

NeuesLeben,Berlim 1971.195 pp.:M .3,50.

schaftliche Realitöt

Indlen ik zeker wist dat de schripver deze

Chr.K aiserverlag,M e chen,1971,279 pp-,
D M .22?- .
D eze dlssertatie van een assistentvan prof.
M etz fn M ûnster belooft in de ondertitel
een sociologische antropologievan dem en-

b
espreklnjooitonderogenzoukri
l
-gen,d=
zou ik d1e heel kort maken. Er zou dan
niets anders komen te staan dan:Dit boek
moet U in e1k geval lezen.Iedere bespre-

klng kan Mernameli
jk misverstand wekken.
De schrijver schreef deze artikelen in een
selijkevruchtbaarheid.
aantalvooraanstaandebladen in deSovletDe inhoud is zeer overzichtelijk en bestaat Unie.Zijlaten zien hoehetoosten overhet
uitdrie grote gehelen.In heteerste gedeel- westen denkt.W e zien M er een bespreklng

te worden de gedachten van protestantse

an onsvrijheidsbevi? en hetvrilheidsbezijde en de leer van de katholieke kerk v
g
rip datvoorde Sovlet burjer geldt.HiJ
m.b.
t. de menselijke voortplanting weerge- e
rwi
ltonstebeweren datmJvolledij vri
j
geven.H et tweede deel laat aan de hand v
z
i
l
n
e
n
d
a
t
da
t
e
e
n
ge
e
s
t
e
l
i
l
k
e
v
r
i
l
he
l
d
i
s
.
van de resultaten van sociologische onder- lnwerkeliâkheidmeenthiJdatw1
5
g
e
e
n
v
r
i
l
zoeken op basis van enquêtes zien welke
geldingskrachtde verschillende moraaltheologischegedachten van de kerkenhebben in

heid hebben ten opzichte van de economi-

sche machten en dateen geesteli
lke vri
lheid,
watdatdan ook precieskan ziln,altild pas
de maatschappelijke werkeli
jkheid van de kan komen nadat een materiële vrilheid is
D uitse Bondsrepubliek.
ontstaan.Daartegenover steltMJdat men
H e1derde?m eestsynthetische en evalueren- ditlaatste in ziln land probeertte bereiken
de deelm '1uitleggen uitwelke im pulsen de en daterdaarom ook nogalti
ld geensprakerken tot hun steeds m inder aangepaste ke kan zijn van een volledige vahe
'' id.
gedachten over menselijke voortplanting HiJ'meent dat onze schrijvers steeds meer
zijn gekomen en nog steeds komen.
&n
ove
r
houde
n
om over
ar onderwejp
De tweedoor deschrilveraangewezenbron- ma
te schrijven,namehlk niets.HiJdenktdaarnen zijn:het onderdrukken van die lustge- biJduidelilk aan de existentialistische schri
lvoelens die horen bij een seksualiteit die Vers en de SChWJVerS Van de nouveau rOnietop de voortplanting is gericht,alsm ede man. Ook de hippies en dergelilke verhet duiden van de menseli
jke vruchtbaar- schijnselen ziet M'
J a1s een vlucht naar het
heid eerdervanuit een biologische dan een niets.DuideWk zetMJzich ook aftegen de
sociale,culturele context.
pvatting datde schn-lveraltild in deoppols deindeling van de studiehelder,de con- o
sitiemoetzijn,waarbilhi
jbWkbaarnietinclusies en de stellingname van de auteur zietdatdiedan nietvijandig hoefttezi
ln.
niet minder. De moeili
jke ingewikkelde Deze en verwante zeer uitvoerige passages
Duitse constructies onderdrukken overigens he
bb
rn
ekk
cri
siseninbe
zt
ij
luing
d,op dehuidigeschTilversnog we1 eens de lust tot lezen,terwijl de
hoewelhi
Jgeen enkele
uitgebreide en ook verwerkte literatuurlijst van deze auteursnoemt.Een passage op p.
overduidelijklaatzienmetwelkeen enzrWe 42 slaat echter zeer duidelijk op Solslenitditprodukttotstand isgekomen.
zyn.Tegenoverhen stelthi
ja1svoorbeeld
Zoals uit de titel reeds blilkt,is de studie de in het westen zo goed a1s onbekende
duideli
jk bepaald door de daarin vermelde Ostowski.Uitvoerig wordt ook hetgrenzeantinomie: kerkeli
jk waardeoordeel tegen- lozerealismevan Garaudy afgewezen.Maar
over maatschappelijke werkelijkheid. Een het is merkwaardig om hetslotargumentte
tweetal grootheden die het steeds m inder lezen dathij aanvoertom het ongeWk van
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deze schrijver te bewijzen:hij werd gero- datditverschijnselwordtverhelderd.Door
yeerd als lid van de commuistische parti
j. hetboek zo te lezen kan m en overigenswel
M en moetproberen ditboek te lezen zon- veelwi
jzer worden.
der alle vooroordelen diem en in hetwesten

Th.deJong

ten aanzien van de Sovjet-unie heeften dat
isalvri
jwelonmogeWk.Hetbli
jftvoor ons
vreemd om onzewesterse wereld tezien be- AudreyM .Lambert
sceijven a1s een wereld achter het i
jzeren The making 0/ the Dutch landscape.
gordijn.Ditte meeromdatde schrilver,die An historicalgeography 0/ the
toch duidelijk herhaaldeli
jk in het westen N etherlands
was,vo1m et vooroordelen ten annzien van Seminar Press,London,1971,412 pp.,
hetwesten is.Nieterg consequentcomm u- f 4,50.
nistisch ziet hij, zoals velen in zi
jn land, M et deze verzorgde uitgave geeft Lsmbert
hetwesten a1s een monolitisch blok waarin een overzi
htvan de ontwikkelinqsgeschiefeitelijk alleen de stem van het kapitalisme denis van c
Nederland vanuit een hlstorischwordtgehoord.Kapitalisten westerling zijn geografisch gezichtspunt. Hetboek is dui-

in de Sovjet-unie vrijwel synoniem. De delijk a1s een inleidend werk bedoeld en

schrijver is echter volledi
: oprecht en een schenkt daarom geen aandacht aan voor
inzicht in het hier ontwlkkelde standpunt vakm ensen interessante details.D aardoor is
kan veel misverstanden wegwerken.
hetvoorde leek een zeer goed leesbaargeC.J.Boscv eurne
heel geworden niet in het minst door de
talrijke (uiterst functionele) kaarten en
JuliusRivera
Latin A m erica
Interpretation

X Sociocultural

Appleton,Century-Crofts,New York,

(luchtlfoto's. Het voorziet duideli
jk in een
behoefte,omdat er merkwaardigerwijs nog
geen dergeli
jk algemeen historisch-geografisch overzichtvan Nederland bestond.

D e auteur begintmeteen schetsvan de fy1971,204 pp.,$3,30.
Julius Rivera verbWftreedslangejaren in sische geografie van N ederland om daarna
de V.S.aan een dervele centra voorstudie

strikt chronologisch,beginnend in prehisto-

van Latijns-Amerika.In deze studie tracht rische tijden,de ontwikkeling van het Nehi
jhetconflictte analyseren datiedere La- derlandse landschap te beschrijven. Het
tijns-Amerikaan kent:denietgeslaagde cul- boek eindigtm eteen overigenswe1watfeiturele integratie.De historische erfenis teli
lke situatieschets van de Nederlandse
bestaande uitIndiaanse,Spaanse en negro- economie in onze ti
jd.
ide levensstijlen - maakt Lati
jns-Amerika Het laatste hoofdstuk (The twentieth centoteen m arkante variantin de Atlantische tury:a living nation builds for its future)
wereld.V anaf1800 kwsm die wereld echter is het mlnst geslaagd.Enerzijds komt dat
onderdruk te staan van hetAngelsaksische door hetreedsvermelde feitelijke karakter.
patroon: politiek, econom isch en m aat-

Te weM g wordteen beeld geschetstvan de

schappelijk.Uitdatallesontstond meerzo- regionale differentiatie en de regionale dis-

iets a1s conflictueuze stagnatie dan een
duurzaam profielrond verandering.Rivera

pariteiten,zaken die öök in deN ederlandse

N oorden en probeerde door studie in de
Verenigde Staten de noige afstO d te vinden.

planning voor de llsselmeerpolders en het
Deltaplan. M et nsme wat het laatste betreft,vernemen we nietmeer dan de overbekende traditionele voor- en nadelen van

ruimte zichtbaar zijn. Anderzijds verzuimt
kentdewrevelvan zijn continentjegenshet Lambertzich kritisch op te stellen t.a.v.de

Toch vindtmen bi
jzijn beschri
je gen van
deessentialiavan Latijns-Amerikanogme- het Deltaplan.Datde uitvoerin! van het
nigschablone.Ofhijdeftruemarginalman' D eltaplan vooral in de laatste Jaren m et
isgeworden,valttebetwijfelen.Ik noem er zorg bekeken wordt vanwege de m ilieuhyeen:<De criollo drinktom deanderteleren giënische implicaties,bli
jftde lezer onthoukennen; de mestizo om zichzelf bekend te
m aken en de Indiaan om zichzelf van de
wereld af te sluiten.De criollo drinktom
zichzelfin slaap te wiegen;de mestizo om
luidruchtig zich uittevieren;en de Indiaan

den.
Naast deze meer fundamentele opmerkingen moeten we toch helaas constateren dat
er in deze zo verzorgde uitgave merkwaar-

drinktom dronken te zi
jn'.Zo iets isgeschiktvoor een journalistiek verhaal,doch
ontoereikend vooreen studie metdergelijke
pretenties.De studie lilktme eerder symp-

k
elijk Nederlandsetermen,maardatop y.
135 een hele alinea door elkaar gezetis,zs

tomatisch voor het identiteitsconfllct dan

dige schoonheidsfoutles zitten.Voornnmelijk betrefthet spelllnlouten in oorsproniets dat men tegenwoordig maar zelden
meerziet.
A.D ietvorst
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edrukt - ,schetst de auteur in een pret-

GESCH IED ENIS

tlge schri
jftrant de boeiende geschiedenis
van mensen in hun strild tegen hetwateren
de daarbi
l optredende geschillen onderling
en m ethogere heren,alles in hetvleesvan

Ackere, J. van - Levensstël en schoon- ruimer historie gezet. Aantrekkelijk is dit
heidsschrijtfn de Italiaanse renaissance.- boek niet slechts voor beoefenaars van de
Davidsfonds,Leuven,1972,202 pp.,BF.90. waterschapsgeschiedenls en van de historie

DiericW ,M .- Vrëmetselarn.- De Ne- van het Land van M aas en W aal.Ook gederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1972,
248 pp-,BF.245.

nealogen en neerlandici kom en aan hun

trekken;deeersten meteen Wstvan belasKempl, Beatrix - Sujjragette /or peace. t
ingbetalers in M aas en W aalen Rijk van
The lije oj Bertha von Suttner.- Oswald Ni
lmegen vöör 1415: de laatsten met een
W olff,London,1972,200 pp.,f 2,
75.
lilst van middeleeuwse termen uithet waM anvell, Roger en Heinrich Fraenkel er- en di
lkrecht. Tenslotte mag niet verRudolj Hess.- De Nederlandsche Boek- t
geten worden tewilzen oq dekeurvan i1handel,Antwerpen,1972,248 pp.,BF.225.
F.Vercauteren

Europa,geschiedenis en cultuur
Heideland/orbis, H asselt, 1972, 238 pp.,
X VII k1pl.,212 p1.,BF.795.
Een boek a1s ditmoet globaalworden gelezen.En ditkan dan op verschillende niveaus,a1s een eerste initiatie in de Europese cultuurgescMedenisofa1seen terugblik
waardoor men een reeds meer gedetailleer-

lustraties die het boek sleren, en op de
kleurenreproduktie van een kaad van het
bestudeerde gebied uit 1544,die de omslag
vormt. K ortom , een boek dat waar voor

zijn geld levert.
P.Begheyn

A .G .D fckenl

De contra-rejormatie

Vertaling en bewerking:S.L.Verheus.

de kennis opnieuw in zi
jn context plaatst. Bibliotheek van de europese beschaving.
G lobaalbekeken is het ook wel een aan- Uitgeveri
l Ten Have,Baarn,1971,215 pp.,
vaardbaar, doch uiteraard erg schools re- i11.,/16,50,BF.207.
ferentiekader.Demoeilijkheden bijzulk een Reedsna enige bladzijden kreeg ik hetgeboek,datde kwadratuur van een cirkelwi1 voeldaterietsnietkl
oytemetditboek en
m aken,beginnen a1sm en een ofander on- ik veronderstelde dat dlt we1 eens aan de
derdeelvan iets meer nabil gaat bekijken: vertaling-bewerkl
'ng zou kunnen liggen.

de onpersoonlijke methode van de auteur Een vergeWking met de Engelse tekst
blijktdan over de hele li
jn tekortte schie- maakte al snelduidelijk dat dit inderdaad
ten.De illustratieisverzorld,maartenopzichte van het verhaal m llekeurig en te
eenzijdig op de plastische kunsten gericht.
S.Heester
H .vanH einingen

Tussen M Jr ea W aal

650 iaargeschiedenis van mensen

hetgevalwas.

Vertalen is geen gemakkeli
lk werk; een

stroefheid van taal,een onhandige uitdrukking en een enkele foutm ogen best voorkomen.M aar onzin die niet alleen voortkomtuitgebrek aan kennisvan hetEngels
m aarbovendien van geschiedenis,isonver-

geeflijk.W elnu: er staat veel onzin in dit
boek.Uiteraard moet ik mi
j beperken tot

en water
enkelevoorbeelden.Hetmajeen misschien
D e W alburg Pers,Zutphen,1972, 669 pp., we1erg specifieke kennis zbn te weten dat

i11.,krt.,j39,- .

Braganza qewoon de naam van het Por-

Toeven in archieven a1s vrijetijdsbesteding tugese konmgshuis is (het wordt vertaald
is slechts in beperkte mate zinvol, a1s het met Bregenz, p.2&, maar dat Valois de

eindprodukt ervan niet gedrukt kan wor- naam van een Franse dynastie is hoortgeden, kan H.van Helnlngen,Gelderlander- woon bij de algemene ontwikkeling; zo
redacteur te Tiel, m et een gerust hart echter niet bij die van vertaler-bewerker
schrijven,nu zi
ln reedsjaren geleden aan- Verheus die het klaarspeelt er dan eens
gevangen speurtocht op nagenoeg onont- Tvlaamse' van te maken (p.94), en dan

goM en terrein zijn beslag heeftgekregen in weer fW allonen' (p. 148). Onbekendheid
een Juweelvaneen boek,uitgegevenbi
jge- met alle katholieke termen is begrijpelijk
legenheid van het650-jarig bestaan van het (breviarium i.pl.v.het gebruikeli
jke breder
polderdistrict fM aas en W aal'. Aan de en zending i.
pl.v.missie),maar wanneerje
hand van veelal tot nog toe onbekende

fconfessor' niet weet te vertalen met

stukken - waarvan liefst68 in bijlage af- fbiechtvader'en <
ordination'met<tpriester-)
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wildlng'krilgJewe1ergkrommezlnnen.Ik die nog een daadwerkelijke ro1 in de poliganu maarvoorb: aan hetlaten staan van tiek syeelt en bovendien a1s persoon befLorraine' dat gewoon 'Lotharingen'bete- gaafd ls(hijvoertzwaard én pen)een roekent of van TSt. Angelo'dat niets anders
dan de Engelenburcht is en geef tot slot
nog twee voorbeelden van wat de lezer te

de biografie te hebben, maar belangn'
l
'ker
is toch aan de hand van zo'n levensbe-

schrilving de ti
ld te verstaan, de kaders
wachten staat. <Hi
j... verwilderde alle waarin de vorst en zi
jn onderdanen moesvrouwen uit de besturen, zelfs de zusters ten leven. In deze eerste band bWft het
en nichten van de parochiepriesters' het- echter biJ het biografische. En dat terwill
geen de fbewerklng'isvan <H e...rem oved
al1wom en from the presbyteries,even the

toch de Nederlanden aan bod komen en de
ingewikkelde s% ctuur van de Bourgondistaatzowelenige nadere uitleg vraagt
sistersand niecesofthe parish priests'(y. saclhe
54).En dan het volgende onderschrift b1j sook inzicht kan geven op enige tendeneen albeelding van Filips 11 van Spanje: sen die dan optreden.M aar wellichtm oet
<Bi
JE1Greco bleef- anders dan biJ diens ik wachten tot het vierde deel waarin de
vleiers - Lodewijk XIV op de voor hem grotere verbanden gegeven zullen worden.

yassende plaats in zijn Droom van Phi- De Nederlandse jeschiedenis levert de
hps II'hetgeen de Tvertaling' is van <Un- schr. enige m oeililkheden op. N u eens
like the Baroque flatterers of Louis XIV, wordt gesproken van Alost (p. 163), dan
E1G reco keptthe ruler in Ms place;detail weer van Aa1st (p. 173); nu eens van

from n e Dream of Phlll
'p I1'(p.151).
Hoeks en Kabellauws, (ook wnnneer het
W atkun je anders doen dan je afvragen:is zelfstandig bedoeld is), dan weer op de
diteen grap of om te huilen?
juiste wi
lze van Hoeken en Kabeljauwen:
M arcelChappin
nu eens van Frans de Brederode (p.215),
dan weer van Frans von Brederode (p.
223).M aar deze en andere onnauwkeurigHermann Wiesjlecker
heden doen niet af aan de opzet van het
K aiser M aximilian I
geheeldie adembenem end is.
Dr Reich,österreich und Europa an M arcelChappin
der W ende zur N euzeit
Band Ilugend burgundisches Erbe
M arlisG .Steinert
und Rl-fzchey K önigtum bis zur
Lesdernîersjoury du IlleReich.

Alleinherrschaft1459 -1493

Le gouvernementD önitz
Casterman,Tournai-paris,1971,284 pp.,

608?p.,DM.64,-.

eens qer eeuw een standaardwerk te vul-

geïll.,BF.250.
Steinert,hoogleraar in de geschiedenis van
het Institut llniversitaire des hautes études
intem ationales de Genève, brengt in dit

waardige opvolger in de vier banden die

zicht geboden in de dramatis personae:

R .Oldenbourg Verlag,M M chen, 1971,

M axlmiliaan I de Grote isalsvorstbelang-

rijk en a1s persoon interessant genoeg om
len.Elnd van de vorige eeuw verscheen in
twee banden het oeuvre van Hel
-nn-ch U1-

boek de resultaten van zi
jn onderzoek betreffende de laatste 23 dagen van hetDermann,nu krijgtditwerk voorheteersteen de Ri
jk.In korte trekken wordt eerst in-

W iesfleckerza1laten verschijnen.Voorons Karl Dönitzt Albrecht Speer, de militaire
ligt de eerste band die al meteen laat Zen
datditnieuwe handboek over M sxl
-mlliaan

adviseursKeltelen Jodl,de politieke raadgever Johan Ludwig Graf Schwerin von
ruimer van opzetis:Jeugd en bourgondi- Krosigk en de overige leden van hetvoorsche tijd worden ook in de studie betrok- lopig gouvernement dat door de geallieerken.Uit de volgende delen - en naar ik den nooitwerd erkend.Vervolgens worden
aanneem vooraluithetlaatste- zalm oe- de onderscheiden maatregelen besproken
ten bli
jken datdie ruimere opzetook in de van hetschimmenbewind,zowelvööra1sna

diepte za1 werken: wanneer ons nameWk de capitulatie,en wordtgeqeild naar hun
aan de hand van deze M aximlll'aan een politieke en juridische opvattmgen.Ta1van
overzicht geboden wordt in de staathlndi-

archieven en reeds verschenen mémoires

ge en maatschaypelijke verhoudingen van werden benut.Een nauwkeurige aanduiding
hetDuitse Ri
jk m die tild,of althans enig van deze bronnen is in deze Franse editie

inzicht.
Deze eersteband biedtvooraleen gedetail-

echter niette vinden.Een boeiend stuk geschiedenis voor wie zich nietdoor de veelleerdebeschri
jvin! van doen en laten van heid van encyclopedieachtige gegevens laat
deJonge M sxlmihaan door de Jaren heen. afschrikken.
N u is het zeker nuttig om van een vorst S.DeSm et
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wikkelingen in de wereldpolitiek.
Friedenthal,Richard - Ketzerund Rebell. Zijn eerste belangrilke ro1speeldeMJbiJde
otstandkomlnj van de Verenigde Naties.
Jan H us.- Piper,M onchen,1972,448pp., t
ln feite was hllhetdie de grondslagen legDM .29,80.
de voor de organisade van hetSecrete aat
Oostveen, Ton - Bernard Aljrînk, katho- va
n deze volkengem eenschap.Later verte-

liek.- Malmberg,'s-Hertolenbosch /Het enwoordigde hil' ziln land 1 de VeiligNoordnederlands Boekbedrbf, Antwerpen, g
heidsraad en MJ was hetvooral die in de
1972,158 pp.,/9,75,BF.160.
tijd van hetKoreacono ctde spits so eetin
de felle debatten tegen de Sovlet-unie.
Tenslotte werd MJ benoemd tot Brits smbassadeur in Parils,waar MJ met typischM ariaBuchmûller,H rsg.
Br
itsecharmeuitstekendeyersoonlilkerelaA ugustin KcrdfnclBea.
ties met de Gaulle onderhleld zonder echW egbereiter der Einheit
ter onder stoelen of banken te steken dat
VerlagW infried -W erk,Augsburg,1972,
MJmet hart en ziel achter een eenwording
390 pp-,DM .32,- .
van Europa stond in een vorm die de GeEen bilzonder fraai uitgegeven album, neraal evenzeer m et hart en ziel afwees.
waarin woorden van m edebroeders en medechristenen dienen om de herinnering aan
K ardinaal Bea levendig te houden. In de

Ook de weg naar deze hoogtepunten toe

was rilk aan interessante ervaringen.In de
oorlogslaren wasMjnauw betrokken biJde

talloze, vaak hem typerende foto's krijgt contacten tussen Engeland en Rusland
men van de kardinaal een beeld van zijn enerzilds en Engeland en Amerika anderleven met a1sbegin en einde zijn geboorte- zilds.HiJkende dehoofdrolspelers o? het
plaats Riedböhringen,waar de kardinaalin wereldschouwtoneelin de laatste veertlgJahetfamiliegraf in de dorpskerk wordt bil- ren van nabi
len de goede betrekklngen die
gezet.Uiteraard komen vooraldie tien Jaar Mj met ziln collega's op gelilk niveau onvan zi
jn leven naarvoren waarin deze stille derMeld,rilyten en verdiepten voortdurend
geleerde de leider was van het secretariaat zi
ln lnzlchtm wat er nietalleen op dattovan de EeA eid.Onder geleide van de vele neel zelt maar ook achter de sche= en
foto's van kardinaal Bea, zijn toespraken gaande was.
en ontm oetingen m et christenen van vele
ln herl
nnerinkerken treedt m en al bladerend en lezend Over ditallesverteltMJin zi
biM en in een stuk kerkgeschiedenis!vooral gen.A1srechtgeaard diplomaatvermljdtMJ
zorgvuldig iedere indiscretie;MJciteertniet
die van hettweede vaticaans concihe.Veel ui
tbroM en die nog niet openbaar gemaakt
is historie geworden. Toch roepen deze mogen worden;MJverklaptgeen geheimen.
herinneringen vaak de beloften op voor een Maar zijn ervaring is we1zo root?datMJ
eenheid die, m inder dan m en toen verwachtte, toch meer is dan men nu verm oedt.

ook zonder geclassificeerde gehe'
lm en te

verklappen,ta1van bi
lzonderheden aan het
licht brengt die nietbekend waren en die

De veelheid van woorden en beelden zijn een nieuw licht werpen op de ontwikkein dit boek tot een eenheid geworden in
deze persoon van kardlnaalBea,die,wan-

linqsgang van bepaalde gebeurtenissen in

G.W ilkens

pensionaris Jan de W itt, door-en-door

de mternationale politiek.HJJis bovenxen,
neer het mogeli
jk was, de H.M is van de ndankshetfeitdatMjergçnsin de verste
H.Geestlas,onderhetmotief dathiJDeze o
verte verwant is aan de H ollandse Raadszo nodig had.

TheM emoirs0/Lord Gladwyn

Weidenfeld and Nicolson, London, 1972,
422 pp.,f 4,50.
Lord Gladwyn begon in 1924 als M r.Jebb

Brits.Zijn relaastinteltvan lichte en mllde
ironie.Vooral in zijn beschrijving van de
mensen metwieMJte doen kreeg,komtdit
prachtig naar voren.DitmaaktZln boek
tot een genot om te lezen.H et gaat over

veleernstigezaken,waarbijhetwelziln van

dewereld op hetspelstond,maar doordie

kosteli
jkeironiemaakthiJhetallemaallicht
zi
jn carrière in de diplomatieke dienst vu verteerbaaren weetMJafstand te scheppen
Engeland a1sjongste attachévan deBritse tegenoverdeproblemen,diezi
ln weg knlisambassade in Teheran,doorliep vervolgens ten.Ongetwijfeld een belangrijk boek.
de verschillende rangen in hetForeiD Of- H ansH erm ans
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POLITIEK

gunstiger is gebleken dan die door de eeu-

wen heen in het christeli
jke Europa.In het

post-Turkse,z.g.democratische bestelvoe1en de m inderheden er weinig voor naar
en ondergeschikte positie terug tekeren.
W ereldvenster,Baarn,1972,48 pp.,/3,90. e
Op
30-31 vermeldt S.de percentages
Gruëters,Hansen FrankBacker- NixonI derpp.
m inderheden, m aar hecht er zeer teM cGovern? - (feiten achter feiten),Pris- rechtnietveelwaarde aan,nietalleen om m a,Spectrum ,U trecht/Antwerpen,1972,96
dat de herkomst der cilfers twilfelachtig is,
PP.,/3,- ,BF.49.
r ook omdat de getallen alléén volM eerssche,Paulvan de - Europa morgen: maa
strektnietde politieke krachtweerspiegelen
integratie en desintegratie.- Davidsfonds,
waarover de minderheden dikwills: door
Leuven,1972,295 pp.,BF.90.
een grotere mate van culturele njpheid,
beschikken.De thesis lm mers die S.voorstaat,isdatde m lnderheden m etvaak grote
behendigheid een beslissende ro1 spelen in
L.C.Biegel
hun land,zodatkennisvan dem lnderheden

Blok,Joh-,e.a.- Bommen voorbrood.-

M înderheden fn hetM idden-oosten

een onvoorwaardelijke eis wordt om enig

Hun betekenis clx politieke factor in begri?tekri
lgenvanhetpolitiek gedragder
Arablsche landen.D itbll-lktzonneklaar uit
de Arabische wereld
hetvoorbeeld van dejuni-oorlog tussen Israël en de Arabische landen. S. schri
jft
De kennis van het M idden-oosten heeft dezeoorlog op overtuigendemaniertoeaan
zich in Nederland lang beperkttotde ken- de lichtzinige houdlngvan de toenmaalsrenisvan hetdoorgangskanaalnaarhetvroe- gerende Baath-partij in Syrië, welke hougere Nederlands-lndië. W nnneer er dan ding op ziln beurtweerverklaarbaarwordt
ook een boek verschilnt datover ditOos- door te letten op de minderheden waartoe
ten handelt, moet er eerst veel plaats in- de m achthebbers behoorden en de politieke
geruimd worden aan aardrilkskunde en ge- koorddanseril waartoe de desbetreffende
Van Loghum Slaterus,Deventer,1972,

344 pp.,/32,50.

schiedenis.De naam Midden-oosten is een m inderheid in staatwas.
verwarrende titel, die gesm eed werd in de M en m oet er even aan wennen dat in de
Tweede W ereldoorlog;in feite beperkt S. mlnderheid politieke eigenheid en religieuze

zijn studie totdemlnderheden van hetNa- gezindheid elkaar dikwills volledig dekken.
bi
je Oosten of de z.g. vruchtbare halve Trouwensook in deorthodoxem oskee gaat

hetnietzelden zuiveryolitiektoe.Eenuitring vormt het cltaatvan de irenisch
laatste,lyrischenaam isweini!ingeburgerd. zonde
zinde,laterbisschop geworden Edelby uit
B1k derbesyroken landen bezltzo'n tiental ge
of meer mlnderheden die onderling radi- 1953. Het is geen toeval dat deze Edelby
maan, Libanon, Syrië en Irak, maar deze

kaal verschillen; zo zijn er die dezelfde een grieks-katholiek is,om dat deze bevolreligie a1s de meerderheid hebben zoals de
Dnlzen in N oord-lrak, maar ook niet-orthodoxe m oham m edanen zoals de grote

kingsgroep al van oudsher verspreid was
over de diverse landen van de Levant en

kensuitdeelt.Maken land-en volkenkunde

sympathie.

dus alvroeger qeleerd had universeler te

groep der Sliïeten;diverse christen-groepe- denken.Zulke ultspraken ziln echter uitringen,maar ook dat merkwaardige volkje zonderlijk;hetgaattenslotte veelalom het
der Dnxzen in Libanon,terwi
jlin Syrië de eigen hachje.M aarbiJhetredden van zijn
minderheid der M awieten praktisch de 1a- hachje kan de underdog rekenen op onze
van het Nabije Oosten dit gebied al een Een uitstekend werk,waarvan dedegeWkbeetje wazig, de mist wordt nog dieper heid verankerd ligtin 50 pagina'snoten en
door hetbestaan van aldeze mlnderheden, meer dan 600 literatuurverwilzingen.
diein de diversestaten tnmeli
jkzelfstandig J.deW it
opereren.Zijkunnen bogen op een respectabele traditie,die ouder is dan de Islsm,

tegenover wie zij zich nu gesteld zien a1s
tegenover een grote m eerderheid die ver
over de landsgrenzen heenreikt.In de Is-

Dr.TheodorEbert

1am was aan sommige mlnderheden,de Jo- G eweldloze opstand

den en de christenen,een welom schreven, Alternatiefvoorburgeroorl
og
inferieure plaats toegedachtdie eeuwenlang W olters-Noordhoff,Groningen, 1971,
heeftgefungeerd.Toegegeven moetworden 232 pp.,/14,75.
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Hetgeweldloos verzet,zo a1s hetwerd ge-

predikten in praktilk gebrachtdoorGandhi
W H SBEGEERTE
en M artin Luther Kl
-ng,isjuistbijdegenen
die heteigenlijk sterk zou moeten aanspreken,de contesterende jongeren,in diskre- D r.M r.H .A.H .van Till-d'Aulnis de Bourdiet geraakt. Overschaduwd a1s het ware

rouill

door de aantrekkelijke directheid van de Fr#e Abortus,nu reeds mogelnk?
guerilla-oorlogen de althans ogenscMjnW- Kluwer,Deventer, 1972,78 pp., /5,90.
kesuccessen daarvan.Steedsmeerbeschou- De brochure van Dr.M r. A. H. A. van
wen oppositiegroepen d1e de strild tegen Till-dW ulnisde Bourrouiliseen poging om
heersende system en willen aanbinden, het op de valreep - d.
w.z.nu we binnen afgebruik van geweld a1s een bewl
ls van de zienbare ti
ld een wetswi
jziging kunnen verernst en de vastberadenheid waarmee zij wachten op de wet betreffende de vruchtdie stri
jd willen voeren en van de weerom- afdrijving - enkele nieuwe gezichtspunten
stuit brandmerken ziJ degenen die het ge- aan te voeren in de discussie over de grenweldloos verzet aanhangen, a1s verraders zen waarbinnen abortus wettelijk toelaataan de zaak van de revolutie.A1s m ensen baar geacht kan worden.De schrijfster is
die hetop een akkoordjegooien metde ge- geen voorstandster van een uitbreiding van
vestirde machten,die dus in hun hart ei- de mogeli
lkheden totabortus in de richting
genlijk geen echterevolutlonairen ziln en in van de zogenaamde sociale indicatie,m aar
feite ook nietsbereiken.
zijmeentdater duidelilke aanknopingspunHiertegen komt dit voortreffeli
lke boek in ten te vinden zijn in hetstrafrecht om vast
verzet.
te stellen waar menseli
jk leven begint, naD e auteur,die nauwkeudg hetverloop zo- melijk biJ analoge overwegingen voor het
we1van de guerilla a1svan geweldloze ver- vaststellen van heteinde van menselijk 1ezetsacties heeft bestudeerd en aan enkele ven. Daarover heeft zi
reeds in 1970 een
van deze laatste ook zelf heeft deelgeno- dissertatie gepubliceerdJ(
medisch-lurldische
m en,tracht aan te tonen:
a
s
pe
c
t
e
n
va
n
h
e
t
e
i
nd
e
v
an het menseWke
ten eerste,dathet gewelddadig verzetin

leven).Bovendienheeftzijmeelewerktaan
welkevorm dan ook in dereqeltotresul- het rapport van de Commissle Orgaan-

taten leidt die maatschappijkntisch gezien transplantatie van het N ederlandse Rode
minstenseven erg ziln als de gevestigde or- Kruis (1971).
de die men m et dit verzet wenste te be- De algem ene opvatting zowelvan de medistri
lden;
cus a1s van de ethicus is, dat het m enseten tweede, dat het geweldloos verzet, lijke leven eindigtbiJ de hersendood.Ommitsnaarde Juisteregelsopgezet,geen lief- gekeerd zou men dan kunnen Zeggen:er is
hebberijis van een paar ethisch aangebla- nlaar sprake 'ean menselilk leven a1s er
zen slappelingen,maar we1 degelilk op ei- enigepsychische functle aanwezig is,ofwel:
gen beginselen steunt,die in wezen verwant een bepaalde structurele ontwikkelingsziln aan het marxistisch-leninistisch den- graad van de embryonale hersenen is verken dataan detheorie van hetgewelddadig eist. Het gaat er nu om het tijdstip X te

v
erz
etten grondslag lijt;
bepalen,waarop de ontwlkkelingsgang van
en ten derde,dat d1e geweldloze actie,

de bevruchte eiceltotm enszoverisgevor-

dâârwaar ziJ consequenten gesteund door derd,dathetyuntisbereikt?waarop enig
een rotsvastgeloofm' een rechtvan hogere
ychisch functloneren mogelijk isen waarorde en een vastberaden wilom in vrijheid ps
op daarom delevende eenheid een psychonaareigen geweten te handelen,in vele geomatisch karakter kri
lgt.Vanuit deze gevallen de geweldloze maatschappil, waar s
dachtengang pleit de auteur dan ook voor
ook de guerillastri
jders heen willen,dichter een strafrechtdefinitie van te beschermen
benadert dan zi
j.
menselijk leven zowel naar het einde a1s
Ebertheeftdaarmee een werk geleverd,dat
nietalleen in bewogenheid de evenkniemag

h
eten van Guevara'sboekjeoverdeluerillaoorlog maar bovendien dit boekle ver
overtreftin kennis van zaken,in studieuze
ondergrond.
De W erkgroep 2000 heeftmethetopnemen
van dit boek in haar serie fvoorberichten'
een uitstekende greep gedaan.
HansH erm ans

naar het begin.
H aar pleidooils zeer oprecht en de argum entatie zeerhelderen eenvoudig.Althans
naarstrekking,wantdeopzeten deformulering van de argum enten iswathaastig en

de schrijfster valt nogal eens in herhalingen.

De helderheid van het betoog doet in eer-

ste instantie bij de lezer de neiging opko-

men om te denken,datDr.van Tillhetei
van Columbus heeftgevonden,a1swe deze
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uitdrukking in dit verband mogen gebrui- wens leldt voor ieder ander t
errein van
ken.M aarvervolgens bekroop derecensent menselljk handelen. M en za1 dus geneigd

toch enige twijfelof hetwerkeWk zo een- zijn de stelling van de auteur te ondervoudig isgesteld.Verdergaande reflectie op schrijven.Toch aarzelt men hem geheelen
de stellingen van de schrijfster doet ver- algelijk te geven.W ordt hetbegrip zakemoeden datdeterm menseli
jk leven teeen- li
jkheid nietwat overtrokken,zodat hetin
voudig wordtbepaald,te eenzildig ook van- zich waarde-aspecten bevatdie volgenshet
uitde biologie,de neurologie en de neuro-

normale spraakgebruik danrin niet liggen

fysiologie.Maardaarligtnu Juisthetcru- opgesloten? Aspecten a1s eerbied en trouw

clale probleem: de term menselijk leven is komen niet aan bod. Dit is nog Met zo
bli
jkbaar aan zinswendingen onderhevig en bezwaarWk zolang de schr.zich beperkttot
kan nieteensen voor goed worden vastge- bedrijfssituaties,maarhiâtrachtook andere
steld.Bovendien geloof ik niet dat we op terreinen te bestri
jken, o.a. de opvoeding.
een eenduidige m nnier kunnen spreken over

En dan komtmen m .i.m ethetbegrip zake-

begin en einde van het menselilke leven. lijkheid niet klaar,hoezeer men dit begrip
Heteindigendeleven isaan heteind ofna- ook poogtuitterekken.Hetisen blilfteen
genoeg aan het eind van ziln mogeWkhe- scherpzinnlg betoog, dikwijls verrassend

lder en fter zake', m aar nogal abstract.
den,hetbejinnende leven staatnog voor he
de ontplooilng van al zijn mogelijkheden, M en zou graag een en ander concreet ge-

ook diewelke nietdoorons kunnen worden
voorzien en bedacht.En dat m aakt naar

mi
ln overtuiging een groot verschil.
De brochure van m evrouw van Tillis dan

ook eenzi
jdig,maar door die eenzildigheid
druktziJons op de kern van hetprobleem
waarmee wiJin onzesamenleving worstelen,
het probleem nameli
lk in hoeverre het antropologisch mogeWk en zedeWk toelaatbaar is beslissingen te nem en over de in-

toetst zien aan het praktisch handelen.

Jammer dat de mede-auteur Ir. C. Eilsbouts deze kans gemist heeft in ziln ialeidend hfdst.fover management'(pp.9-20),

wantzijnbetooghanjtop geen enkelewilze samen met de wljsgeHge analyses van
Dr.Verhoeven.

Hettweede boekle,geheelvan de hand van
Dr.Verhoeven,bundeltA f essaysreedse1-

ders gepubliceerd en hoeft daarom niet

houd van menseWk leven.En vervolgens: verder besproken te worden. A.vanKo1

debrochurebrenltonstotdevraagofMJ
op ditmomentnletbezij ziln om aan het LewisWhiteBeck,Ed.
begrip menselijk leven d1e lnhoud te geven Proceedings 0/ the Third
welke onze invullingen in onze cultuur fi- InternationalK ant Congress
xeren, en daarom mlnder molelilkheden D.ReidelPublishing Company,Dordrecht,

laten voorbetekenissen die wiJmetzien of 1972,718 pp.,/160,- .
nietbereid zi
jn om te zien.In zoverre heeft Doordat yraktisch iedere richting die wiJ
deze brochure een nuttige functie.
nuindefllosofiekennen,op bepaaldequnA.J.Leilen
ten,met name wat betreft het sa thetlsch
oordeel apriori, tot een uiteenzett'
mg m et
CasEi
isbouts en Corn.Verhoeven
Kant komt, blijft een verslag over een
Zakelqkheid en ethîek
Kant-congresalti
jd leerrijk.Belangwekkend
Ambo,Bilthoven,1971,95 pp-,j7,50.
zi
jn ook de uiteenzettingen overde verhouCorn.Verhoeven
ng tussen het denken van Hume, aartsH etleedwezen.Beschouwingen over di
vader van de moderne anglo-smerikaanse
troost en verdriet,leven en dood
filosofie,en K ant.
Ambo,Bilthoven,1971,108 Pp.:18,90.
W at we missen is een verdere uitwerking
De waarde van het eerste boekle is vooral

van de door Stee iller begoM en studie

gelegenin dewijsgerigeanalysesvanDr.C. over de 'nog-begnlpeWkheid' van Ku t.
Verhoeven (pp.21-9&.Hetis een scherp- Kantsbegrippen dekken de onzenietmeer,
zinnig betoog dat uitmondt in de stelling zijn veelalveelruimer en in enkele geval-

van p.95: <de ethische betekenis van het 1en nauwer. D at is een punt waarmee
werk bestaat nietnaasten ondanks,achter steeds bij het Kant-lezen rekenl
-ng moet
en behalvezilnzakeli
jk en technisch karak- worden gehouden. M en moet hem lezen
ter,maarisdaarmee geli
jktijdigen identiek. m ethetbegrippenapparaatvan delate VerH et ethos van hetm anagem entisnieteen lichting in hethoofd.De referenten op dit
nobel surplus, maar het doehnauge en congres hebben hem a1s moderne mensen
daardoorwinstgevende werk zelf,waardoor gelezen. M erkwaardig zi
jn enige statische
een behoefte bevredigd en een nood gele- beschouwingen over de Kant-index in het
nigd wordt'.De ethiek van de zakelijkheid derdedeelvan hetboek.
ligt binnen de zakeli
jkheid zelf,zoals trou- C.J.Boschheurne
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D eze bundel bevat wederom opstellen,
voordrachten en studiesuitdiesectoren der

jorderung.- Chr.KaiserVerlag,MM chen, theologie welke immer de bilzondere be-

1972, 140 pp.,D M .12,50.
Brunner, A ugust - D er Schritt ûber dfe
G renzen. W esen - Sinn der M ystik.Echter Verlag, W orburg, 1972, 292 pp.,
DM .29,- .
Dam mann, Ernst - Grundriss der Relfgionsgeschichte.- K ohlhamm er,Stuttgart,
1972,128 pp.,D M .14,- .
Gûnneweg,Antonius - Geschichte Israels
bisBarKochba.- Kohlham m er,Sm ttgart,
1972, 198 pp.,D M .17,- .

langstelling van V an Rulerhadden:dogm a-

tiek,lnnerWk leven en de politieke houding.
Ditdeel omvat 13 bildragen:de oudste uit
1946, enkele uit de vi
lftiger Jaren en de
meeste uitlateretijd.Na de besprekngvan
de voorgaande delen in Streven 23, Juli
1970,p.1081,Streven 24,okt.1971,p.100

en Streven,25,Juli1972,p.1052,valt aan
de daarin reeds uitgesproken waardering
niets m eer toe te voegen.Van Ruler geeft

vaak oorspronkeWke benaderingen en verQuispel,Proj.Dr.G.- HetEvangelievan woordingen vanuit een kennis van zaken
Thom as en de Nederlanden. - Elsevier, die bijzonderrUM isen meteen resonantie
Am sterdsm /Brussel,1971,142 pp..
van persoonlijk geloofsleven welke inspiPesch,O tto H ermann - G ottesJc und A- reert.Bijhetvoortgaan van dezepublikatie
nlen.- M atthias Gonewald,M ninz,1972, gaatm en zich we1 afvragen of meersyste115 pp.,D M .10,- .
matische ordening hetzi'
) naar onde- erp

Ruler,Proj.Dr.A.A.van - Theologisch hetzij naar jaartal van de oorspronkeli
jke
W erk F.- Callenbach,Nijkerk,1972,213 uitgave niet te bevoorkeuren ware geweest.
PP.,/24,50.
J.F.Lescrauwaet
DorotheeSölle

Politieke Theologie.

Discussie metRudol! Bultmann

AllonsAuer
Autonom e M oral und chrlstlicher
Glaube
Patmos-verlag, Dusseldort 1971,204 pp.
,

(Oekumene),Bosch & Kelmlng,Baarn,
DM .19,80.
1972,96 pp.,j7,
50,BF.125.
Laat ik maar meteen eerlijk toegeven, dat De kwestie die deTibingermoraalleoloog
ik nu nietbepaald weg ben van de publi- Alfons Auer in zijn jongste boek behankaties van M evr.Sölle.ln dit boekje gaat delt,isvan fundamenteelbelan! voor de
ze in gesprek m et de grote Duitse theoloog positie van de moraaltheologie.Zljn betoog
Rudolf Bultm ann. ZiJ' kan Zch aansluiten

verloopt in drie fasen.De m ens is zelf in

biJ diens historisch-kritisch denken; maar staatzijn zedelijke normen op te bouwen:
zi
j haakt af biJ de Texistentiale Interpreta- de ethiek is autonoom ,zoals iedere wetention',waarin Bultmann de boodschap van schap die zich metde aardse werkelijkheid
de Schriftwi1 acm aliseren.En nu moet ik bezighoudt.Zedelijke normen ontlenen wij
toch weer eerlijk ziln: daan'n heeft ze het nietaan deopenbaring:deH.Schriftvoegt
geWk aan haar kant.Hier is Bultmann in geen nieuwe ethische norm en toe aan het
feite Tlutherser' dan de grote reformator

<W eltethos'm aar neem tditop,niet zonder

Luther zelf.HiJ ziet alleen de individueel- kritiek, in het geheel van de openbarinr.
persoonlijke beslissing,waarvoor de bood- Vanuit deze stellingnam e, die de schr. '
m
schap van het Evangelie de mens plaatst, heteerste en tweede hfdst.uitvoerig verantmaar denktte weinig aan de sociale impli- woordt,rijstde vraag naar de competentie
catiesdiehetaanvaarden van hetEvangelie van kerkelijk leergezag en moraaltheologie
inhoudt.Ditnu is juistwatM evr.Sölle in inzakehetfW eltethos',en daarover handelt
haar opvatting van Tpolitieke theologie'wi1 het derde hfdst..
aanvullen.M aar of het onvervalste Evan- Hetisgoed endegeWkwerk,rijkeWk gedogelie intact bli
jft in de wijze waarop zij cum enteerd m et Duitse en andere literahaar politieke l eologie voordraagt, Wkt tuurz ietwat overladen m et citaten en vereen andere vraag.Alla,de lezermoetdaar wilzlngen;een werk datzeker geen revoluzelfmaar een oordeelovertrachten tevor- tionaire strekking heeft,zodathet,in deze
men. A1s gesprek met Rudolf Bultmann ti
jd van secularisatie,a1s geheel de instem-

lijkt mij dit boekle toch we1geslaagd.
S.Trooster

ml
'n! van vele vakgenoten za1 verwerven.
Uitemdelijk gaat de kwestie om het chris-
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teli
jk eigene letchristelijk fproprium'
) van sche situatievan deKerk in de derde eeuw,
het zedelijke, om de vraag die op p. 173 ti
jdstip waarop de canon in feitereedsaanaldus geformuleerd wordt: fW ie verhëlt vaard is.Dat men bij het verschijnen van
sich nun no erhin die Autonomie des Sitt-

de Duitse uitgave heeftjewaagd van een
lichen zu ihrem Ermöllichungsgrund, der freferentiewerk', moge plelten voor de deim Proprium des christhchen Kerygmasartikuliertist?'.Hetisln dehedendaagsemoraaltheologie een om streden vraag,waarop

geli
jkheid van ditwerk en zijn ruime verspreiding onder theologen bevorderen.
J.deGendt

ookAuergeen antwoord leven kan datiedereen tenvolle za1bevre*gen.HiJ gaat de
verschillende antwoorden na,geeftdevoor-

keuraan de zienswijze die hijaldus samenvat:fD aschristliche Proprium desSittlichen
liegt also nichtin neuen,nurdem G lëubigen zugënglichen Verhaltensnorm en, sondern in der Integrierung des naturlich-sitt-

GODSD IEN ST
Berger,Dr.< .J.e-a.- W atdoen we met

lichen (autonomen) Handelns in den Vo11- ons gelooj? - Ambo,Bilthoven, 1972, 55
zug seiner religiösen Verbundenheit mit PP.,/3,75.
Gott' (p.178), maar laat ons toch in het Flesseman-van Leer, D r. E. - Geloven
ongewisse a1sMJvragen watditTproprium' vandaag.- Callenbach,Nijkerk,1972,197
inhoudelijk betekentvoorde ethiek.HiJbe- PP., /15,90.
toogt bij herhaling dat dit f
proprium'niet Gollwitzer, Helmut - Erjahrungen mit
bestaat in nieuwe ethische norm en,m aar

W eihnachten.- Chr.Kaiser Verlag,M ûn-

onderzoekt niet de mogeWkheid of de chen,1972,85 pp-,DM .5,80.
christeWke context,de christeli
jke horizon, Hulp aan de bëbellezer.- Ned.BijbelGede christeWke zingeving - of hoemen het nootschap,Amsterdam,19726,96pp.,/2,50.
ook noem en wi1 - de autonome ethiek Ik-zal-er-ziin-voor-u. Trouwen.- Kathoook inhoudeli
jk niet beovloedt: niet door lieke Bi
lbelstichting, Boxtel, 1972,76 pp-,
nieuwe ethische normen te leveren, maar /3,90.
Rad, Gerhard von - Predigten. - Chr.
K aiser V erlag, M ûnchen, 1972, 167 pp-,
D M .18,50.
men ook aan kerkeli
jk leergezagen moraal- Dr.C.van Boekel en Fr.A .Vinken
theologie een ruim ere com petentie toekennen dan schr.doet.M aar goed:m en m ag 'lefdoof voor een dwaa heid,
een auteur niet overvragen: ziln Werk is een polffe/-krff
fxche reactie op
toch tot een stellingname te brengen die
vanuit de autonom e ethiek niet zonder
m eer volgt. A1s m en dit aanvaardt, zou

waardevol,ook albli
jfthetvöörde laatste H umanae Vitae
vraag staan.

A .van Ko1

HansFreiherrvon Cam penhausen

Drukk.en U itg.M SC,Tilburg,1971,

112 pp.,/8,50.
De auteurs,de één pastoren de ander biologieleraar, hebben drie zom ervakanties

La For- ffon de la Bible chrétienne doorgebrachtin de Alpen en deze vrije tijd
(Co11.Le M onde de la Bible)
gebruiktom samen van gedachten te wisse-

Delachaux etNiestlé,Neuchâtel, 1971,
1en over H um anae Vitae. H et resultaat is
309pp..
ditboekle datzekergoede gedachten bevat,
Deze in 1968 in het Duits verschenen ge- vooral in het eerste hfdst.(pp.11-32:De

schiedenisvan de christelijkecanon * 1ons concrete verschilningsvorm van de liefde in
nietuitleggen hoe de onderscheiden boeken hethuwelilk),datook behoorli
lk gedocuvan het (Oude en) Nieuwe Testament hun menteerd is, maar toch ook sporen van

plaats vonden in de canon van de Kerk. vakantiewerk vertoont. In het derde hfdst.
Hetis allereerst een stuk gescMedenis van gaan zi
jop debezwaren in dietelen Hu-

de vroege Kerk,waarbijwordtaangetoond manae Vitae aangevoerd zijn.Er zljn,kort
welkeinvloeden (van binnen envan buiten) na het verschi
jnen van de encycliek, we1
de geleidelijke vorming of remmlng van de wat ongelukkige woorden gevallen, vooral
canon a1s zodanig hebben bepaald.S.be- bij de tegenstanders, maar het wordt een
steedteen eerste deelvan ziln werk aan de beetje griezelig a1sin ditverband een citaat
overname van de oudtestamentische canon aangehaald wordtuitHitlersM ein Kampj,
door de jonge Kerk; een tweede deel met a1s comm entaar:<luist dit,wat H itler
schetsthet ontstaan van de canon van het hier aanbeveelt, is in ons land (en elders)
Nieuwe Testament, terwijl een laatste gebeurd'(p.75 - zie ook p.78).De auhoofdstuk ons een blik guntin de theologi-

teursvonden geen uitgever bereid hetboek-
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je te publiceren,omdatmen er geen brood gevonden in hethart van gelovige m ensen.
in zag tegen de stroom van de publieke Om hetkind een juist beeld van de Bijbel
opinie op te tornen (p.7).Zi
j hebben toen te geven is het noodzakelijk dat niet telhetrisico zelf genomen.
A .vanKo1 kens hetzelfde behandeld wordt;hoe vaak
moet een klnd (vanaf de kleuterschooltot
en met het eindexamen)niet dezelfde verS .M .EnomiyaLassalle
halen horen? Wissink pleit voor een zjn.
lnleiding totde zenm editatie
longitudinaalleerplan (= op langetermnn)
Praktische aanwqzingen
dat geprogram meerd is van kleuterschool
Ambo,Bilthoven, 1972,110 pp.,/7,90.
tot en met het voortgezet onderwijs. De
De schrijver, een jezuïet, met vele jaren argumenten die Mj hiervoor gebruikt,ziln
missie-ervarinj in Japan,heeft voor zijn de m oeite van hetoverwegen waard;ofze
eigen geestelbk leven Zen a1s een grote
anisatorisch ook te verwezenlijken ziln,
hulp ondervonden.Steeds sterker werd ziln iosrg
een tweede.Zeer de m oeitewaard!
overtuiging dat Zen, op de juiste manier P.Beentjes
beoefend,voor iedereen,van welke levensovertuiging ook, van groot nut kan zi
ln J.C.deM oor
voor de innerlijke rust.
N ew Year with Canaanitesand
De schrijverspreektuiteigen ervaring.Dat Israelides
maakt ditboekje op een vriendeli
lke wijze Kamper Cahiers 21 en 22),Kok,Kampen,
betrekkelijk. Tevens is llij er in geslaagd (
om de ernst van de Zenm editatie te sauve- 1972,31 en 35 pp.,per deelj5,50.
ren door niet op kortstondige m odegevoe-

Rond het begin van deze eeuw ontstaater

ussen de bi
jbelgeleerden een discussie of
lens in te spelen,maar het duidelijk voor t
er in het O.T. sprake is van een zgn.
te stellen a1s een m ethode om tot die vereuwlaarsfeest.Eén groep beweertdathet
lichtingtekomen,waarmen lee: wi1wor- Ni
den en toteen illusieloos werkehlkheidsbe- Loofhuttenfeest- het grote oogstfeestvan
laarsfeestis,waarbi
l
sef * 1 kom en.Tenslotte is het een voor- deJoden - een Nieuw'
d
e
k
o
ni
n
g
o
pn
i
e
u
w
v
oo
r
e
e
n
J
a
a
r
de
t
r
o
o
n
deeldatdeze studieeen aantalzeeryraktische wenken bevatvoor de Zenmedltatie,

besteeg. Een andere groep geleerden be-

trildtdeze theorie.
dieoverigensook van toeyassing zi
ln voor s
De problematiek werd verscherpttoen men
anders georiënteerd geestellk leven.

n 1929 begon met opgrae gen in het SyNuttig boekje,ook voor de praktijk,waar- i
'
in m en kan lezen hoe m en zo leeg kan rische Ugaritm as-shnmra),een stad die m
worden: dat de belangstelling voor Zen-

hetzeer verre verleden van grote betekenis
is geweestvoor de Oosterse wereld.Teks-

meditatle jeen remplaçant wordt voor de ten diemen daarvond,zilnvoordekennis
noodzakeli
lke lnnerlijke leegheid. Om die

reden vormt deze kleine praktische studie
een goed prolegom enon op een ernstig genom en gebedsleven.
G .W ilkens
D rs.R .H .W issink

DeSm e/op school,/J - maarhôe?
Kok,Kampen,1972,91 pp-,/6,90.
D e auteur, docent aan de Pedagogische

Akademie en wetenschappelilk hoofdmedewerker aan de Rijksuniversiteit te Groningen, maakt in dit cahier duideli
jk dat MJ
de Bijbelin hetooderwijscentraalwi1stellen. Doel van het godsdienstonderwijs is
zi
jns inziens: het leveren van een fundamentele bi
jdrage aan de menswording van
de kinderen door hen te confronteren met

deBijbel(pp.35-36).HiJmeentdatTspeciaalin hetonderwijshetzinvolisdem e
-nselijke kantvan de Bijbel aan de kinderen
goed te laten zien' (p.11). De leerlingen
moet duidelijk gemaakt worden dat de

van godsdienst en oudheid van het O.T.
van grootbelang.W oorden waarvan de hebreeuwse betekenis tot dan toe onbekend

was,konden nu opeens metvri
j grote ze-

kerheid worden vertaald.
De auteur van ditcahier- op en top kenner van de U garitischewereld - poogtaan
te tonen datlsraëlhet Ugaritische Nieuw-

Jaarsfeest(een oogstfeestin deherfstwaarbi
j de vruchtbaarheid, de wiln, dood en
leven en de konlng een grote ro1 speelden)
heeft overgenom en en op enkele pu ten

heeft aangepast aan zi
ln godsdienst.M et
name in de Psalmen zouden veelgegevens

over deze theorie te e den ziln.M aar ook

Merover bestaat in vakkringen grote onenigheid.

Tildens het lezen van dit boek heeft men

me
tzoveelhp othesen te maken,dathet
de vraag bllft of de conclusie van De
M oor gewettigd is. Voor degenen die in

deze problematiek zijn gelteresseerd,Neden deze tweeboekjes (waarvan hettweede
men vallen en qeen receptenboek is voor deeltjegeheelmettekstenuitUgaritgevuld
alles,m aar datd1tboek zlln ontstaan heeft is) een uitstekende inleiding. P.Beentjes
Schriftnietrechtstreeksuitde hemelisko-
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uit een bevestigend knlkken: <Zo gaat het
erinderdaad aan toel''

Ditboek wasrln de auteureen karikatuur
maaktvan de personen die in België met

Angolese verhalen.- Bruna,Utrecht/Antwerpen,1972,158 pp..
Bakker, J.- Ernest Hemingway. The ar-

de censuur fbegaan'zijn,wekt dezelfde in-

berg,1970,227 pp..
Dewachter,Richard - Kaïn in 2000.- De

eigen spirimele fLang weekend' of nnn

druk. Het geheel is zo dooe chtig en de
slap-stick zo sappig en gortig dat men er-

jfelen of de reële censuurprotistas man 0/action.- Van Gorcxzm,As- aan gaat twi
blematiek door een dergeWk schri
lfselwe1
sen,1972,302 pp.,/38,
-.
Der Dichter und Jefne Zeit. Politik im gediend wordt. W eliswaar hen'nneren een
Spiegel der Literatur. - Stiehm, Heidel- paar passages in het boek aan schrilvers
Vlijt, Antwerpen, 1972,91 pp., BF.120.
Eliasberh A.- Chassidische verhalen.Ambo,Bllthoven,1971,168pp.,j10,- .
Fens,K.- Tussentëds.- Ambo,Bilthoven,1972,162 pp.,/12,50.

Ruyslincks 'Karakoliërs',maar in ziln geheel genom en is <In beslag genomen' met
'

de moeite waard om er zi
jn aandachtdoor
in beslag te laten nemen.'H umor istwenn

man trotzdem lacht'sce eefJean Paul,mij

is hettrotzdem niet gelukt.
Gilbert, Robert- M ich e f kein Esel im J.Gerits
Galopp verloren..- Piper,M e chen,1972,
160 pp.,DM .18,- .
RoseGronon
H ermans, Louis - De lampendrager. Kosmos, Amsterdsm, 1972, 142 pp., BF. Venet
iannne âer/lf
De Clauwaert,Leuven,1971,63 pp.,BF.50.
165.
Jaarboek 1969-1970.Konfnkl#ke soeverë- RoseGronon

ne Soo/dkc-er van Retorica 'De Fontei- Verzam elde novellen

ne'te Gent.- Gent,1972,307pp.,BF.250.
Jacobîus,A rnold John - M otive und D ramaturgie im Schauspiel Carl Zuckm ayers.
Athenëum, Frankfurt, 1972, 146 pp.,
DM .28,- .

De Clauwaert, Leuven,1971, 473 pp..
BF.295.

In heteerste bedrilfvan fRomeo and Juliet'

zegt M ercutio, de vriend van Romeo die
dooreen Capuletneergestoken za1worden:
Just, Gottlried - Rejlexionen,zur deut- fTrue, I talk of drenms, which are the
schen Literatur der sechziger lahre. children of an idle brain,begotofnothing
Neske,Pfullingen,1972,271pp.,DM .22,- . but vain fantasy'.In deze woorden nu ligt
Lebeau,Paul- De tëdvreter.- De Clau- ook de essentie vervatvan Grononslaatste
waert,Kessel-Lo,1972,238pp.,BF.175.
novelle: fvenetiaanse herfst'.H ierin wordt

M arënen,Joannes - Universum.- Bhto, op geraffineerde wijze de dood, die schaBerchem ,1972,82 pp..

duwlopervan de m ens,ten tonele gebracht

M arqnen,Joannes - Fataal.- Brito,Ber- vermomd a1s een jongeman, Mercutio ge-

chem ,1972,72 pp..
M ens,Jan - Gr'
lefM anshande.2 dln.Kosm os, Am qterdam /Antwerpen, 1972,716

naamd. Voor de oude vrouw, die na de

dood van haar man eindelijk haar geestelijke en fysieke vrijheid in de ruimste zin
pp.,j29,90,na 1 jan.1973 /35,- .
- onnen heeft,isMJ de gids doorRome
M orgenstern, Christian - Galgenlieder I he
en delanjverwachtein Venetië.Ofschoon
Gallow songs.- Piper,Me chen,1972,218
PP.,DM .8,80.
Oosterhuîs,Huub - W en l soms even.-

de identiflcatie van M ercutio metde Dood

pas op de laatste bladzilde neergeschreven

staat,geschiedtze voorde lezer alop p.8
waar Mercutio beschreven wordt a1s een
Polenz, Peter von - Geschichte der deut- man met Wngers, kil a1s brons, zonder
schen Sprache.- De Gruyter,Berlin,1972, naam en zo oud a1s de wereld. Deze te
219 pp.,DM .7,80.
duideWke toespeling heft de spannlng van
in het begin op en is m .i.een zwak punt
W altervandenBroeck
in deze subtiele novelle.
In beslag genom en
In Tvenetiaanse hedst' treffen we weer de
Paris-M anteau,Amsterdnm-Brussel,1972,
hunkering aan naarvrijheid en hetverlangen om te ontsnappen aan de beknelling
142 py.,BF.155.

Ambo,Billoven,1972,198 pp.,/9,75.

Sommlgeseksmoppen laten doorhun pijn- van zedelijke, maatschappeli
jke, familiale
lijk nauwkeurigebeschrijving van de anato- banden,die we ook in andere novellen van

m ische details niet de m inste ruim te m eer
over aan de verbeelding en kunnen derhive geen glimnlach zneerwekken naaar hoog-

Rose Gronon,thansin een verzamelbundel
uitgegeven doorDe Clauwaert,weervinden.
Zowelin deMstorische verbeeldingen a1s in
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de zich in een recent verleden afspelende

Tiffauges'eenheid m et de natuur;het op-

novellen, tracht de schrilfster antwoorden
te formuleren op altijd weerkerende vragen

sporen van Jonge Duitsers door Tiffauges
krijgt een priesterli
jk karakter; het Msto-

als:W atisliefhebben en in hoeverre is een
bepaalde liefde authentiek? W aarom ver-

risch gebouw dat TouY er optrekt van de
tweede wereldoorlog, staat gegrondvest op
loopteen mensenleven zo grillig,altild an- de oerkrachten die deze oorlog ontketenders dan het had moeten verlopen? Be- den, de historie wordt meta-Mstorie; de
perkt in thematiek,maar begaafd met een vraauuchtvan Tiffauges en zijn tederheid,
genuanceerd taalgebruik, evoceert Rose die Wnrecht staan tegenover de vraatzucht

Gronon in haar novellen vooral de piln van de Nazi's!krijgen een religiellz.
e diepte.
van het onvervulde en de duistere H acht De fijngevoellge sensualiteit van Tiffauges
van de vreemde,meestaltrieste banden van
het bloed, die voor een mensenleven zo

heeft niets te maken met pedofilie, maar

a1s novelliste verworven.
J.Gerits

ge1 en beest dooreen; gedreven door het

wordtvan goddelijke tederheid.Zo verheft
determlnerend kunnen zijn. Terecht heeft zich in ditm achtige epos de hoofdpersoon
de schrilfster Mermee een grote reputatie totsm boolvoor diepe menseWkheid:enM ichelTournier

D e Elzenkoning
M eulenhoft Amsterdam,1971,414 pp.,
/23,50.

D itboek is de pHx GoncouM van 1970 en

de jua heeft daarmee een mazstraal werk

n
oodlot en richtinglevend aan de feiten;
teder en vraatzuchtlg; vader en moeder;
pijnigend en lenezend.
De vertaling m het Nederlands is redelijk
goed.De vertaalsterhad geen gemakkeWke

opdracht,om dat de taalvan Tournier niet
alleen zeer beeldend is, m aar ook om dat

Mjveelvoor hetFransnieuwe en vreemde

ofweinig bekende woorden gebruikt.Over
het algemeen laat de vertaling zich goed
lezen en werktnietstorend,behoudens een
kent 'Elzenkonlng', maar ve- ilst naar enkele minder correcte of onhandige weerGoethes gedicht <Erlkönig', dat 'Elfenko- gave.
ning' betekent. En met het qedicht van W ie een van de boeiendste en diepzinnlgste,
Goethe is ook de sleutelvan d1tboek ge- tegelilk toegankelijke romans uitde Franse
geven. A bel Tiffauges, de hoofdpersoon, romanproduktie der laatste jaren wi1lezen,
verenigtin zich enerzilds de vader te paard m ag deze rom an zeker nietoverslaan.
anlagende H .Boex
die het kind tejen de angstaen
syrookleskoningw11besche= en, ander-

bekroond; Michel Tournier biedt ons een
zeerknappe en uiterstboeiende roman.
D e franse titel,'Le Roides Aulnes',bete-

z
llds de elfenkonin! die hetkind totzijn
prooi maakt. Van Jongsafaan is Tiffauges

geobsedeerd door'Jeugdig vlees'.HiJtracht
dat te vangen in beeld (foto's) en geluid
(bandopnamen). Aan het begin van de
oorlog van 1940 krijgt Mj a1s dienstplichtile de opdrachtpostduiven te recruteren.
H1j viert zijn hartstocht naar warm,zacht
vleesuitdoor de duiven op hun waarde te

GûnterA lbrechtund G ûntherDahlke,S re .

Internationale Bibliographie zur Geschichte der deutschen Literatur von

den #nfönqen :f#zurGegenwlr/

Volk und W lssen, Berlint-ost),1971, 1031
PP..

Verrassend vlugna hetverschijnen van het
schatten met zijn gevoelige,sensuele han- eerste deel(Streven,okt.1971,p.106),ligt
den. Als krijgsgevangene belandt MJ in reeds hettweede deelklaar.H et bevat de
Oost-pruisen en Nzordt handlanger van
Goering en hetN azi-regime om a1s opvoeder van de bloem der Duitse natie zil-n

Svraatzucht'naarjong vleesde vrije loop te

algemene bibliografie en de individuele bibliografie van de literatuur in de Duitstalige landen voor de periodes 1789 -1830 en
1830-'90,en de algemene bibliografie van
de Duitse literatuur van de 20e eeuw.U i-

laten. Met zijn gevoel voor het jeujdige
lichaam weetMj feilloos de rasechte Jonge teraard zijn de aanvangscategorieën ook
Ariërs o? te sporen.Wnnneer de Russen Mer vertegenwoordigd, qeorgnniseerd in
Oost-prmsen bevrijden,vlucht hijweg te ideoloqische,esthetische,llteratuurtheoretipaard met de uit het concentratieksmp sche,llterairhistorische en literairsociologlontsnapte Ephraïm,een joodse Jongen,en sche coqora.Metname valtveelnadruk
komtom in een moerassig ehenbos.
op de afflrmatievan decontinuïteitvan de
Eigenli
jk speelt het hele boek zich af in socialistischeDuitse literatuur,van depro<1a nuit des temps', de duistere nacht van
letarisch-revolutionaire start tot de huldige

hetverleden,waar wiJ allen te- gkeren tot D-D.R--literatuur.Ook voor niet-marxisten
hetpHmitieve mens-zijn:de jachtwordtin biedt deze verkenning nieuwe aspecten;de
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aandachtvoor de Trivialliteratuur kan deze proletarische tendensen niet veronachtzamen en bovendien is Mer veel werk opgenomen dat in de D.D .R. beperkt-raad-
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p
leejbaarblilftomdathetin departij-aca- & J//,Villy - La sculpture romane de la
demlsche onderzoekingsinstituten wordt cathédraleN.Dame de Tournai.- Castersamengesteld.
C.Tindemans

m an,Tournai,1972, 296 pp.tekst, 46 pp.
i11., BF.595.

PeterH örtling,H rsg.

Le Corbusier

Leporello /Jllfaus derRolle

W illyBoesiger
260 pp.,160 p1.,365 tek..

Zeitgenössische A utoren erzöhlen dx W ernerBlaser
Leben von Figuren der W eltliteratur M ies vJ4 der Rohe
weiter
204pp.,54p1.,72tek.
Fischer Verlag,Frankfurt a.M ., 1971,
240 pp.,DM .22,- .
Leporello,de knechtvan D on Giovanniin

M ozarts opera, leest zo nu en dan zijn

Studlo Paperback,Artemis Verlag,Zurich,
1972,SF.19,- .
M eteen gezegdevan Le Corbusier,datm en

aan dejongeren moetdenken die geen dure

m eester uit een in de vorm van een harmonica opgevouwen strook papier diens
liefdesavonturen voor. Vandaar dragen
harm onica-vormig gevouwen foto- of platenalbum s eveneens de nasm leporello.De
titelvan hetdoor Hërtling uitgegeven werk
is allereerst een toespeling op de analoge,
los-vaste opeenvolging der verhalen in deze
bundel.Op zich hebben ze weliswaar weinig met elkaar van doen,m aar verbonden

boeken kunnen kopen,wordt deze nieuwe
architectuurserie in paperbackvorm op de

de tweede verklaring van de titelis.Contem poraine Duitse auteurs vertellen nam e-

ledige oeuvrevan Le Corbusieren M iesvan
der Rohe terbeschikking.D e klemtoon is

ma
rkt gebracht. Het jaat,in een eerste
reeks, om goedkope mtgaven van boeken
die reeds door hetA rtemis-verlag werden
uitgegeven,behalve Le Corbusier en M ies
van der Rohe,ook Neutra,Sert,Tange en
Prouvé. Die uitgaven willen in de eerste

plaats informatie geven.In dit opzichtziln

de twee nu verschenen delen merkwaardig.

zi
jn ze door één lumineus idee,dat tevens In een handig formaatheeft men het vollnietgelegd op de mooiefoto,maar
Wk de levensgeschiedenis van bekende ge- daarbi
stalten uit de wereldliteratuur verder,van-

op tekeninjen,plattegronden, doorsneden,

af hetpunt waar het oorspronkelijke werk schetsen,d1e een beter inzicht in het be-

schreven gebouw kunnen geven.ln de opvatting van de twee delen kom t het eigen
dysseus na zijn terugkeer op Ithaca? Mu- karakter van beide figuren reeds aan bod.
sils Ulrich sterft pas na de Tweede W e- H et deel over Le Corbusier barst van de
reldoorlog en we1a1s atoom geleerde;Luise ideeën,prolecten en gebouwen - elke paen Ferdinand uitSchillersK abale und Lie- gi
na is tot hetlaatste hoekje levuld;dat
be nemen geen vergif 1 ,enz.enz..Er ko- overM iesvan derRohe is luchtlg en open,
m en in deze verhalen ingenieuze vondsten m et veel wit,dathet verzorgde detail van
voor,zoalsbv.hetstripverhaaloverFerdi- een tekenlng ofeen werk totuiting laatkoG.Bekaert
nand en Luise.M aartoch valthet op,dat men.
ophoudt.W at is er gebeurd m et Leporello
na Don Giovanni's hellevaart, of met 0-

verscMllende schrijvers niet echt verder UdoKultermann
vertellen. Zij leveren niet veel meer dan K enzo Tange,A rchitektur und
een herinterpretatie van het oorspronkelijkewerk ofgeven een kritische beschouwing Stc tebau 1946 -1969
daarover.En wnnneer zijwe1verder ver- Artemis V erlag,Ziirich,1970,304 pp.,
tellen, bereiken zij vaak de levensechtheid 160 p1.,SF.118,- .

le problemen waar de hedendaagse
van hetorilineelniet.Deze bundeliseen Warciehital
ectuur mee af te rekenen heeft een
gereed bewbs,datde grote werken van de
wereldliteratuur op goede gronden daar
eindigen waar ze eindigen.K ortom, H ërtlings bundelsteunt op een leuke inval,die

ogenblik op ziJwenstte zetten om Zch te

verlustigen in het grootse en zelfzekere gebaar van de architect-tovenaar die dromen

kennersvan de literatuureen paargenoej- van gebouwen a1shetware uitziln mouw
Wke uren kan bereiden, maar in de mt- schudt,moethetboek datKultermnnn over
voering heefthet boek het niveau waarop
gemikt werd,toch niet gehaald.
Th.van Oorschot

Kenzo Tange gemaakt heeft ter hand nemen.Voor één keer komt de visie van de

auteur op architecmurmetzijn onderwerp
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overeen.Toch zou de schitterende architec-

van de plastische kunsten benaderd. M en

tuur van Tange beter gediend zijn geweest verm eldtdan wel de gedichten,rom ans en
m et een kritischer benadering, waarin uit-

toneelstukken, men laat zien hoezeer

gangspunten en oplossingen oy reëlere Schwitters ook in zijn schilderijen aandacht

waarden dan de indrukwekkendheld worden had voorhetwoorden hetletterbeeld,m aar
getoetst.D atneemt nietweg dat men m et de literaire activiteitblijft'beschouwd wordit boek toch over een eerste-hands-infor- den in functie van de plastische arbeid.De
matie - Tange werkte er zelf aan m ee eerste bedoeling van F.Lach is ditscheve
beschiktovereen van de voornanmste figu- beeldrechtte trekken en,in afwachting van
ren uit de naoorlogse architectuur en een de volledlge uitgave van het uitgebreide 1itypische vertegenwoordiger van de heden- terairewerk,nu reedseen beknopte analyse
daagse Japanse architectuur.Zijn architec- ervan te geven. Ook de biografie van
tonisch oeuvre wordt gebouw na gebouw, Schwitterswordtin functie van hetliteraire
in schitterende full-page-foto's (meestalvan oeuvre herschreven.U itvoerige citaten van
het exterieur)voorgesteld,met telkens een de gedichten en illustraties van de oorkorte inleidende teksten ook enkele platte- spronkelijke ultgaven vullen de nauwgezette
gronden en doorsneden naargelang ditvoor analyses van de auteur aan.Een belangrilk
de lay-outuitkomt.Benevens de afzonder- boek.
G.Bekaert

lijke gebouwen,worden ook de stedebouwkundige plannen voorTokm ,Skolpleen de Konrad& J//
expo van Osaka toegelicht.

G .Bekaert

Kunst/Jr#fe Zukunft

P.C.A.Proiecte.Concepte ï

DuM ont Aktuell, Verlag M . DuM ont
Schauberg,K öln,1972,139 pp.,geïll.,
D M .16,80.

A ctionen

K.Pfaffbegintzijn boek metheelqrecies

W alterAue

Verlag M .DuM ont Schauberg, Köln,
1971,D M .29,- .
M etdeuitspraak van Godard,datm en dui-

delijke beelden moetstellen tegen onduidelijke ideeën, zet de uitgever van dit boek,
zelfeen conceptuele kunstenaar,zijn verzameling f
projecten,concepten en acties'van
een ontelbare groep hedendaagse kunste-

naars.De duideli
jke beelden die hier in de

zi
jn doelstellingen te omWnen.Hijm lim-

pulsen geven om zich systematisch te bezinnen op wat kunst is, om het em pirisch
onderzoek op ditdomein uitte breiden,om
tot een openbare discussie over politieke
wilsvormlng in dit verband te komen,en
tenslotte om politieke plannen en actiesuit
te werken.Datmen,om dezedoelstellingen
te bereiken,het traditionele begrip van de

vorm van foto's,tekeningen ofteksten worden gegeven,vormen een çcatalogusvo1met
nuttige gebruiksartikelen' om de wereld
waarin we leven te leren kennen en te veranderen.M en m oetdie beelden echter we1

kunst a1s uitzonderingsverschilnsel moet

hetisnieteenvoudig om zich in te leven in
de verwarrende veelheid van standpunten,
benaderingen en stemm ingen. H et boek
geeft geen enkel comm entaar. H et bevat
slechts inform atie.Een beoordeling ervan

theoretische systeem ,dateen goed uitgangspuntkan vorm en voor verder denken,stort

verlaten,spreektvnnzelf.M etveelenthousiasme probeert de auteurdeplaatsvan de
kunst in de hedendaagse westerse maat-

schappi
jvorm te bepalen en haar functie te
kunnen zien en daar za1 bij de lezers van ontleden in de uitbouw van het fhuisvoor
dit boek we1 de grote moeilijkheid liggen: de toekomstige bevrijde gemeenschap'.Het

a1seen kaartenhuisje in elkaar,wanneer de

auteur enkele voorbeelden van 'geslaagde
m ilieuvormende esthetische ie ormatie'

isnietmeermogelijk,zelfs nietwatbetreft geeft. Hoewel hiJ het explicietheeft tegen
de kwaliteiten decorrectheid van de lnfor- de fKunst am Bau',geven de meeste voorm atie.W ant hierom gaat het im mers niet. beelden die hij aanhaalt niets anders te
H etgaatom een m entaliteits-kuurwaaraan
men zich wi1onderwerpen.Hetboek isdan
ook aan tebevelen alseen reflectiemethode
op onze hedendaagse levensopvattingen.
G .Bekaert

zien.

Friedhelm Lach

W anneer men de drieënveertig bijdragen

D er M erz X lnlflerK urtSchwitters

G.Bekaert

GerhardBott

DJJM useum derZukunjt

DuMont Aktuell,Verlag M .DuM ont
Schauberg,Köln,1970,311 pp.,DM .14,80.

van museum-betrokkenen heeft doorgenoDuM ont Dokumente, Verlag M . DuMont men,blijfter aanvankelijk slechtsde neiSchauberg,Köln,1971,geïll-,DM .16,80.
ging over om hetboek en in het algemeen

KurtSchwittersen zijn M erzKunstwordt alletheoretisch gezwetsvooraltijd opzi
jte
nog steedsen bijna excluslefvanuitde hoek leggen en te opteren voor een bescheiden
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pram atische aanpak op basis van concrete
belevenissen.In vele van deze G eoretische
benaderingen stootm en im mersop een onmacht of een onwil om de ieoretische
nacht waarin men rondtast te verlaten en

het kleine lichtdat de praktilk zou knnnen

Boekbespreking
en menseli
jke arm die a1shetwareeen brug
vormen,en aan de andere kanteen brug in

spanbeton overeen zeea= biJSibenik aan

de Dalmatische kust.Of,met de titel van
heteerste hoofdstuk:kroniek en mythe van
de bruggenbouw.Om die kroniek en mythe

bieden te erkennen. lndien men deze im- te beschrilven isde snmensteller associatief
puls echter iets dieper analyseert, merkt tewerk gegaan.Hijnodigde een heelaantal
men datMJnietzozeertegen de theorie a1s auteurs - die MJ indeelt in wetenschapszodanig gerichtis a1s tegen een theorie als mensen en technici,dichters,politici- uit
alibi voor een concreet engagement. De om het idee van de brug a1s 'archetypisch
meeste musea-betrokkenen die hier aan het ontwerp vooreen beterewereld'te illustrewoord zijn,beki
jken hetmuseum niet van- ren en w ldedezebloemlezingaan metfraguitde hele maatschappelilke werkeWkheid, menten uit bestaand literair werk en met

maar interpreteren deze laatste nog alti
jd een rijkekeuzeillustratlesdieallemogeWke
alseen ûmctie van hetm useum .D eze kri- werkeli
âke en figuurli
jke,vormen van bru@tiek neemt niet weg dat in dit boek een gen latenzien,a1sbilvoorbeelddebrug*e
'
m assa verhelderende analyses en suggesties

te vinden ziln. De bijdragen stsmmen 1

het oog van de astronaut naar de sterren
slaat.
S.Heester

hoofdzaak van D uitse auteurs.Van Neder-

landse zi
lde ziln vertegenwoordigd J.> e- B.Huberen J.-CI.Steinegger
ring en L.J.F.Wijsenbeek. G.Bekaert Jean Prouvê
W illyRotzler

Oblekt-Kunst.Von Duchamp bis
Kienholz

Verlag fœ ArchitekturArtemis,Zûrich,
1972,212pp.,317 p1.,157 tek.,SF.78,Het boek over en van JeanProuvé, de
Franse ingenieur-arcMtect, geeft een goed

Verlag M .DuM ontSchauberg,Köln,1972, beeld van deze belangrilke figuurMitde ac215 pp-,genl.:DM .28,- .
tuele architecmurgeschiedenis en biedt een
Ietste beschelden noemtW illy Rotler ziln uitstekende illustratie van de ambivalente
boek over de plaats van hetniet-Hm styln- situatie waarin de hedendaagse architecmur

nige oblect in de hmst van vandaag een
fscrap book',waarin toevalligerwilze enkele
herinneringen en ove- egingen zouden ziln
samengebracht.Vrilsystematisch behandelt
de auteurde oblect-kunstuitdelaatstezestig Jaar vanaf de eerste ready-made van
M arcelDuchsmp tot hetoblect-gebruik in

zich bevindt:van de ene kanteen duideWke

bouwtaan de hand van een bespreklng van
concrete kunstwerken,die in de illustratie

profiteert van de hedendaagse constructie-

frustratie ten asnzien van demoderne techniek,waarvan de architecmur de efficiënte
aanpak m ist;van de u dere kanteen niet

minderduidelijkekritischeopstelling tegen-

overde eenzi
jdigheid van dlezelfde tecbnische beschaving. Prouvé zelf legt van de
de concepmele kunst.De karakteristiek van enekantdevingerop dewondealshi
jconhet scrap-book is enkel in zoverre toepas- stateertdat hetarcMtectonisch objecten in
seWk a1s de auteur A n uiteenzetting op- de eerste plaats de woning nog alti
ld niet

methoden (de woning is het enige oblect

z
iln opgenomen.Dezelaatstejeefteen ult- dat door een VHJ beroep wordt gemaaktl),
stekend overzicht van de fasclnatie die de
maarschietvan deanderekantschromeWk
renllteitvan hetobject- in vele gevallen tekorta1s hijmeentdatmet een betere orhetafval-oblect- op dehedendaagsekun- ganisatie de problemen van de hedendaagse
stenaar heeft uitgeoefend. Het boek van arcMt
ecwoni
tuurng
opj
elostkunnen worden.f
EnRotzler krijgteen bijzondere betekenisa1s ke1de
ls aan het mlrakelvan het
men weetdatMJbijdemeeste van debe- industrialiseringsproces ontsnapt', maar
schreven gebeurtenissen en bewegingen per-

Prouvé vraagtzich nietafhoe deweerstand

soonWk betrokken isgeweest. G.Bekaert van de wonlng tegenover ditproces te verklaren is.Hetboek,uitgegeven doorHuber
OtoBihal
li-M erin
en Steinegger,isin feiteeen geloofsbeli
jdeBruecken der W elt
nis van Prouvé zelf.Ze bevat nog veelbeC.J.Bucher,Luzern-Franuurt,1971,
278 pp.,137 p1.,20 k1p1.,CF.58.- .
W atmetditboek overbruggen van de wereld bedoeld wordt,bli
jktduideWk uitde
tegenstele g van de twee illustraties op de
kaft: aan de ene kant de schepping vu

hartigenswaardigs, maar is reeds historisch
te noemen omdat ze geen rekenlng houdt

met het gerijpte lnzicht dat de bouwindustrie om andere dan enkel technische en

organisatorische redenen bijde andere in..
dustrieën ten achterblijft.

Adam doorM ichelangelo metdegoddeWke G.Bekaert
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Bastide,Frcnçofw-Rëgf:- A u fâëlfre certains soirs.- Seuil.Paris,1972,255 pp..
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slaagt in het erkennen van constanten en
Structuren.
C.Tindem ans
Johnvonszeliski

Tragedy and Fear.
W hy M odern TrcgfcD ramn Fily

Granville-Barker, Narley - Prejaces to n e University of No% Carolina Press,
Shakespeare. - Batsford, London, 1X2, ChapelHill,1971.257 pp-,$10,
95.
449 pp.,Z 5,50.
Kallm eyer, W erner - D ie Einsam keit im
dram atischen W erk Lorcas. - Schëuble,
Bensberg,1971,177 pp..
K ûhlken,Edda - D ie Klassiker-Enszenie-

Deze studie over het Amerikaanse drama
tussen 1920 en 1960 wordtonderde tendentieuze belichting een breedvoerige m edede-

ling over een grondige wilziging van het

mensbeeld in het hedendaagse denken. S.

rungen v/n Gustaj Grlndgen:.- (Deutsche steltdatvelepogingentoteentrajedie(uitStudien),Hain,Meisenheim nm Glan,1972, lopend in 'Mgh melodrsma') mlslukt ziln
261 pp.,DM .38,- .
Richards, Kenneth and Peter Thomson The Eighteenth Century English Stage.M ethuen,London,1972,193 pp.,i11.,f 3,50.
NicholasH ern

Peter H andke.
Theatre and Anti-Theatre
Oswald W olff,London,1971,122 pp.,
f 1,15.
D itinterim rapporttrachtin monografie en
vertaalde teksten aan te geven wat er met

door het fundnm entele pesslm lsm e van de

auteur.Deoorzaak ervan zietMJin deconcentratie op actualiteitsthematiek.Zijn analyses van het Amerikaanse drsma ziln erg
detaillerend én drastisch.Te- illMJ de auteurs hetrechtbetwistb.v.een materialistl-

sche wereldvisie te bezitten, glildt MJ naar
heteinde toe, b1J de voorstelling van zi
jn
eigen utopische wereldverbetering (waawan
de optlmlstische tragedie,a1s prolectie naar
een toekom st, slechts een emanatie zou

ziln),toch we1pilnlijk weg in de retorische
droom.Zi
jn etMsche overmoed imponeert;

P.Handke eigenWk in de recente Duitse derealiteitin mensen wereld staatdaarmee
C.Tindemans
literatuur isgebeurd,meteen opmerkeWke nietbuiten spel.

v
oorkeurvoordienstheate- erk.Aqressieve
generatie of verontrusting? Anarchlsm e of
esthetische pose? Engagementofisolationism e?Erduiktietsop van een conslstentwereldbeeld, met fRealitët' a1s hét probleem
en daarin ftaal' a1s het symptoom : autonoom en dus de mens beheersend,of in-

PaulA .Jorgensen

strument, dus mnnlpuleerbaar en bVgevolg
onbetrouwbaar? S. stelt dat H andkes spiraaltechniek (met het objet trouvé of het
ready-made a1smaterie)niet* 1revolutlo-

1971,234 pp-,$7,
50.
Nazijn prachtige visie op King Lear(ZeJr'J
Selj-Discovery,1967)draagtS.in ditboek

0urN aked Fraîlties.
Jenm ffonllA rt and M eaning in
M acbeth
University of California Press,Berkeley,

nieuwe stof aan, die de tragische m onum entaliteitvan M acbeth onaangetastlaaten
schouwer,hétcentralethema en oblect;het toch totaal andere argum enten verschaft.
gebeuren fungeert dan a1saanleidiny niet H etvertrekpuntishetbeeld,zowelhetlitealsopdrachten doel.Van W ittgenstem evo- raire (allegorisch-leologisch)a1shetsimalueertH andkesinspiratiebron naarM .Fou- tionele mons op de deur, krijgstrom); de
cault; van sociale com mentaar, politiek beeldtrossen (moord, bloed, heks, geest,

neren m aar bewust m aken.W ie? D e toe-

leerstuk en filosofisch essay (Kasparjnaar verscMlnl
ng,maar ook genade:angst,pijn)
de parodie op het'groooote'drama,wasn'n blilken een nerveuze (neurotlsche?) conde smalle afstand m ssen w annzin en norm
wordtopgebouwd a1sde crisisvan hetrati-

creetheid te bezitten die in staat steltherkomst, verloop en bestemmlng blnnen de

onele denken nu (DerRittûberden Boden- centrale held te omschrijven.S.plaatstde
see).W aarmee Hu dke van de gebonden- samenhang in het teken van de Elizabeheid aan demateriebi
jziln debuutterugin thaanse religiositeit,vooral de demonische
de buurtis beland van het Bildungs-zware (demonologische) determlnering van de
idealistische deuten. Boeiend ziln de her- mens. M acbel maakt op deze aarde de
haalde parallellen met het fundament van He1door;allebeeldenzijnbetrokken op de
B.Brechts streven,wateen wellicht iets te realisee g van ditbewustzijn.M acbeth als
topzwaar accent legt op het politieke be- een txmleklarchetypevoordestrafuiten
wustziln en parabelkarakterin Handkesfic- willens aanvaard Kwaad. Het komt me
tiviteit.Een voorlopigeverkenning diereeds voor datgeen theaterinterpretatie denkbaar
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iszonder rekening te houden metdeze 1spirerende Wsie.
C.Tindemans
M ichaelEgan,ed.

Boekbespreking
pelijk fundamenten discussiekader.Tegenover het Shakespeare-drsma (waartegen
GBS ziln leven lang zich verzette) creëert
hi
jhet sociaal-deterministische drsma.Dat

heeft uiteraard ook dram aturgisch-form ele
consequenties: de sociaal-ethische discussie
Routledge and Kegan Paul,London,1972, a1s dram atisch novum , het proza a1s een
505 PP.,E 6,
-.
wereldbeschouwelijk instrument, de redeW ie de reusachtigeinvloed van H.Ibsen op voering a1s een organisch procesm om ent,
het Angelsaksische dram a en theater om - de social
e tlpologie a1scode van de ethistreeks de eeuwwisseling kent,is niet ver- sche ideologle,dialectiek a1s constante ont-

Ibsen. The CriticalH eritage

wonderd datMJin deze allesbi
Jelkaartoch wikkelingsmodus. Het resultaat (dat hererg chauvM stische erflaters terecht is ge- haaldelijk naarde opvattingen vanB.Brecht
komen.Tegelijk is hetnauwelijks te verde- dient te verwijzen) moet een nieuw begin
digen dathelemaalniets van de invloed op
en van hetcontinentin deze bundelisop-

worden geachtin de GBs-kritiek.
C.Tindem ans

genomen.Ibsens receptie bli
jkt onvoorstelbaarenjgeestig teziln verlopen en metde M aureen M alone
wonderhlke docum enten in deze bundel is ThePlcy'o!Sean O'
Casey

de veldslag keurig te volgen.S.toont aan Southern Illinois UP,Carbondale,1971,
datniet Shaw de instigator isgeweest,dat 169 pp-,$4,95.
het<lbsenism'een mentaalverschijnselwas H einzK osok
datzich kon sterk maken aan de figuuren Sean O'Casey.D * dram atische u'erk
hetwerk van dezeN oor maarin wezen een Erich Scbm idt, Berlin, 1972,419 pp-,
di
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Beide werken over de Ierse toneelauteur
perten van de grote gezagsdragers worden
O'Case! sturen de commentaareen angepresenteerd, m aar ook vele al-dan-niet- S.
dere richtlng uit dan het geëmotioneerde
pseudonieme bijdragen in nationale en ob- enlagement(pro ofcontra)datzijn repuscure publikaties, met een ruim aandeel tatle we1 heeft bevorderd maar ze geen
voordeAmerikaansereacties.Jammerblijft goed heeftgedaan.M alone speltnauwkeudat de eigenlijke theaterinvloed niet werd rig uitwelke politieke,maatschappeWke en
behandeld.
sociale voorwaarden O'Casey hebben geC.Tindem ans
vorm d.'D eze uiteenzetting is zonder m eer
Friedhelm D ennfngâcuz

voortreffelijk én objectief,ofschoon iets te
sterk een li
jnrechte consequente ontwikke-

D ie dram atische Konzeption G eorge ling in O'Casey's toch grillige denkcurve
Bernard Shaws. Untersuchungen zur wordt gesuggereerd.

StrukturderBûhnengesellschaltund
zum Aufbau der Fîguren fn den
Stûcken Shaws

Kosok houdtzich nietmeer op m etde de-

tailsvan de tijdsachtergrond en steuntsterk
(en terecht)op vorigeonderzoekingen,zoals
b.
v.reeds M alone.Daarentegen is MJ erop

W . Kohlham mer, Stuttgart,1972,280 pp., uitde structuur van hetdram a uitte tekeD M .49,- .
nen,aanvankelijk (en voorhetruimste deel
Ofschoon zowat iedereen hem meent te van dit boek) in de afzonderlijke stukken,

kennen,blijft GBS doorde literaire kntiek tenslotte synthetiserend.Hijtoont aan dat
miskend (grapjas, praatvaar, vegetarische O'Casey van zowat alle vormruiven heeft

zonderlinj),vooralin zijndrsmatischezelf- gegeten,al kan het wegevolueren van het
standigheld (betweter,didacticus,salonsocialist, ti
jdsverschilnsel).S.* 1 de oorzaken
van deze afwijzing kennen en haalt GBS'
principes (opvatting van mensen wereld)te
voorschijn:niethet individu in zijn geïsoleerd-voluntaristisch bestaan treedtop,m aar

het sociale wezen in zijn binnen de maatschappi
j gedetermineerde voorwaarden.De
flirt-met-het-socialisme bli
jkt een stevige
discussie metM arx te zijn (ingeleid door
het biologische utopism e en evolutionisme

realistische beeld toch overheersend worden

geacht. Belangrilk is ziln ontdekking dat
niet de handeling centraal staat,maar dat
e1k gebeuren wordtbeheerst door een con-

trastbeginsel,dat,medemetdetijdsdiar ose,verantwoordeli
jk isvoor zowelde constanten a1s de diversiteitin de selectie van
dram atische m echanismen. Vele verm oedens, achteloos of niet geformuleerd,wor-

den doordezegrondigestudie wejgeveegd.

De O'Casey-studie is eindelijk m goede
van b.
v.een Shelley); alle conflicten ZJn handen precht gekom en.
geïntegreerd in een econom isch-wetenschap-

C.Tindem ans

vo o r het
m o derniseren
van uw w o ning ...
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Vraag de ASLK een COM FORTKREDIET.
Comfortkrediet wordt ondermeerverleend voor het
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garagesrenz.
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vo rm en :
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* aIseenpersoonlijke Iening

* aIs een financieringskrediet
op speciale condities
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* zelfsmeteen inschrijving in2*rang.
Vraag m eerinlichtingen
* op het hoofdkantoor van de ASLK, W olven-

9racht48te 1000BRUSSEL (tel.:02/18.44.90)
@ bijhetAsLK-agentschap inuw buurt
* bij.een DiscontokantoorvandeNationaleBank
* bij een door de ASLK erkend agentvan de
NMKN (Nationale MaatschappijvoorKredietaan
de Nijverheid)
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EugèneVan Itterbeek
DAAD EN BD CHOUW ING

Beschouwingen overliteratuuren maatschappij1968-1970
244 blz.

Formaat:13 X 21 cm
ISBN 90264 3517 7
255F

EugèneVan ltterbeek,O21.1.1934 te Kessel-Lo,doctor in de rechten en de letteren,
schepen van cultuur te Kessel-Lo,adviseur op het kabinet van de Eerste M inister.

Auteur van illedendaagse Franse letterkunde', 1964; <spreken en Zwijgen', 1965;
<socialisme etpoésie chez CharlesPéguy',1966;W ctuelen',1968;fTekensvan leven',
1969.Lid van de hoofdredactie van tKultuurleven',van de redactie van fKreatief',
medewerker aan <De Standaard',<De Haagse Courant',<ons Eddeel',enz..

Overzin en bedoeling van ditboek schrijftde auteur:
Voormijheefthetwoordnogaltijd een bezinnendefunctie,ookallijken dehedendaagse taalkunde en de stnzkturalistisch gerichte literaire opvattingen zich te ontwikkelen naareen taaldiehaarbestaansreden vindtin deeigen scheppingsmogelijkheden.
In tDaad en beschouwing'tracht ik gewoon in de omstandigheden waarin ik werk,

mij rekenschap te geven van de vele richtingen waarin hetgeestelijk zoeken van
vandaagplaatsheeft.Datikmijhierbijvooralsteun op deFransecultuur,istegelijkertijd een beperking en een voorrecht,diemetmijn voorbije studiessamenhangen.
M et essay's over Gandhien Erasmus wordtnaar een duidelijke verruiming gestreefd,waarbijik ook hetpadvandeliteratuurinengeZn verlaat.Hetgebied van
de daad wordtontsloten doorde opvatting dat cultuur voor het humanistische denken een concrete vorm vah actie is,die ik zowelin Unesco-aangelegenheden a1s op

plaatselijk vlak beoefen.Datde btmdelsluitmeteen beschouwing over poëzie is
geen uitdrukking van heimwee,m aar van de overtuiging dathetwoord van de dichter uitermate geestelijk actief is.
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Personalia

Dr. Hans Hermans, geboren 1908. Studeerde
rechtcn in Nijmegen. Was daarom 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 dagbladwetenschappen aan de Universiteit te Nijmegen.
Daarna zestien jaar Nederlands Commissaris
voor Algemene Voorlichting op Curacao. Hij
was algemeen secretaris van de Nederlandse Katholiekc Oudervereniging. Adres: Vlaskamp 614,
Den Haag.

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.

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
'Ungam und der Anschluss*. Is thans verbonden
aan het John F. Kennedy Institute te Tilburg.
Adres: Hogeschoollaan 225, Tilburg.

K. Fens, geboren 1929. Na het gymnasium studeerde hij Nederlands. Thans doccnt 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.

Prof. Dr. Louis Van Bladel S.J., geboren 1923.
Doctor in de filosofie (Gregoriana. Schelling).
Publiceerde 'Kerngedachten van Karl Marx'
(1966) en verschillende artikelen in 'Bijdragen'
en 'Streven', waarvan hij redactielid is. Professor (ethiek en hedcndaagse filosofie) aan de
UFSIA en de Universitaire Instelling Antwerpen
(UIA). Adres: Sanderusstraat 5, 2000-Antwerpen.

Rita lolie-Mulier, geboren 1934. Doctor in de
Rechtcn. Voorzitter redactieraad 'De Nieuwe
Maand'. Adres: Van Putlei 13, 2000-Antwerpen.

Frans Boenders, geboren 1924. Studeerde Germaanse filologie en filosofie te Leuven. Producer
bij de BRT. derde programma. Adres: Waterloostraat 41, 2600-Bcrchem.

Ward Bosnians, geboren 1934. Maatschappelijk
assistent. Diensthoofd Huisvesting Comite Studentenvoorzieningen Katholieke Universiteit Leuven. Redactielid 'De Nieuwe Maand'. Adres: De
Ster 56, 2540-Hove.

Prof. Dr. Albert Poncelel S.J.. geboren 1915.
Doctor in de filosofie (Gregoriana, Martchal).
Publiceerde 'Kerngedachten van M Blondel'
(1966) en verschillende artikelen in 'Bijdragen'
en 'International Philosophical Quarterly'. Professor aan de UFSIA. Adres: Prinsstraat 13,
2000-Antwerpen.

P. Beenties, geboren 1946. Studeert doctoraal
cxegese aan de Katholieke Theologische Hogeschool Amsterdam en aan de Universiteit van
Amsterdam. Adres: Koningshoef 33, Amsterdam - Bijlmer

Dr. Bea Parret-De Gelder. Studeerde psychologie
en filosofie te Leuven (dissertatie over Kant),
waar zij nu monitor is. Adres: Volmolenlaan 2,
3000-Leuven.

Jos Mertens, geboren 1940. Studeerde filosofie
en theologie. Werkzaam in het Jongeren Advies
Centrum (JAC), Antwerpen. Adres: Consciencestraat 5, 2000-Antwerpen.

Typografische verzorging en vignetten: Jacques Janssen gvn
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Van Marx tot Marcuse / Louis van Bladel
Zijn wij nog onsterfelijk? / A. Poncelet
Gesprek met Jean Piaget / Bea De Gelder en Frans Boenders
Jesus van Nazaret in Geschriften / Ben Hemelsoet
Terzijde. Een Nieuwe psalmvertaling / K. Fens
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Streven, Vlaanderen, 40e jaargang
Redactie
Gerard Adriaansen, Geert Bekaert, Frans Van Bladel, Louis Van Bladel,
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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)
Krcdietbank, Antwerpen, rek. 1100/13/40933 (postch. 549.18)
Abonnemcnten (11 nummcrs per jaar, bcginnend in oktober)
Voor Belgie 410 Fr., inclusief BTW
Buitenland: 440 Fr.;
tc bctalen op een van bovenstaande rekeningen.
Afzondcrlijke nummcrs: 50 Fr.
Nadruk van artikelen uit dit nummcr zondcr verlof van dc redactie is verboden

H oéonderhandelen?p.211
H et klim aatwanri
n onderhandelingen tussen de grote m ogendheden plaatsvinden,is er een van ideologische tegenstellingen.Die tegenstellingen spelen niet
alleen een rolin wâtm en wilbereiken,m aarook in de m u ier waarop m en dat

wildoen.W anrin verschilthetSovjet-russische onderhandelingsmodelvan het
Chinese en hoe reageren Am erikaanse onderhandelaars daarop?

Ontwikkeling tussen Tokio en Peking,p.220
Door de overeenkom sttussen Japan en China isniet alleen Japan uiteen isolem entverlost,m aar ook de Volksrepubliek China.D it artikelgeeft het verloop

vu dewederzijdseverhoudingen weer,metdevoor-en nadelen daaraan verbonden.

Cultuuren biologie,p.234
W at heeft de bioloog te zeggen over menseli
jke cultuur? Heelde geschiedenis
door hebben biol
ogischeeigenschappen van demenszijn cultuurgeconditio-

neerd,juistzoalszijn erfelijkeaanleg zijn persoonlijkheid en gedrag conditioneert.Zowelin individuen a1sin m pulaties werken biologie en cultuur samen.
H oé datgebeurt,isnietalti
jdmetzekerheid uittemaken.M isKhien bxnnen we

alvastbeginnen metdevragen diehierrijzen,duidelijk testellen.

De biologie vJa de cultuur,p.245
Op de grondvraag van het vorige artikel- de verhouding tussen <nurture'en

<culture',natuuren cultuur - komtdittweede artikelnog eens uitdrukkelijk
terug.Zowelvanuittheoretisch alspraktisch oogpuntisvooreen begrijpen van
de cultuurhaar biologisch fundamentbelangrijk.

Van Iibertarism etotanarcho-kapitalism e,p.250
VorigjaarheeftdeauteurhierhetAmerikaanse'libertarisme'voorgesteld a1s
<deopvolgervanNieuw Links'.Nuschijnthetlibertarismezelfaleen opvolger
ofuitlopertekrijgen.Hetkannuttigzijn,daarietsovertevernemen,alza1het
niem and ontgaan welke bizarre staatsfilosofie M erachter steekt.

De uilen vJa M inerva in de comm unicatiewetenschap,p.256
D oor de ontwikkeling van de publicistiek in Duitslu d en in de Verenigde Sta-

tennategaan,geeftdeauteureen inzichtinhetobject,despecifiekeleerende
m ethoden van ondec oek van deze wetenschap.

BernardAIrink,katholiek,p.268
Een bespreking van het boek van Ton Oostveen over de kardinaal, dat op

enkele uitzonderingen na stereotypen en heldenverering heeftweten tevermijden.

H oé onderhandelen de grote
m ogendheden ?
Rusland,China,A m erika

H enry M .M Buntinx

Hetklim aat waarin onderhandelingen tussen de grote m ogendheden vandaag plaatsvinden,isereen van ideologische tegenstellingen.Dietegenstellingen spelen nietalleen een ro1in wâtmen wi1bereiken,m aar ook in de
manierwaarop men datwildoen.Zebepalen in grotem atedeonderhandelingsm odellen waarvan de ideologische tegenstanders zich bedienen.

Sovjet-russisch onderhandelingsmodel
DeSovjetopvatting overhetvoeren van onderhandelingen wordtbeheerst
door drie elementen:hetingeboren wantrouwen tegenover buitenlanders,

demodernecommunistischedoctrinevan deklassenstrijden devreesvoor
territoriale omsingeling. Daaruit volgen een aantal axioma's die in alle
besprekingen m eespelen.
-

Van de tegenstander wordtzonder meer verondersteld dathijzowel

vakkundiga1sonbetrouwbaaris.Concessiesvan degesprekspartnerworden
geïnterpreteerd alstactische maneuvers om achterafdes te wrederte kunnen toeslaan.

Detegenstanderwordtverondersteldzo stroefaan zijneigen onderhandelingscodevasttehoudensdathijnooitverloktkanworden.
Zoietsa1seen fundamenteelcompromiswordtonmogelijk geacht.Het
-

woord compromiskomtnietvoorin decomm unistischewoordenschat.W ie

eencompromisvoorstelt,bewijstdathijaanvankelijk 'nieternstig'was.
Onderhandelingen alsdusdanig hebben nietsethisch;alleen dedoelstellingen hebben ietsm eteliek tem aken.
-

Sovjetonderhandelaarsmoeten deze precepten niet allœn van buiten
kennen,maarzeintegreren;zijmoeten erzelfdiep van overtuigd zijn.
Decommunistische partijisde behoedsteren vertolkstervan hetSovjetbewustzijn,datbijalle onderhandelingen moetmeespelen.In hetverlMenbleefdepartijbijinternationaleonderhandelingen op deachtergrond.
Nu,sindsdetoenaderingspolitiek tothetW esten,isde partijsecretarisde
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leidendesguurgeworden.OnderhandelenmetdeSovjet-uiebetekentvandaag onderhandelen metde pavjtop.
Indien dezecatalogusvolle igwasswaren onderhandee genmetdeSovjetUnieprakusch onmogelijk enzinloos.Aangezen Oosten W estindepraktijktoch totafsprakenkomen,moeternogietsmeerin hetspelzijn.Inderdaadsnaasthetwantrouwen ten opzichte vu de niet-comm xlnistische we-

reld en dehardleersheid van destaatsfilosofie,hebben deSovjetsook œn
goM e dosis pragmatisme ontwikkeld.Lenin zelf,de ideoloog en l eoreticus,isaltijd tevenseen strateeg en tacticusgeweest diewistdatafen toe

œn prijsmoestwordenbetaald om hetinternationaalverkeerzonderalte
veelongevallentelaten verlopen;waarnodig,deinsdehijernietvoorterug
œn terugtrekkende bewe#ng te maken.Zijn opvolgersdoen prœieshetzelfde,alledon atischeidxlogieten spijt.W e1moethetdangaan om een
fniet-antagonistisch'conflict,datgœn afbreuk doetaan deSovjetdoelstelling van de 'totale ove- inning'.M .a.w.erisgeen bezwaartegen een terugtrekkende beweging.wanneerdeze tacusch bH oeld is.Ditsubtiele onder-

scheid indesemanticamagtriviaallijken,maarindepraktijk wordtdaardooreen Tstrategischedialoog'mogelijk.Vandaarookdieeigenaardigetrek
in deSovjetm litiek:publiek wordteen andere 1a1gesproken dan ujdens
privé-onderhandelingen m etwestersediplomaten.Aan debasisdaarvan ligt

de bekendedualiteitvan de Sovjet-unie zs para-religieusmissioneringscentrum en alsnatie-staat.
Doeleinden

Dedoeleinden vandeSovjet-onderhandelingen variëren aldustussen maximum en minimum objecieven.Hetmaximaledoeleinde isdetotzeoverwinning op het kapitalistische en imperialistische W esten; het minimale

doeleindebestaaterin elkebM rei#ng van deSovjetbelangen aftewenden
zolang hethogedoelnietkan worden bereikt.

HetDiplomatiek W oordenboek vandeSovjetsstipuleert:<Desociv stische
diplomatie com bineertbeginselvasleid metSeibiliteit,m etbereidheid tot

samenwerkingen akkoorden.Zijwordtechterbegrensd doordebasisprincipesvan hetbuitenlandsebeleidvu deSovjet-unie'.Dediplomatiesteunt
op deresultaten van de wetenschap,maarde toepassing van die resultaten

voorhetbereikenvanm litiekeobjœtieven wordtkunstgenoemd.Datheeft
weinig temaken metwatin hetdiplomatieke jargon fhetcultiveren van
vriendschappelijkebetrekkingenmetanderestaten'wordtgenoemd.lndien
vriendschappelijkebetrekkingen wordengezocht,danmeermetdevolkeren
van die staten dan metdie staten zelfofhun regeringen.

Alsvoorbeeld kandereeksonderhandelingen gelden diedeSovjet-uniede
laatstetijd md hetW esten heeftingezet:deBerlijnsekwestie,hetprobleem
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Duitsland,de Europese vel gheid enz..Het doel ervan is tweelH ig:de
westerse en Amerikaanse intenties verkennen en winsthalen uitongeluk-

kigeconcessiesdiehetW esten misschien doet.UitdieSovjetbereidheidom
inEuropatotontspanningtekomen,kanhetW esten op zijn minsteenvijftalboodschapm naflezen:opgepastvoordeSovjet-kemmachten schuifde
détentenietopdelangebaan;ruim zovlugmogelijk destrate/scheomsingeling van de Sovjet-unie op;wijzullen nooita1seersten hetkernwapen
gebruiken;op gelijke voetmetde Verenigde Staten eisen wijoveralter
wereld hetrœhtop onzebelangen te verdM igen.De vijfde boodschap is
meer van negatieve aard:zi
jmaakthetW esten onzeker over de manier
waarop deSovjetsdenken hun belangen op internationaalvlak hetbestte
kunnen vrijwaren.
Kortom,deSovjetsvoeren eoorlogdoormiddelvan onderhandelingen'omdatzijmetopzeteenhelereeksoptiesom nlatenen diezelfswijzigen naargelang de omstandigheden.
Tc tiek en strategie
W esterse onderhandelaarshebben in deloop van dejaren genoeg ervaring
opgedaan om zich een ideetevormenvandeSovjettechnieken.Uithun ver-

klaringen blijktdatzijhetonderling eenszijn overzowateen halfdozijn
krachtlijnen vandewerkwijzevan deSovjets.
DeSovjetstrachtenhun stempeltedrukkenopdeagendavandeonder-

-

handelingen,nog voor m etde formaliteiten een aanvang wordtgenon3en.
De agenda en dem anierwaarop die wordtopgesteld,isreM seen substan-

tieelgedeeltevan dediplomatieke strijd zelf.
Hetismindermoeilijk van deSovjetsalgemene principiëleakkoorden
1oste krijgen dan concrete detailovereenkomsten.De eerste zijn bedoeld
om depublieke opinie van de staten waarmee de Sovjetsonderhandelen,
gunstig te stemmen.Detailpunten moeten echtermetderegeringen worden
uitgewerkten daarvoorheeftde publiekeopinie doorgaansminderbelang-

stelling;zodoendekrijgen deSovjetsdekansdoormiddelvan subtieletactieken een gedeelteterug tenemen van watzijin een genereuze beginselverldaring hebben prijsgegeven.
Sovjetonderhandelaarszijn vrijwelnooitgehaast,in tegenstelling metde
meestewesterlingen.Doormiddelvan vertragingsmaneuversproberen zij
detegenstanderte verzwakken en tedemoraliseren. Een van diemaneuvers
bestaaterin,midden in technische besprekingen ineensde com munisusche

ideologieop tafeltegooien.Ofdetegenstanderwordtop zijnwoord genomenenzijnverklaringuitgebuitvoordoeleindendiehijnietop hetooghad.
De Sovjetsgebruikenbijeenkomsten van onderhandelaarsgraagalsinstrumentvoordezgn.iom n diplom atie'ofhetdzich tonen aan devolkeren'
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wierregeringenbijdeonderhandelingenbetrokkenzijn.Veelalwordtaldus
œ n effectgecre erd datm aarweinig te maken heeftmetde problemen die

aandeordezijn.DeSovjetsdoenhetdanvoorkomen alsofzijnietalleenin
naam van hun eigen land maarvan allevolkeren spreken.Zijvinden van
zichzelfdatzijvirtuozen zijninhetvoeren vanonderhandelingen,gedeeltelijk omdatzijzich a1sgoH eadepten van Marx,Lenin e.a.bijnaonfeilbaar
achten.

Vanallegesprekspartnerszeggenzijdatzijzich doordeVerenigdeStaten dewetlaten voorschrijven.Zijhebben weinig ofgeen begrip van het
-

soort losse en inform ele contacten dat tussen westerse staten onderling

bestaat.Deheleniet-communistischewereld beschouwenzija1seenAmerikaanswingewest.

Sovjetonderhandelaarskunnen zich ten overstaan van opposanten heel
beminnelijk gH ragen.Alszeafen toeuithun slofschieten,isdatzo iets
alseen defensiefmechanisme,meestalbMoeldom een wigtedrijventussen
-

deregering en depubliekeopinievan detegenstander.Som snemen zeaan-

vankelijk extreme stellingen in,zodatzelaterkleinere concessieskunnen
doen zonderhetgezichtte verliezen.
Vitale belangen

Aan dehand van hetbovenstaandeishetmogelijk zo ietsa1seen Sovjetrussisch onderhandelingsmodelop testellen.Hebben zijvoldoeninggekregen,danishetheleprocesongeveerzsvolgtin zijn werk gegaan:
Plaatsen tijdstip vandeonderhandelingenzijnvastgesteldgeweestdoor
-

hetKremlin.
-

DeSovjetonderhandelaarshebben deagenda voorgesteld,die na enige

discussiegrosso modo werd aanvaard.
-

De Sovjetonderhandelaars zijn begonnen meteen reeks aanklachten

tegen detegenstandervoortelezen en hebben geweigerd gehoorteverlenen
aan de contra-argumenten.
De conferentie is gepaard gegaan met publicitair opbod zowel in de
communistische alsin de niet-comm unistische mM ia.

DeSovjet-unieheefteerstuitgepaktmetmaximum-eisen en de opm santwordtbewerkttotdathijdie,metkleinewijzigingen,aanvaardt.
DeSovjetshebben zich steM shetrechtvoorbehouden geen akkoord af
-

-

te sluiten en de onderhandelingen,indien nodig,afte breken.

In depraktijk wordtnatuurlijk van ditschema we1œns afgeweken.Het
volsuatdatdeopposantlanggenoeginhetonzekereblijftoverdevraagof
de onderhandeM gen aldan nietdit stereotiepe schema zullen volgen.De
tegenstreverin hetonzekerelaten overhetresultaatvan de onderhandelin-

gen,iswellichtdebelangdjkstetactiek van deSovjets.ZijwetenheelgoM
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datdewesterseonderhandelaarsgewoonlijkheelvœlvanonderhandelingen
ve- achten,œnsdatZjzich zoverhebben gewaagd.Dewestersenhebben
immersafterekenen meteen kriuxheromnbare opinie dan de Sovjets.
W aarom en wanneerdeSovjetsbeslissen deonderhandee gen aftebreken,
is œn puntwaarover weinig klaarheid bestaat.Sommigen beweren datde

Sovjets evenveelonderhandelen metdaden a1s metwoorden en dat de
onderhandelingen de speerpuntvormen van œ n veelbredere campagne.N

metalkanmen stellen datdeSovje? onderhandelingen afbreken wanneer
zijgewaarworden datereenbe reigngontstaatvoorhun<vitalebelangen'.
Welkediebelangenzijn,isvooreen buitenstnnndervoorafnietaltijdduidelijk.Een analysevan demomenten waarop de Sovjetsbelangrijke onderhandelingen afbreken,kan een beterinzichtgeven in watde Sovjet-unie
hic etnunc alsvitale belangen beKhouwt.

Kortom,in hetonderhandelingsmodelvan deSovjetssteektheelwatrationaliteiten binnen zekere grenzen kan m en de procedure daarvan op voor-

hand aanwijzen.Vervolgenskunnen tweefeiten metgemakworden vastgesteld:de Sovjetshebben hun eigen spœifieke onderhandelingsgebruiken,
maardatbetekentnietdatzijaltijd aan hetlangsteeind trekken.W anneer
deSovjetsalœnseen blundermaakten,wasditmeestaltewijten aan het
feitdatzijnalieten tijdigkwetsbarepuntenbijdetegenstanderuittebuiten.
Overdie blundersheefthetKremlin Zch nooiterg druk gem aakt;hetaan-

vaarddediealsdeprijsvoorderisico'sdiewerden genomen.
Peking in deIeerschool

In de VerenigdeStaten gaatœn verhaaltje overde verschzende manier
waarop O inezenen Amerikanen onderhandeM gen aanpakken.Alszijeen
baseballwedstrijd willen spelen,beginnen de Amerikanen eersttediscussiëren overdeplaatswaargespeeld zalworden,waM eeren wie de Kheids-

rechterszullen zijn;de D inezen be/nnen mette stellen dathetspelin
Sjanghaiwordtgespeeld om middernachten datdescheidsrechtersa inezenzijn.
Het G inese onderhandelingsmodelberust op hetm arxisme-leninisme en

moetin hardheid nietonderdoen voorhetSovjetmssische.Hethoudthetzelfde wantrouwen in ten opzichtevan de <andere'.OndaA shetfeitdatde
Volksrepubliek sindskortuithetinternationaleisolementisgetrH en en een

extravertebuitenlu dsem litiek beo ttevoeren,zijn dexenofobieen het
superioriteitsgevoel nog even reëel als voorhœ n.Buitenlandse bezoekers

krijgen inPekingnogaltijd meerœrbetoondanvrœmdediplomaten.Niettemin ishetonderscheid tussen feiten en schijn nergensgroterdan in de
Volksrepubliek.Hetzgn.isolationismevan devoorbijejaren wasvooreen
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gH eeltebewustopgehouden schijn.W antde D inesecomme sten zijn al
even lang in onderhandelingen m etde Verenigde SGten betrokken a1s de

Sovjet-unie,re svoordeVolksrepubliek werd gesucht.Zijhebben allang
bewean datzijgH uchtebxefenaarsZjn van demaoïsuschestrategievan
hetfvecht-onderhandel-vœht-onderhandel'.Toenzijbeseften datzijdeKoroanseoorlognietkonden winnen,stemdenzijerin toeaandeconferentietafeltegaan zitten en deoorlog Smetanderem iddelen'verdertevoeren.Op

deIndocMneseconferentievan 1954 pakten zijvoorheteerstuitmethun
spœifiek Ttactisch gebruik van de diplom atie'.De doeleinden waren toen:
hetdwarszitten van het Am erikaanse interventionism e,zichzelf als grootnzachtdoen erkennen en de VietM inh te beletten Zch als œn alte grote
machtte nestelen in een regio die de Chinezen van oudsher als de hunne

beschouwen.Anderzijdszijn deG inean alshetmoetook pragmatici.Net
zoalsdeSovjetsbeschouwenzijonderhandelingen en compromissen a1sœn
vorm van strijd tegen hetimm rialisme.Vandaardathun tactiek en strategie stee sschommelttussen dogm atiek en pragmausme.

DerM en waarom Chinesediplomatenafwisselendbeminnelijk enhard omgaanmethunwesterseteenspelers,zoutezoeken zijninhetfeitdatzijde
gewoontehebbenin groep teonderhandelen.Op diemanierisdepartijleiding ervan verzekerd dat er nooit al te enge intim lteiten groeien tussen
individueleChinese onderhandelaarsen hun westersecollega's.H etism eerm aals gebeurd dat Chinese diplomaten die in westerse hoofdsteden per-

soonlijke contacten legden metpersonen of groem n,na korte tijd naar
Peking werden teruggeroepen en uithetdiplom atieke corpswerden uitgestoten.Chinese onderhandelaars hebben de gewoontein de kleinstedetails

moeilijkheden tegaanzoeken.Zoisheto.m.bekenddatzijdetafelsnietin
een halvecirkelwillen zien opgesteld.Datbevordertinformelegesprekjes
tussendooren datwillen deChinezen niet.Alszijhetvoorhetzeggenhebben.worden deconferentietafelsfrontaaltegenoverelkaar geplaatst.

Grosso modo zijn de meestewesterse onderhandelaarshetovervolgende
punten van hetChinese onderhandelingsmodeleens:
Een Chinese onderhandelaar is in de eerste plaats œ n ideoloog.Dat
m aakt van hem œ n tzware' onderhandelaar om dat die aanpak totaal
vreemd isaan dewestersegewoonten.
Pekingspolicm akerszi
jn mini-tactici.Zijprocederen ten opzichte van
hetW esten vanuitœ n dubbele basis:terzelfdertijd trachten zi
jonmiddel-

lijkewinstenmaximaleobjectievenoplangetermijn veilig testellen.
Onverzoenlijkheid gekoppeld aan bereidheid totcompromissen vormen
-

hettypisch Chinesedualistische onderhandelingsconcept.

Detontwijkendedialoog'wordtgehanteerd wanneerhetgewenstishet
contacttebewaren.Indatgevalwordtnietuitdrukkelijkgestreefdnaarhet
-
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bereiken van ekkoorden.Een periode van onzekerheid wordtkuns% aug in
stand gehouden totdatde onderhandeM gen worden hervat.

<stilzwijgendmaneuvreren'wordttoegepastom deO ineseactiestealigneren op dievan de tegenpartij.Datgebeurtwanneermogelijk explosieve
-

situatiesonderO ntrolem oeten worden gehouden ofwanneerde weg wordt
geëffend voor meer fo= ele onderhandeM gen.

AlhoewelhetG inese onderhandelingsmodelved gelijkenisvertoontmet
hetSovjetrussische,ishettoch minderprofessioneeluitgebouwd.Daarvoor
zijn enkele rHenen.VooreerstisPeking pas onlangs opgenomen in de
UNo-W ereldorganisatie.H un relaties metde Verenigde Staten hebben de

laatstetijd een plotselingetotaal-impulsondergaan.DeChineseleiderszijn
waarschijnlijk bezig methetopstellen van een breH -opg> atprogramma
vooreen internationale aanwe l eidspolitiek.De Chinezen zijn op zoek
naareen form uleom hechtereen meerconventionele contacten m etdebui-

tenwereld teleggen.Zijhebben ondervonden dathun eerstem ging om de
buitenlandse betrekkingen op een totaz nieuwem aoïstischeleestte schoeien,nergensweerklank heeftgevonden,ook nietin de ontwikkelingslanden

van Azië,Afrika en Latijns-Amerika.Willen zijhet isolement volle ig
doorbreken,dan zullen zijzichmoeten neerleR en bijdebestaandeproceduresvan internationaalverkeer.

H etreactiem odelvJa de Verenigde Staten
Ten gerievevan deAmerikaanse onderhandelaarswerd œ n soorthandboek

opgesteld datvoorschrijfthoezijzich moeten gedragen tegenovercommunistischegesprekspartners.Hetbestaatuitœn vijftalgrondprincipesen een
zeventaloperationele tactieken.
M en gaatervan uitdatonderhandelen enkelen alleen omwille van het
onderhandelen geen zin heeft.M en is tothetinzichtgekomen datonderhandelingen alszodaigdespanningtussen de antagonisten nietdoetluwen.
De Verenigde Staten aanvaarden dus nietde comm unistische stelling,dat
-

onderhandelingen zo ietskunnen zijn a1s<oorlogvoering metanderemiddelen'.
-

Onderhandelingenwordengeachtslœhtseendeeltezijnvaneenbredere

waaier van internationale relaties. Die wetenschap hebben de Verenigde

Staten van de Sovjet-unie overgenomen.Datbetekentdatde Verenigde
Staten voortaan afstappen van hun vroegere overtuiging datonderhandelingen slechtsop welbepaalde technische gegevensbetrekking m ogen hebben.
Onderhandelingen moeten in rechtstreekse verhouding staan totde nationalem acht.Van deVerenigdeStaten moetdusnietworden verwachtdat
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Zjuitgood-willllnilateraz haarmilitxiremachtzouden e reken.Integendeel,diemilitairem achtM ood eelkundig worden ingeschakdd in de m litieke dynam iek van alle toekom stige onderhandelingen.
De VerenigdeStaten gaan ervan uitdateenheid van doelsteO g metde

communistenonmogelijk blijft.Onderhandelingenzullen slechtswordengevoerd inzoverre er kenK bestaat op resultaten die betrekking hebben op

loutermateriëleen technischekwesues.Hetgœn meteen een afwije g van
hetprincipevan de vreH zame coëfstentie inhoudt.
M en iservan overtuigd datdecom munistischeleidersondankshun ver-

balebereidheid toteerlijkedétentefundamenteelnietvan mening zijn veranderd.Werkelijk persoonlijke contacten tussen communistische en nietcommunisuscheregee gsleidersworden onmogelijk gocht.
Dezebasisprincipeszijn bM oeld alshouvastvoordewesterseonderhandelaars,van waaruitzijhuntactiek moeten opbouwen ten eindebijhunSovjetcollega'snietonderteliggen.
Tactischeleidradenzijn:
W eesop uw hoHewanneerœn communistu zegtdathij% princim '
metu akkoord gaat.Ga onmiddellijk overop de detailpunten om uitte
zoeken inhoeverreuw gesprekspartnereerlijk is.
Staniettoedatuw œ mmunisischegesprekspaM erachterafafwijktvan
-

-

devastgesteldeagenda.Laatnietafhem steedstotde orde te roem n.
Leerhoeu communistischeretorica moetinterpreteren en welkehoudhg
u er tegenover m oetaannem en.A an alte winderige verklaringen van de

communisten moetu niette veelwaarde hKhten en datook tonen;zij
bevatten doorgaansnietssubstantieels.W annœrdecommunisten werkelijk
ietszinnigshebbentezeggen,doenzijdatinkortebewoordingen.
Laatu nietinimideren doorbitsigheid.Gewoonlijk isdateen rookgordijn,bM oeld om u in dewartebrengen.
-

-

W eet wanneer u gM uld moet opbrengen en wanneer u in actie moet

komen.De Sovjetszijn nietoverhaasten hetverdientdevoorkeurdatu
zich aan hun ritme aanpast.De comm unisten Zen niets zo graag a1s een

gespreksparmerdieZch kennelijk zenuwachtig maakt.
Houdtu aan datgenewaarvan u gerH elijk kuntveronderstellen datu
-

hetvan de communisten kuntbereiken.Zietu helemaalgeen kans iets te
bereiken,dring dan nietonnodig aan.

Doe nooitintiem metcommunistische onderhandelaars.Daarvoorzijn
zijtrouwens aller/sch.VooralhetAmerikaanse nonconformisme bevalt
-

hen niet.

Uitaldeze princim s en regels kunnen alvast drie conclusies worden ge-

haald.Hetfeitdatdergelijkehandleidingen worden opgesteld,bewijstdat
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hetpuntgrondige onderhandelingen tussen hetW esten en decommunisten

nog inzijn kinderschoenen staat.Vewolgensishettebetwijfelen ofdergelijkehandleidingen yeelnuthebben.Hetvoeren van onderhandelingen is
veeleer een m litieke kunstdan œ n tœ hniek.M aar vooral m oet worden
onderstreeptdathetfeitvan de moeim amheid van onderhandelingen tus-

sen hetW esten en decommunisten b- ijstdatonderhandelingen alsdusdanig nog geen alternatiefzijn voorde machten meerbepaald voor het
machtsevenwicht.W ijleven nog stee sin een tijd waarin hetvoeren van
onderhandeEngen zonderop machttesteunen,waardeloosis.Datkan in de
toekomstveranderen;m aar niemand weetalsnog wanneer.

O ntw ikkeling tussen Tokio en Peking
L.L.S.Bartalits

Consequentiesvca een noodlottige stap

ln 1949 had de nieuwe Volksrepubliek China vrijwelgeen vijanden.De
Amerikanen waren oprechtteleurgesteld overdenM erl
aagvanTsjangKaiTsjek,maardeofficiëlepolitiek vanW asMngtonwasdatFormosaeen probleem wasdatde Chinezen m etelkaaronderling moesten regelen.De nieuwe leidersin Peking stelden zich pragmatisch ten opzichte van de buitenwereld op.In november 1949 hield M ao Tse-Toeng œ n toespraak diem eer
nationalistisch dan com munistisch leek en waarbi
jeen oproeptothandelen

vriendschappelijkebetrekkingen metallemogelijkelanden werdgedaan.
M M io 1950,toen deVerenigde Staten zich opmaakten om deop 1oktober
1949 geproclameerdeVolksrepubliek in Peking te erkennen,brak de Koreaanseoorlog uit.W iepreciesbegonnen wasen ofdeze oorlog nu wasuitgeloktdoordeRussen om tezienhoeverdeAmerikaansemilitaireverplichtingen in hetVerreOosten zouden gaan,zekeris,datde Chinezen in novem-

ber 1950denoodlottigestap dM en zich in de strijd te mengen,omdatzij
hun grenzen bM reigd achtten.Datbetekende in Amerikaanse ogen datde

Volksrepubliek Chinazich aanslootbijhetagressieveSovjetblok.DeVerenigde Staten zonden de Zevende Vloot naar de Straatvan Form osa en
begonnen aan demilitaire en financiëleopbouw van Taiwan.Hetoverwonnen Japan werd doordeVerenigde Staten op debeen geholpen en opgeno-

men in de Amerikaanse verdedi#ngsgordeltegen het communisme.De
sexibiliteitvan hetState Departmentwerd ernstig belem merd door de beschuldigingen van senator Joseph M ccarthy betreffende de aanwezigheid

van communistischespionnen,hetgeen eenobjectieveoordeelsvormingover
de Chinese inmenging in de Koreaanse oorlog onmogelijk maakte.Het
resultaatwasdatdeVolksrepubliek G ina op initiatiefvan deAm erikaanse
vertegenwoordigerin deVeiligheidsraadvan deVerenigdeNatiestotagres-

sorindeKoreaanseoorlogwerdveroordeeld.HetRijkvanhetMidden,dat
bijnahonderdjaargdsoleerdwasgeweest,werd andermaalafgezonderd en
gingovertoteen schijnbaaragressievem litiek jegensdeVerenigdeStaten
en zijn Aziaischebondgenoten.

221

Ontwikkeling tussen Tokio en Peking

Japanseinmenging in de Chinese burgeroorlog

Japan voeldezich nietgelukkig metzijn nieuwe rol,te dienen alsinstrumentin de Amerikaanse omsingelingsstrategie van de communisusche wereld.Deregering Joshida wildemd Peking overde normalisatie van debetrekkingen onderhandelen.Een desbetreffend verzoek werd œ hterdoorde

VerenigdeStaten tijdensdevan4t/m 8september1951gehoudenconferentie van San Francisco afgewezen.
Na de ondertekening van hetvredesverdrag van San Francisco op 29 oktober 1951 wildePremierYoshida een verdrag metdeVolksrepubliek China

afsluiten en onmiddellijk een diplomatiekevertegenwoordiging te Sjanghai
inrichten.DeAmerikanen dwongen Yoshidaechtervan zijnvoornemen af
te zien en in plaats daarvan een verdrag metTaiwan te sluiten.Dat akkoord werd tenslottedooreen aarzelende premierYoshida ondertekend.

Hierdoormengdezich heteilandenrijk,althansvolgensPeking,in deburgeroorlog tussen de communisten en deKwomintang.HetregimeTsjang
Kai-Tsjek kon zich op Taiwan terugtrekken,onderhield daareen doorde
Verenigde Staten getraind legervan 600.* 0 m an en werd beschermd tegen

œn eventueleaanvalvan hetChinesevolksbevrijdingslegerdoordeAmerikaanse Zevende Vloot.Een grootdeel van Pekings buitenlandse politiek
ten opzichte van Amerika'sbondgenootJapan dienttegen de achtergrond
van de geschetste situatie te worden begrem n.
Na de Koreaanse oorlog in 1953 hoopten deleiders in Peking,Taiwan te
heroveren op drie m anieren:door geweld,door W ashington te overreden

zijnalliantiemetTsjangKai-Tsjekop tezeggen,ofdooroverreingvan de
Kwomintangleiderstoteen compromistekomen.Gebruik van geweld tegen

hetregimeTsjangKai-Tsjek op TaiwanwasdoorhetAmerikaansebeleid,
dat door Japan onvoorwaardelijk werd gesteund,onmogelijk geworden.
OokdeaanvallenvanhetChinesevolksbevrijdingslegerop deeilanden van
Quem oy en M atsoe m oesten worden gestaakt,toen Am erika in 1954 m et
een nucleaire tegenaanvalging dreigen.Daarna poogde Peking hetaan de
onderhandelingstafelin Genève,maardatmislukte toen Amerikaansegedelegeerden in 1956 eisten datde ChineseVolksrepubliek afzou zien van het
gebruik van geweld in de Straatvan Form osa.
De bestuurdersin Peking wendden zich toen,via verschillende kanalen,tot

deKwomintangleidersen zijboden ondermeerTaiwan autonomieaan in
een verenigd China.Daarop werd nauwelijksgereageerd.Gefrustreerd zetten deChinezen hunverwachtingen op destijgendemilitairemachtvan de
Sovjet-unie.Zoumen deKremlinleiderskunnen overhalenhetRijkvanhet
M idden nucleair te steunen,dan zou de Amerikaanse nucleaire dreiging

inzakeTaiwan en dekusteilanden QuemoyenM atsoegeneutraliseerd zijn.

222

L.L.S.Bartalits

De G inese bewieroking van de Sovjet-unie nam toe en culmineerde in
M aoTse-Toeng'sformeleverklaringin november1957 datdeSovjet-unie
de natuurlijke ldder van de communistische wereldbeweging was.Deze
G inesestrate#e slaagde totop zekere hoogte en met M oskou werd een
akkoord gesloten waarin de Chinezenhulp werd beloofd bi
jhetontwikke1t,l1van atoomwapens.
Enkele maanden later zagen de Kremlinleiders in dat hun Chinam litiek

gevaarlijkeinternationaleconsequentiesmetzichmeezoubrengen.Daarom
streefdenzijtoennaarverbeteringvandebetrekkingenmetAmerika,wiens
Chinapolitiek wasgerichtop heteconomisch,militairen politiek isolement

van deVolksrepubliek.In dejaren 1958en 1959kwam dezetegenstrijdigheid in het Russische beleid aan het licht.In augustus 1958 werden door

het Volksbevrijdingsleger namelijk de kusteilanden Quemoy en M atsoe
weeraangevallen en opnieuw dreigden deAmerikanen metnucleairetegen-

maatregelen.Naarallewaarschijnlijkheid weigerdendeKremlinleiderstoen
aanPekingdeonvoorwaardelijkenucleairegarantie.Peklngmoestzijnplan
om Taiwan teheroveren opgeven en bood nu W ashington onderhandelingen op ambassadeursniveau aan.In hetkielzog van de G inees-Amerikaanse besprekingen in W arschau verbeterden ook de economische en culturele
betrekkingen tussen Peking en Tokio.

Depolitiek vJa de nîetpolitici
ln tegenstelling totde Verenigde Staten,wiens Chinam litiek,ondanks de

diplomatieke besprekingen in W arschau,niet werd gewijzigd,kozen de
Japannersbegin van de jaren zestig een eigen weg van scheiding tussen
politiek en econom ie ten opzichte van de Volksrepubliek China,datwil
zeR en:deonderscheiding tussen politiekediplomatieaan de eneen econo-

mische,resm ctievelijk culturelediplomatieaandeanderekant.DatPeking
niettegenstaande hetfeitdatTokio de Volksrepubliek nieterkende,de eco-

nomischealsook deculturelerelatiesmetheteilandenrijkverdercultiveerde,
wasonderandereparadoxalerwijsop hetG inesebeginselvan onwrikbare
verbondenheid tussen politiek en K onomie terug te voeren.De Chinezen
beschouwden dehandelm ethetbuitenland steedsa1seen onderdeelvan het
buitenlandsbeleid.Zowelin Tokio a1sin Pekinghad dittotresultaatdatin

plaatsvan hetgebruikelijkediplomatiekeverkeerde<volksdiplomatie',dus
de politiek van de niet-politici,druk werd bedreveni.
In hetkadervan deze politiek brachtœ n delegatie van de liberaal-demo-

cratischeregeringspartijopuitnodi#ngvanTsjoeEn-laiin september1962
1 Cf.M .Y.Chou,Die Volksdiplom atîe,eine AnalysederBeziehungen zwischen der
Volksrepublik China und JJ#= ,in Europa Archiv,10 april1X 1, pp.249-258.

223

Ontwikkeling tussen Tokio en Peking

œn b-nek aan Peking.Een van de belangrijkste doelstellingen van de
Japannerswashetaanknom n van niet-officiële handelsbetrekkingen tussen

beide landen.Tijdensdebesprekingen hielden de G inezen vastaan het
princim van onscheidbaarheid van handelen politiek,doch stemden er in
toe de œ onomische en m litieke betrekkingen door de-facto-maatregelen
stap voor stap te verbeteren.Nadatde delegatie was teruggekeerd,besloot
hetJapanse Kabineteen kredietplan voor exportnaar China op te stellen
en hetJapans-c inese im port-exm rtburo u,dat een semi-staatsinstelling
was,tereorganiserenz.Vervolgenswerd op 9 november1962 in Peking een

memorandum over een vijfjarige handelsovereenkomst tussen China en
Japan ondehekend.

ln januad 1965 voerdepremierSato inW ashington besprekingen metpresidentJohnson.Een belangrijk puntvan overleg vormden derelatiesvan
Japan m etdeChinese Volksrepubliek,m etnam e de handels-en culturele

betrekkingen,dieheteilandenrijk wildeuitbreiden.ln hetgemeenschappelijkcommuniquédatnadebesprekingen werd uitgegeven,werd gezegd dat
beidelanden innauw contactzoudenblijvenoverdekwestie-china,dievan
groot belang werd geacht voor de vrede en stabilitdt in A zië.President
Johnson legde de nadruk op de Am erikaanse m litiek van krachtige steun

aanhetregimeTsjangKai-Tsjekengafuitingaanzijnernstigebezorgdheid
datdemilitantepolitiek van <communistisch China'en zijn expansionistischedrukopzijn buren devre ein Aziëingevaarzouden brengen.
PremierSatoverklaardebijdezegelegenheiddathetdefundamentelepolitiekvanzijnregeringwasvriendschappelijkebandensgebaseerd opnormale
diplomatieke betrekkingen methetregime-Tsjang Kai-Tsjek,op Formosa
teblijven handhaven.Maartegelijkertijdwildehij,uitgaandevan hetbeginsel van scheiding van politieke en econom ische kwesties,de particuliere

contacten metChina,zoalsop hetgebie van dehandel,blijven bevorderen.

Culturelerevolutie
Detculturele Revolutie'brachtœn aanzienlijke verslechtering van de betrekkingen tussen China en Japan:en voorde tweH em aalsinds 1950 een
2 Reedsvoorhetbezoek van de Japanse delegatie aan Peking stemdeprem ier Ikeda
toe,dat de handelsbetrekkingen met China niet m eer beperkt zouden worden tot
particuliere contracten van Japanse handelsondernem ingen metChina,doch de regering in de totstandkoming van contracten deelD u nemen.
3 Eind augustus 1967 moesten 20 van de 90 Japanse handelsvertegenwoordigers Pe-

king verlaten.A1srepresaillemaatregelin verband meteen bezoek datpremierSato
van 7 #m 9 septem ber 1967 aan Formosa bracht,welk bezoek doorPek'
m g een pro-

vocatiejegensdeVolksrepubliek werd genoemd,wezen de ChinDe autoriteiten op
10 septemberdaaraanvolgend,een aantalJapanse verslaggevers uit.

afzondering,zijhetzelfgekozen,van de Volksrepubliek met zich mee.
Nietallœ n de officiële Japans-G inese betrekkingen waren op een diepte-

puntaangekomen,maaropmerkelijk waren daarbijde tegenstellingen tussen deCommunistischePartijvan Japan en dievanChina.Pekingnnm het
deC.P.J.kwalijk datdezezich uitsprak vôôrœngemeenschappdijke actie
metdeRussischefrevisionisten'inVietnnm,terwijldeJapansecommunisten op hun beurtde M ao-groep ervan beschuldigden a)datdeze laatste
anti-marxistisch-leninistisch was;b)datdeG ineseculturelerevolutieniet
illovereensteming was methet marxisme-leninisme;c) dat de Chinese
volksoorlogstheorie neerkwam op een extreem avonturisme en d)datde
theorievan deeenheidvan actietegendeSovjet-uieendeVerenigdeStatennietin hetbelangwasvandeanti-imm ralistischestrijd van devolkeren
der wereldd.Op deze wijze distantieerde de Communistische Partijvan
Japan zich sterkervan Peking dan bijvoorbeeld demachtigeopm sitionele
Socialistische PartijofdeLiberaal-democratische regeringspahij.
H etenige positieve elementtussen China en Japan gM urende de Culturele
Revolutiebestond in dehandelsbetrekkingen.Op 6 maart1968ondertekendemen in Peking œ n nieuw semi-officiëlehandelsovereenkomsttussen beide landens.M et hetoog op de totstandkoming van deze overeenkom st
moest de Japanse handelsdelegatie m litieke concessies doen; m et nam e

stemdezijermeein datdepolitiekeen economische betrekkingen tussen
beidestaten,in afwi
jkingvanhetstandpuntvanderegering-sato,onscheidbaarwaren.
Deofficiëlebetrekkingen tussen Tokio en Peking bleven onveranderd slecht
en deregering-sato verwachttein dezeenigeverbetering nahetverloop van
de CultureleRevolutie.M aar a1sgevolg van hetTet-offensiefvan deVietcong,datop 31m aart1968 gevolgd werd doorJohnsonsvredesboodschap,

waren enige wijzigingen gekomen in de posities.Zoweldoorde oppositie
a1sdoorde openbaremening werd deregerinp sato ertoe aangezetom het
voeren van een nieuwe China-politiek onder ogen te zien.Tevenswerd in
politieke kringen voor het eerst de vraag gesteld of premier Sato de geschikte man was om de nieuwe betrekkingen tussen Japan en China tot
leven te wekken.

BeschuldlkingenaanhetadresvJaderegering-sato
De regering-sato reageerde te passief op de diplomatieke activiteiten van
Peking,die gedurende de laatste maanden van 1968 erop leken te duiden
4 Cf.M .Y.Chou,Kulturrevolutîon und JJ#cn: Beziehungen zu Peking,in Aussenpolîtik,septem ber1968,pp.569-573.

5 Deze nieuwe regeling was een voortzetting van hetvoor vijfjaargeldende handelsakkoord van november 1962,datop 31december 1967 wasafgelopen.
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dathetRijkvanhetM iddeneenwatmilderem liiektegenoverzijn Aziatischeburen wildegaanvoeren.Sato'sgereserveerdehouding jegensPeking
had totgevolg datJapan naastde Sovjet-unie en de Verenigde Staten
steedsm eerhetmikpuntwerd van œn Chinese haatca par e.M en klaag-

de de Japanse Troctionairen'aan,datzijœn gewillig instrumentwaren
van het Amerikaanse en het Russische imperizisme.Het bezoek van de
Japanse ministervan buitenlandse M ken,Aichi,in 1969 aan M oskou werd
ishoogtepuntgezien van een nieuw Am erikaans-Russisch-lapans samen-

spel,waarbijheteilandenrijk tottaak zou hebben de Aziatische landen
tegenhetRijkvanhetM iddentemoblseren.Voortswerd deJapansehande1metZuidoostaziatische landen doorde Chinezen a1s een steM sbeden-

kelijker strooptocht gekwalificeerd van de onverzadigbare dreactionaire
kliek'van Tokio.

China lobby
In hetm inisterie van buitenlandse zaken te Tokio registreerde men deze
aanvallen zeer<nuchter'.Bovendien werd beweerd datChina,ondanks bepaalde stabiliserende factoren in delaatstefase van deG lturele Revolutie,
nog niet in staat was œn const- ctieve buitenlandse m litiek te voeren.
Daarom bestond ergeen noodzaak om hetJapanse beleid ten opzichtevan
Peking te veranderen. Deze superieure houding van buitenlandse zaken
werd œ hter door het Japanse m inisterie van œ onomische zaken nietgedeeld.Debilaterale handeltussen Peking en Tokio vertoonde in 1969 een

opmerkelijke opleving en daaruitwerd geconcludeerd datde interneverhoudingen in China snellergenormaliseerd werden dan men algemœ n aannam .

De berichten overde norm alisering van de verhoudingen in deVolksrepubliek mobiliseerden devertegenwoordigersvan œ n Chineesgezindepolitiek,
waartoe liberaal-democraten van naam,zoals de voormalige m inister van

buitenlandsezaken,Fujiama,behoorden.De vertegenwoordigersvan deze
richting spraken over 'Aziatische solidariteit'en zinspeelden erop,datde

belangenvanheteilandenrijkdoordeSovjet-unieminderwerdengerespecteerd dan door China.Overeenstemming methet Rijk van hetM idden
moestvolgenshen totde meestsolide bouwstenen van œn Japanse buitenlandse politiek behoren.

Japans-Am erikaanse Chinapolitiek

M H io 1969wasechternog tevroegenerzijdsom overœn eventuele normalisering van debetrekkingen tussen beide landen na te denken en ander-
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zijdsom latenteJapanse gevoelensvan <Aziatischebroederschap'tewekken.In november van hetelfde jaar wasde Chinex verbittering jegens
Japan naaraanleiding van hetJapans-Amerikau se tom verleg in W ashington groterdan ooittevoren.Deze kon in verband worden gebrachtm ethet

op 17 november gepubliceerde gemœnschappdijke communiqué waarin
werd gewezen op Zuid-Koro en Taiwan alslanden waarbijJapan uitveiligheidsoverwegingen belang had.

OverdeChinapolitiek van zijn regeringverklaardeSato datMjzou trachten m etPeking contacten te leggen inzake hetvesdgen van diplomatieke
missies,wanneer zich daartoe de gelegenheid zou voordoen. Japan zou

gœn tegenChinagedchtem litiekekoersvolgen,zozeiSato,maarhijhield
vastaan hetbeginselderscheidingvan de economische en m litiekebetrekkingen.Hoe men in Tokio hoopte op basisvan devoortzetting van ditbe-

leid toenadering totPeking te bpnnen bereiken,wasnietduidelijk.MisschienverondersteldemendatChinabijeenbesprekingvan Aziatischeveiligheidsproblemen Japan de voorkeur zou geven,omdatœ n directcontact

metAmerika om re enen van intern-psychologische aard moeilijkheen
opleverde en onder de om standighH en tot œ n nieuwe belasting van de
Chinees-Russische verhouding zou leiden.In elk geval geloofde men in

Tokio œn tijd lang erin datheteilandenrijk gekniptwasvoorde rolvan
teerlijkemakelaar'tussenChinaendeVerenigdeStaten.
ln Peking werd hierover anders ge achten men bleef uiterst kritisch ten

aanzien van deregering-sato en haarpolitiek,in hetbijzonderwatbetreft
de samenwerking metAmerika en Taiwan.In 1970 verhardde de Chinese
m litiek ten aanzien van Japan,zoalsm etnam e onderm eerbleek uit een
Chinees-Noordkoro anscommuniquéoverde herleving van hetJapansmi-

litarisme en deaankondiging doorTsjoe En-lai,datJapanseondernemingen diezaken zouden doen metTaiwan en Zuid-Korea,doorPeking geboycotzouden worden.
HetJapans-G inese consictbleef ook in 1971 een van de meestdelicate
kwesties vormen waa= ede Tokio op hetterrein van de buitenlandse poli-

tiek werd geconfronteerd.Afgezien van desteun dieheteilandenrijk aan
hetregimevan Taipeh gaf,zowelop diplom atiek a1sop œ onomisch gebiH ,
stond Japan aan hethoofd van een groep landen die ernietaan wanhoop-

ten datzijPekingdetoegang totdeVerenigdeNatieskonden versperren.
D e weg naarnorm alisering pJa betrekkingen
Nixonsvoorgenomen bezoek brachtopschudding in Japanse politiekekrin-

gen en premierSato had hetmoeiijk in hetparlement,toen hijme o juli
1971 hetontbreken van diplomatieke betrekkingen metPeking m oestver-
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dM igen.Hetwastebegrijpen datzijn verde iging overtuigingleek temissen,wantJapan kon moeilijk heellang œn m litiek handhaven diealleen
a1s een uitbreiding van de A m erikaanse m litiek te verklaren was. Een

krachtigedissidentegroep binnen zijn eigen Liberaal-democratischepartij
vroegdan ook onmiddellijkeerkenning van deVolksrepubliek China.Ook
de publiciteitsmM ia,de oppositie in hetparlementen de <Liga van parlementsafgevaardigden voor de normalisering van de betrekkingen tussen
Chinaen Japan'zetten deregering-sato in toenemendemateonderdruk om
een herzieing van de tot dan toe gevoerde Chinapolitiek te bewerkstelligen.
Na enkele weken eendefensievehoudingaangenomentehebben,begonSato
serieus te denken over de consm uentiesvan Nixons kom end bezoek aan
China.Sato dachtaan een non-agressieverdrag tussen deVerenigde Staten,

deSovjet-unie,Chinaen Japanmetspecialesanctiemaatregelen6.Volgens
Sato hadden allevierbetrokken partijen behoefteaan een non-agressieverdrag.DeChinese regering wildehaarveiligheid handhaven ten opzichtevan
de drie andere grote mogendheden en dacht daarom ook aan een non-

agressieverdrag.DeVerenigdeStatenwilden minderbetrokken worden bij
de oorlog in Vietnam ;daarnaarverlangde zowelhetvolk a1s de regering.

M aardeterugtrekkingwastotdan toemoeilijk omdatergeen m sitiewas
waarop men kon terugvallen en in ditopzichtzou een non-agressieverdrag
voorde Am erikanen grootnuthebben.Tenslotte verplaatsten de Russen
hun frontlinie van Europa naarde Chinese grensen werden defensie-overeenkomsten gesloten m et China's buurlanden. M aar de Kremlinleiders
bleken niet in staat met een machtsoverwicht diplomatieke successen te

bereiken.Daarom zou ook deSovjet-unie een non-agressieverdrag appreciëren.Sato zelfmoestom redenen van binnenlandsepolitiek bijzijn confrontatiemetPeking en M oskou nietmeeraanW ashingtongebonden zijn.
Hijmoestaan de vooravond van Nixonsbezoek aan China demonstreren
dathijtoenadering totPeking kon zoeken zonderhierbijalleen maareen
lakeivan W ashington tezijn.Daarom zou ookvoorhem een non-agressieverdrageen oplossingbieden,zowelvoorzijn binnenlandsea1szijn buitenlandse positie.

CommuniquévJa Sjanghai
H etessentiële van Sato'splan wasdatereen soortfstructuur'zou ontstaan,
waarop de vier mogendhM en hun beleid konden vormen.M aar de voor-

maligepremiermaaktehierbijeen denkfout.Hijhield geen rekening met
6 De prem ier herinnerde zich goed hoe de weg naar de tweede wereldoorlog gepla-

veid was metnon-agressieverdragen.Daarom zouden de sancties belangrijker zijn
dan de verdere inhoud van het verdrag.

hetfeitdatJapan op hetterrein van de buitenlandse m litiek,na de aankondiging van Nixons bezoek aan China,œ n van de meest gdsoleerde
machten terwereld was.Bovendien achtten noch Peking noch W ashington

detijd rijp vooronderhandelingen terafsluitingvan een Amerikaans-Russisch-c inees-lapans non-agressieverdrag.
Alsgevolg van deheroriëntering van de Amer
ikaanse Oostazië-politiek 1
waarvan Nixons bezoek aan Peking het spectaculaire hoogtepuntwas -

moesthetin hetisolementgeraakteJapan zijn totdan toegevoerdeftweeChina-politiek'laten vallen en een eigen weg volgen ter bevordering van

zijn belangen.Hetaanknom n van diplomatiekebetrekkingen op ambassadeursniveau metde M ongoolse Volksrepubliek op 19 februari 1972,het
zenden van Japanse diplom aten,eveneensin februari1972,naar Hanoitotgrootongenoegen van W ashington - waren de eerstem anifestatiesvan
deze m litiek.Nadatinhetcommuniquévan SjanghaideVereni
gdeStaten
erkenden datTaiwan deeluitmaaktevan deVolksrepubliek China,deelde
miistervan buitenlandse zaken,Fukuda,op 27 februari1972 m e e,fdat
het standpunt van Japan niet verschilde van dat der Verenigde Staten'T.
Dedeclaratievan Sjanghaiversneldeook deontwikkeling van Sato's denken overde O inese kwestie.De prem iergaf op 28 februariin het parlementop vragen van de oppositie ten antwoord datTaiwan deeluitm aakte

van deVolksrepubliek China.Hetwasdeeerstemaaldathijzo duidelijk
de positie van Taiwan definieerde en hetwas ook de eerste maaldat de

volksvertegenwoordigershoorden verklarenxdatJapan bereid was de vijf
doorTsjoeEn-laigeformuleerde beginselen van œn normalisering van de
betrekkingen tussen beide staten te onderschrijvene.Vervolgenszette het
kabinetSato ineen a1sdgemeenschappelijkemening'aangH uideverklaring
zijn standpuntinzake dekwestie Taiwan uiteen.Daarin werd gesteld dat
Japan krachtenshetvredesverdrag van San Francisco van alle souvereiniteitsrechten op Taiwan had afgezien en dusgœ n enkelrechtvan inspraak

had bijhetvaststellen van de statusvan Taiwan.Tegelijkertijd legde de
regering echterde nadruk op haarvollM ig begrip voorde aanspraken van
Peking op deeilanden.

Chinees Pragm atism e
Depogingen van de regering-sato om de betrekkingen metPeking te nor7 Cf.G.Schmidt,Die Aussen-und Sicherheitspolitik Japans im Krl/fe/eld PekingM oskou -W uhîngton,in Beîlage zur W ochenzeitung #> Parlament, 30 september
1972,p.8.

8 ZiedetekstvandevijfdoorTsjoeEn-laigeformuleerdebeginselen,vandecoëxistentie tussen China en Japu ,T.IsMkawa,Japan,China und #> Dreieck, in Das

grosse Dreieck,Festschriftzum 65 Geburtstag von KlausM ehnert,Stuttgart,1971,
p.71.
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maliseren op v ondslag van œ n China datdoorPeking werd vertegenwoordigd - hetgœn de erkenning van de Volksrepubliek alsde enige wettige

regering van Chinabetekende- mislukten.DeregeringTsjoeEn-laiweigerde metSato te onderhandelen.De voorm alige premierwerd in Peking

alsde vertegenwoordigervan een m litiek gezien die zich doorzijn anticommunistischehoudingen zijnloyaliteittegenoverTiwan <in een bepaalde richting had vastgelegd'.Bovendien onderhield Sato's broe er Kishig

vriendschappelijkebetrekkingenmetTsjang Kai-Tsjeklo.
Ondanksde intransigentehouding ten opzichte van de regering Sato lieten

de Chinezen bijherhnling Tokio via verschillende kanalen weten datzij
overœ nstemming m etJapan nastreefden.De uitspraak in maart1972 van
de PaSoverlM en O ineseministervan bui
tenlandse zaken,Tsjen Ji:tW ij
passen onze gevoelensaan de feiten aan',kon a1seen grondstelling van de

G inese buitenlandse politiek gelden, fdie veel minder ideolo#sch dan
pram atisch van opzet is'.Ditprao atisme in de Chinese Japan-politiek

manifesteerdezich ook tijdenshetbezoekvanTakeoMikillafgelom napril
aanPeking.Bijdezegelegenheid sprakTsjoeEn-laizich uitvooreen snelle
aanknoping van de diplomatieke betrekkingen tussen beide landen na de
vorming van een nieuweregering in Tokio metTanakasM ikien Ohira.

Japansreladem etTaiwan

In verband metzijn streven naarnormalisering van de betrekkingen met
PekingboekteTanakazijnœrstesuccestoendesocialisten Zch bereidverklaarden zijn Chinapolitiek te steunen,op voo- aarde datde premierde
drie doorPeking gestelde conditieszou accepteren.Deze condities waren:
de erkenning van de regering van hetvasteland alsde eige wettige representatie van China,erkenning datTaiwan een integrerend bestanddeelvan
G ina vormde en annulering van hetin 1952 gesloten Japanse vredesver-

dragmetTsjang Kai-Tsjek.Devierdeenvijfdevoo- aarde,teweten:toelating van de Volksrepubliek G ina totde Verenigde Naties en uitstoting
van Taiwan uitde wereldorganisatie,aanvaardde Japan reM s in oktober
197112@
9 KisM wasgedurende de periode 1957-1960 premiervan Japan geweest.

10 Deeigenlllkeoorzaak van deonverzoenlijkehouding was,zoalslaterisgebleken,

dat de Chinean de na de teruggave van Okinawa aangekondigde vervanging van

Sato a1spremierwilden afwachten en eerstmetzijn opvolgeroverdeno= alisering

van de staatsbetrekkingen wilden onderhandelen.
11 Tot 1968 ministervan buitenlandse D ken in hetkabinet-sato.Eén van de leiders

van de Liberaal-democratische partijen thansvice-premier in de regering-Tanaka.
12 Nu vo= de de annulering van het vredesverdrag met Taiwan een van de grote

hl
'nderpalen.Ten aanzien van hetvredesverdragkon deLiberaal-democratischepartij
geen consensusvinden.De thansregerendestromlngen voerden hierover een dispuut
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Hetmoeilijksteprobleem vormdeinverband metdedoordenieuweregering zo belangrijk geachte no= alisering van de betrekkingen metPeking
denauwerelatievanJapan metTaiwan.VanTaiwanesezijdewaspremier
Tanaka ernsug gewaarschuwd voor de gevolgen van het aanknopen van
diplom atieke betrekkingen met Peking.M aar de m eeste aanhangers van

Tsjang Kai-Tsjek in Taim h moesten welbeseffen datzijde ontwikkeling
naarnormalisering van de betrekkingen tussen Tokio en Peking nietkon-

dentegenhoudenenvoorhen wasdebelangrijkstevraagwelkeprijszijvan
Japan konden bM ingen.
Hoe snelook naTanaka'sambtsaanvaarding in Tokio hetsein gezetwerd
op normalisatievan debetrekkingen m etChinaâ3,de nieuwepremiermoest

toch waken vooralteoverijld handelen.Zijn optrM en ten opzichte van
Peking had grote invloed op Japansbetrekkingen m etde Verenigde Staten

en metde sovjet-unie.Bovendien moestTanaka rekening houden met
oppositie van de vroegere Sato-fractie binnen de Liberaal-dem ocratische

partij,diezich concentreerde rond de vroegereministervan buitenlandse
zaken,Fukudal4.

Vermoedelijk vonden Tanaka en de zijnen hetjammer datzijpresident
Nixon nietmetgelijkemuntkonden betalen doorzondervooroverleg met
deVerenigdeStaten contactmetPeking tezoeken.M aarNixon kwam naar

Hawaïom metTanaka en zijn ministervan buitenlandsezaken Ohira te
onderhandelen.Ditwaseen letterlijkeen figuurlijketegemoetkoming,want
sindsdetweede wereldoorlog washetde gewoonte datde Japanse premier

naarW asMngton oftenminste naar California reisde,indien hijmet de
Am erikanen wilde onderhandelen.

Een historischeontm oeting
Op 11augustus1972 werd Tanaka doorTsjoeEn-laiofficieeluitgenodigd
om een bezoek aan Peking tebrengen.Vervolgensherhaalden de Chinezen
hun drie voorwaarden voorherstelvan de betrekkingen.Ondanks hetfeit
metde aanhangersvan de vroegerem inistervan buitenlandse zaken,Fukuda,die een

afwachtende houding hadden aanbevolen.Dezeaanhangershadden zich medio juli
1972 toteen nieuwegroep verenigd,die de grootste in de partijwerd en ongeveer
één-derde van devroegereSato-groep bevatte.Men wilde destrijd binnen departij
keM elijknietop despitsdrijven,wantTanakahadnogtweeaanhangersvan Fukuda
in zijn kabinetkunnen opnemen.
13 Directna zijn optreden verwelkomde Peking Tanaka'swensnaarherstelvan de

betrekkingen en M oskou stelde voorbesprekingen te beginnen ter voorbereiding van
de afsluiting van een vredesverdrag tussen beide landen.Tevens waren in M oskou
besprekingen gaande overde leverantie van Siberisch aardgasen aardolie aan Japan.

Degeplandeyijpleidingzou dichtbijdeRussisch-chinesegrensloyenendeaanvoer
voorde Russlsche troepen in Oost-Azië aanzienlijk vergemakkelpken.

14 Fukuda was Tanaka's concurrent voor het premierschap binnen de Liberaal-

democratische regeringspartij.
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dathetin 1952gesloten vrH esverdrag tussen Taim h en Tokio œ n deelvan

hetveilil eidssysteem van deVerenigdeStatenin Oost-Aziëen indeStille
Oceaan was,aanvaardde Tanaka deze condiues is onderhandelingsbasis

tijdenszijn voorgenomen bezoek aan Peking.
Nu dM en ook de O inezen vergaande concessies teneinde een norm alise-

ringvandebetrekkingentussenbeidelandentevergemakkelijken.Depragm atischeleidersin Peking stelden slœhtséén voorwaarde,te weten:verbre-

kingvan dediplomatiekebetrekkingen tussen Tokio en Taipeh.TsjoeEn1aiwasbereid het door hem vroeger scherp bekritiseerde Japans-Ameri-

kaanseveiligheidsverdrag,dataanvankelijk vooraltegen China alsm tentiëlevijand wasgericht,even goed teaanvaarden alsdehandhavingvande
Japanse œ onom ischeen cultureleverbindingen metTaiwan.
Op 25 septemberreisden premier Tanaka,een dbulldozerm eteen compu-

terverstand'is,en zijnministervan buitenlandsezaken,Ohira,naarPeking.
Bijeen banketop deeerstedag van hetbezoek bood Tanaka zijn verontschuldigingen aan voorhetJapanseoptreden tij
densdevan 1931t/m 1945
evoerde oorlog metChinal6.De onderhandelingen tussen de Japanserege-

ringsdelegatie enerzijdsen Tsjoe En-lai,respectievelijk zijn minister van
buitenlandseDken TsjiPeng-fei,anderzijdswaren op 25 en 26 september
zeerintensief.H etsuccesvan dezebesprekingen bleek reedsop 27 septem-

beruithetonverwachtebezoek datTanaka,zijn kabinetschefNikaido,en
Ohiraaan partijvoorzitterM ao Tse-Toeng brachten.
ln hetop 29 september 1972 in Peking ondertekendegemeenschappelijke
communiquékregen deChinesepra> aticiwatzijwensten,teweten Japan
moestzichduidelijkerdan welk anderland bijdeerkenningvan deVolksrepubliek China ten aanzien van de statusvan Taiwan uitsprekenu en de

diplomatiekerelatiesmethetregime Tsjang Kai-Tsjek verbreken.Anderzijdsstelden deChinezen zich soepelop en werd inhetcommuniquégeen
15 De Am erikanen waren reedsweinig gelukkig met Sato's opvatting dat de veilig-

heid van Taiwan dank zijdeinternationale ontwikkeling voorJapan nietmeervan

vitaalbelang was.Zoals reedsverm eld,hadden N ixon en Sato nog in november 1969
in hun commuiqué œ n nauw verband gelegd tussen de veiligheid van Japan en
Taiwan.

16 <
Ik brenghierbijonzeeigen afkeuring totuiting voordegrotemoeilijkheden,die
wijhetChinesevolkhebben aangedaan.Openlijkbeken ik datook nadeoorlog een
onnatuurlijketoestandtussen onzebeidelanden voortduurde',alduspremierTanaka.
17 Dat was misschien het gevolg van een verkeerde m anoeuvre van de Japanners
zelf:de blundersvan oud-m inistervan buitenlandsezaken,Etsusaburo SEina.Tana-

kazond Shiinaoy 17 septembera1szijn afgezantnaarTaipehom daardenieuwe

Japanse politiek ulteen te zetten en erbegrip voorte kweken.Shiina lietzich echter
verleiden totenkele onvoorzichtige uitspraken - zoalso.a.datdeliberaal-dem ocraten de handhaving van alle banden,inclusief de diplom atieke,m etTaiwan zouden

wensen;vermoedelijk deed hijditom zijn woedende gesprekspartners enigszins te

kalmeren.
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enkeletoesm linggemaaktophetJapans-Amerikaanseveilil eidsverdragif.
OverhetJapansemilitadsme,datwerd veroordeeld inhetin Sjanl aiuitgegeven G inees-Amerikaanse communkué,werd deze keer nietgesproken.

DeG inezzn bevesigden datzijvan Japan gœn herstelbetalingen zouden
vragen.Allezaken waarovermen hetnieteenswas,zoalsbijvoorbeeld de
vraag ofhetin 1952 gesloten verdrag tussen Japan en de regering van

TsjangKai-n jekopFormosaaldannietgeldigwas,oferwe1ofgœn staat
van oorlog tussen G ina en Japan bestond,ofdeambassade van Taiwan in

Tokio we1ofnietonmiddellijk gesloten diende te worden,en aan wiede
Senkakoe-eilanden methun olievelden toebehoorden,waren door de Chi-

neseleidersafgH aana1sminderbelangrijkeproblemen,waaroverœn compromiste bereiken vielofdie laterafgehandeld konden worden.
Alshetgevolg van Tanaka's bezoek aan Peking behaalde de Volksrepubliek G inam instensdrievoordelen.H etJapans-Amerikaansebondgenoot-

schap werd verzwaktdoordatJapan vermoedlijk hetcontactmetde Verenigde Staten geleidelijk aan stee slosser>1maken.Datmoestongetwijfeld een van de strategische doeleinden van Peking zi
jn,temeerdaar de
Chineznn nog steH sachterdochtig waren jegenshetJapans-Amerikaanse
veiligheidsverdrag.Tanakalegdetijdenszijnbesprekingen metTsjoeEn-lai
uitdathetbetreffende verdrag moestworden opgevatalsantwoord op het

Chinees-Russischebondgenootschap.VolgensTanakazou TsjoeEn-laigeantwoord hebben dathetbondgenootschap metdeSovjet-unienog slœhts
innaam bestond.OverigenstoondeTsjoeEn-li begrip voorJapansbM oeling om hetverdrag metAmerika te handhaven,almœ ndeTanaka dateen
van de eerste redenen ervoor was vervallen.Voor de Am erikanen bete-

kendehetverdragdatzijvanhunbasesin Japangebruikkondenmaken bij
deverdM iging vanTiwan.PremierTanakageloofdeœhterdatnazijn en
Nixonsbezoeken aan Peking deVolksrepubliek G inanietdewapenstegen
Taiwan zou opnemenig.
Een tweM edoorde Chinezen op hetm litieke schaakbord tegenoverM os-

koubehaald voordeelwas,datheteilandenrijk nu beperktwasin zijn vrij18 Betreffende dit akkoord verklaarde minister OMra op œn persconferentie in
Tokio na afloop van hetbezoek van de Japanse delegatie aan Pekmg,
' dathetveiligheidsverdrag metW ashington œn symboolvan de vriendschap tussen beide landen

bleef;en men kon Zch dan ook nietmeervoorstellen datAmerika zijnsteunpunten

in Japan nog zou gebruiken voorde verdediging van Taiwan.
19 Naaraanleiding van Tanaka'smededeling datChina nietde wapenszou opnemen
tegen Taiwan:schreef de N eue Zûrcher Zeiblng van 1 oktober 1972 in œ n hoofdartikel:W siatlscheMâchteuntersich',datblijkbaareen geheime afspraak existeerde
tusxn Peking enerzijds en W ashlngton,rap.Tokio anderzjdsvolgenswelke door
de Volksrepubliek geen militaire actie tegen <die lnselfesm ng der Kwomintang unternommen werden soll'.
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heid toenadering te zoeken totde Sovjet-unie.G ina voelde Zchzelfnu
minderbM reigd dooreen eventuele Russischeomsingeling,die in deplaats
zou kunnen komen van de Am erikaanse.En tenslotte stelden de Chinezen
in zekere mate hun land open voor de Japanse handel,industde en tech-

nieksdiedemodernisering van hetRijk van hetMidden zouden bevorderen.

Drie m aanden waren voorpremier Tanaka nodig om Japan metChina te

verzoenen en daarmee zijn eilandenrijk uithetdoordetNixon-shock'veroorzaakteisolementtebevrijden.DeuitChinaterugkerendepremierTanakawaszelfverzekerd.TevrHengenoothijvan zijn,doordesnelheidvande
Chinees-lapansedetenteveroorzaaktsuccesen washijzichtbaaropgelucht
overderesultatenvanzijn besprekingenmetM aoTse-Toeng en TsjoeEnlai. Sneller dan verwacht was begon Japan œ n dynam isch buitenlands
beleid te voeren.Samenwerking tussen Peking en Tokio en œ n dienovereenkom stig losser maken van Japans band m etde Verenigde Staten leidt
œ n nieuw hoofdsmk in Azië in.
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Cultuuren biologie
PeterM .C.Davies

Gœn eigenschap van de mensis door biologen waarschijnlijk zo weinig
bestudeerd alsdecultuur:langetijd hebben zijcultuurbeschouwd alseen
dimensiedieuniek wasvoorhetmens-zijn en dusbuiten hun bereik lag.
Getuige b.v.deuitspraak van de antrom loog E.Adamson Hoebel:<M ense-

lijkewezenszijn uniek doorhun vermogen om cultuurtecreëren.IM ere
samenleving van mensen bezithaar eigen cultuur...Hetbehoort tothet

wezen van hetbegrip cultuurdatzijinstincten,ingeboren resexen en alle
biologischegM ragspatronen uitschakelt.Cultuuris...uitsluitend hetresultaat van socize vinding'l. Deze benadering is typisch voor de doorsnee

antropologeszowelin haarbeklemtoning van hetsuprabiolo#sche wezen
van de cultuuralsin haar onderstelling datcultuuruniek isvoordemens.

In beidezitnatuurlijk œn kern van waarheid,maarvoordebioloog van
vandaag vergen ze toch nogalwat nuancering.H et tweM e deel van het

citaatklinktwelhaastabsurd;alsofjezou zeggen:<hetbehoortwezenlijk
tothetbegrip semantiekdatzijgrnmmaticaenvocabularium uitschakelt'of
<kunstisuitsluitend hetresultaatvan inventie'.

Levendesystemen zijnhiërarchisch opgebouwd,zodat,om metPolanyite
spreken,de werking van iM ernivou afhankelijk isvan,maarnietgedetermineerd,d.m z.uitsluitend beheerst,doorde werking van ondergeschikte
niveaus,en deze femergentie'-relatie geldtvoor alle niveausvan de Mërarchie,van hetmoleculairetothetgeestelijke.Zo kunnen weheelgoH zeggen datdecultureledi
mensieoffsocio-sfeer'afhankelijk isvan debiologische dimensie,zonder daarmee te zeggen dat ze erdoor gedetermineerd
wordt.Autonomieen biologischeconditionering sluiten elkaarnietuit.Cul-

turele en biolo/schefenomenen zijn onafhankelijk van elkaar,zijn 'onafhankelijk variabel',in deze zin datveranderingen op hetene niveau niet
noodzakelijk veroorzaaktworden doorovereenkomstigeveranderingen op
het andere niveau.M aardatbetekent niet dat veranderingen op hetene
niveau geen gevolgen hebben voor wat er op hetandere niveau gebeurt.
1 InH.L.Shapiro (ed.),M an,CultureJn# Society,Oxford,1960,p.168.
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Evenmin betekenthet datculturele verscheidenheid gœ n enkel verband

heeftmetbiologischeverscheidenheid.G lturele fenomenen zijn afhankelijk van debiologie ongeveerzoalsstijlalankelijk isvan grammatica of
steenbakkerskunstvan de eigenschapm n van klei.De afhankelijkheid is
nietderivatief(hetenekomtnietuithetanderevoort)ofdeterminatief(het
enedetermineerthetandereniet),maarfunctioneel(hetenewerktnietzonderhetandere).
Zeggen datcultuurafhankelijk isvan biologie isduszeggen datculturele
ontwikkelingenverscheidenheid gœonditioneerd zijndoordegeëvolueerde
capaciteiten en beperkingen van de menselijkenatuur,doorzulkeonontkoombare realiteiten a1s seks en seksuele verschillen - vertraagde kinds-

heid en afhankelijkheid van ouders- debehoefteom te eten,te slapen,
te sm len en relaties aan te gaan metanderen - de behoefte aan waarneming,zonderwelke de hogere hersenfuncties niettotontwikkeling komen
de behoefte om te voldoen aan die merkwaardige gM ragsimpuls die
R.W .W hite de <effectance m otivation'heeft genoemd:de im puls om te
onderzoeken,te verkennen en te experim enteren zonderdateen onmiddel-

lijke bevrM iging van seksuele,voedings- ofverdM igingsbehoeften wordt
gezocht- debehoeftevanhetmenselijkedier<to walk and talk and know
such thingsas song and sadness'.Heelde geschiH enis en de prehistorie
doorhebben dezeen anderegeëvolueerdeen evoluerendebiologische eigenschappen van demenszijn gM rag geconditioneerd en grenzen gesteld aan

de diversificatie van zijn cultuur,juistzoalsde edelijke aanleg van een
individu grenzen steltaan deontwikkelingvan zijn persoonlijkheid en zijn
sociaalgedrag,inclusiefzijn ethiek,conditioneert.Hetfeitdat er zowat
drieduizend verschillendeculturenzijn,wijsterophoewijd diegrenzenzijn,
en de weerstand van de antropologen om door die verscheidenheid hœ n
door te dringen totwatze universeelgemeen hebben,is een van de voor-

naamste oorzaken van hetnog altijd wijd verspreidegeloofdatvorm en
inhoud van een cultuur<uitsluitend hetresultaatzijn van socialeinventie'.
M etdeanderemogelijkheid,datdiedriMuizendculturen evenzovelevariatiesopéénbiologischvoorgeschreven grondthemazijn,hebben deantropologen zich totnog toe maarheelweinig beziggehouden.Alsgevolg van de
toenadering tussen biologie en socialewetenschappen isdatnu we1aan het
veranderen.

Zowelinindividuen alsinmenselijkem pulatieswerkenbiologieen cultuur
sam en.M ensen worden mensen dem ensheid evolueert<sociogenetisch':in

datwordingsproceszijn natuuren cultuur,'nature'en fnurture'in laatste
instantie niet te scheiden.In de studie van culturele fenomenen kunnen

biolo/sche invloM en,oorzakelijkheids- en evolutiemodellen niet 'uitgeschakeld'worden,alis er op de vraag hôe ze hetbestin dat onderzoek
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worden betokken,voorlopig nog geen bevrM igend antwoord.M isschien

kunnen wealvastbeginnen metdevragen diehierrijzen,duidelijk testellen.

Cultuur,biologie en evolutie

Demenselijkegeestschijntalleen maartekunnenwerkenmettwe elingen,
dichotom ie n: mens-natuur, geest-lichaam, m an -vrouw, instinct-aan-

leren.Een van diedichotomieëndiehetbiolo/sch,psychologisch,antropolo#sch en sociologisch denken generatieslang hetmeestparten heeftgespeeld,is hetzgn.fnature-nurture'probleem :is een bepaalde eigenschap

overgeddofve- oaen,genetisch ofcultureelbepaald?M etdeontwikkeling van genetica en evolutieleerhebben we echtergeleerd datvragen naar
oorM ken en ontstaan nietin termen van tofwel-ofwel',m aarin termen van
fmeer of minder'm oeten worden gesteld.De vraag is dus steM s:in hoe-

verre zijn biologische,in hoeverremilieu-invloMen verantwoordelijk voor
eigenschapm n of verschillen die we waarnemen? In hoeverre is b.
v.ie-

mandsintelligentie gedetermineerd doorZjn genen,in hoeverredoorzijn
milieu?In hoeverrezijnverschillen ingM ra#ngen cultuurhetgevolgvan
genetische verschillen,in hoeverre van verschillen in om standighH en of
keuze?

M eestalishet uiterstmoeilijk daareen ondubbelzinnl
'g antwoord op te
gevenen in iM ergevalverschiltdatantwooM aanzienlijk van eigenschap
toteigenschap.Erzijn erdiegrotendeelsofhelemaalgenetisch bepaaldzijn
(bloedvoep,huidskleur).er zijn er die zoweldoor overeaing a1s door
milieu worden geconditioneerd (intelligenie,gestalte,seksuele identiteit),
en erzijn erdiehelemaaldoorhetmilieu worden bepaald (taal,reli#e).
M aar zelfsin deze laatste gevallen is fdeterminatieve'onaRankelijkheid
nog niethetzelfde a1s dfunctionele'onalankelijkheid:taalen reli#e zijn
nietmogelijk zonderhetve= ogen totsymbolische communicatie,en dat
vermogen (dat,a1sChomskygelijkhedt,een soortvanfuniverselegrammatica'insluitvoorde structurering van klanken totzinvolleboodschappen)
is een genetisch gM etermineerde,ontwikkelingswijze gerealiseerde eigenschap van de menselijkehersenen.
De sleutelvragen worden dan:

1. Watiscultuur,bîologisch gezlen? Welkezf/n erdewezenlijkecompoaenfea van? Welkezfja er de vx rwx r#en van? In hoeverre is zf/een
uniek menselilkfenomeen?
In een overzichtvan de m anieren waarop cultuur zoalgH efinieerd wordt

(Culture:a crfffcz review JJconcepts= # deFnitions,1958),zetten Kroeberen Kluckholm zomaareventjes164 verschillende definitiesbijeen.De
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meesteenan gaan uitvandeveronderstelling diejuistbewezen moetworden,n1.datcultuuruitsluitend een menselijk fenomœn is.Tweevoorhelden:
<In haarbreH steetnografischebetekenisiscultuurdatcomplexegehœ ldat
kennis,geloof,kunst,m oraal.wetszH e insluiten alle andere O paciteiten

engewoontendiedoordemensals1id vanœnsamelevingverworvenzijn'
(E.B.Tylor,1871).- 'Cultuurbestaatuitexplicieteenimplicietege ragspatronen die ve- orven en overgM ragen worden via symbolen en die de

distinctieve realisatie uitmaken van menselijke groepen...' (Kroeber en
Kluckholm,1952).
Op de vragen,waarcultureelgedrag vandaan komt,watcultuurm isschien
geweestisvoorhetverscMjnenvandemens,watdem ensonderscheidtvan
andere dieren,geven zulke definiuesgeen antwoord.Van Tylors definitie

zeiC.W .M .Hartalin 1938datzijtmeerdan welkeuitspraakook verantwoordelijk isvoordeklooftussen biologie en sociale wetenschapm n'.Is
hetœhtzo,vroeg hij,datdemenshetenigedierisdatin zijn ge ragkan
profiteren van hetfeitdathij<lid van een samenleving'is,datm-aw.zijn
voordeel doet metge ragspatronen die lerend ve- orven worden in œn
sociale context,eerderdan genetisch overgedd? Strakszullen we zien dat
datnietwaar is.

2. In hoeverrezf/n culturele verschillen hetgevolg vca overeenkomstige
genetîsche verschillen en in hoeverre verr# en universele culturele kenmerken hetbestaan van universelegenetischeeigenscM ppen,#.w.z.van univer-

sele biologische factoren die vorm en inhoud v- een cultuurconditioneren?

BelangrijkisMereen duidelijk onderscheid tussen demaierwaarop culturele en genetische verschillen met elkaarin verband kunnen staan en de

manierwaarop zebijna zekernietmetelkaarin verband staan.Zo ishet
nietwaarschijnlijk datde drie uizend menselijke culturen de produkten
zouden zijn van drie uizend verschzende stellen van <specifiek culturele
genen'.Om iemand tegroeten,druk jehem in deenecultuurdehand,in
de andere wrijf je je neustegen de zijne.Zulke culturele varianten zijn
natuurlijk bepaald doorsociale conventie,nietdoor specifiekehanddrukofneuzewrijven-genen.Toch verschillen diedriMuizendculturenookgenetisch van elkaaren,alhebben wedaarwetenschappelijk noggeen uitsluitse1over,heelwaarschijnlijk hebbendiegenetischeverschillen deontwikkelingvan decultureleverschillen in belangrijkemategeconditioneerd,juist
zoals binnen één cultuur de genotypische verschillen tussen individuen in
zekere matehun sociale rolconditioneren.H etvoordehand liggendevoorbeeld isde manierwaarop seksueleverschillen de socialero1conditioneren,
maarwaarschijnlijk zijn ervele andere.<In sterk gM ifferentieerde culturen

238

PeterM .C.Davies

alsdeonzezijn sommigeindividuengenotypisch beteruitgerustom professorofvoetballerteworden dan andere ...Zo vermoH ik datEskim o'shet

nietallœn fenotypisch maarook genotypisch moeilijk zouden hebben om
de cultuur van œ n tropischePygmee nstmm overte nemen'z.

Integenstellingogenschijnlijk metdemeesteantrom logenisdebioloogook
geïnteresseerd in universele eigenschapm n.H etfeitdat mensen in de ene

cultuurelkaardehand drllkken en in œn andereelkaarsneuswrijven,is
voordebioloogminderinteressantdanhetfeitdatallesamenlevingen (ook
veleinfra-humanesamenlevingen)bevoetingsriten bezitten.Misschien zijn
demenselijkehersenen dusgenetisch geprogrammeerd om debegroetingspatronen teleren en tegebruiken diein een bepaalde samenleving voorhan-

den zijn,juistzoalszegeprogrammeerd zijn om deheersendetaalaan te
leren.Metculturele funiversalia'moetmenechtervoorzichtig zijn:zekunnenookaananderefactorentedanken zijndan aaneengemeenschappelijk
genetisch erfgoed.Van sommige universele kenmerken echterkunnen wij
bi
jnametzekerheidzeggen datzebiologischgeconditioneerd ofgeirigeerd
@*
ZIJII.
3. Hoe,in hoeverre en m etwelk resultaat werken cultuur en biologie sa-

men indeevolutiev= menselijkepopulaties?
Gewoonlijk verondersteltmen dathetverschijnen vandecultuureen einde
heeftgem aaktaan debiologische evolutie.M aardan verstaatmen hetevolutieprocesverkeerd.Populatiesevolueren doorveranderingen in degenen-

frm uenties.Datgebeurtvooraldoorde tnatuurlijke selectie'.Deze heeft
plaats wanneer genetisch verschillende individuen of groepen hun genen
volgens verschillende frequenties aan volgende generatiesoverdragen.Dif-

ferentiëlevoortplantingism.a.w.natuurlijkeselectie,enhetisheelonwaarschijnlijk datdezeooitstopgezetwordtin demenselijkesoort.
H oe dan ook,de kapitale vraag is niet of de cultuur een einde gemaakt

heeftaandebiologischeevolutie,maarofzijhetpatroonvandebiologische
evolutieinbelangrijkemateheeftveranderd.W elnu,haarinvloed isenorm
geweest.Dooraan hetevolutiesysteem hetmechanisme van de cum ulatieve
culturele overdrachttoe tevoegen - hetmechanism ewaardoorverworven
ervaring van de ene generatie op de andere wordtovergH ragen - is de

cultuurhetbelangrijkste (hetsnelsteen meestefficiënte)middelvan aanpassing geworden in demenselijke soort.Datsluitechternietuitdatde
mens,uitreactieopdecultuurdiehijaantreftofcreert,genetischnogverandert.Bijvoorbeeld,toen de mens ging jagen en daarvoor rechtop ging
lom n,vereistedatbelangrijkewijzigingen in deruggegraaten deonderste
lM em aten.HetfeitdatdeHom o sapiens,alsgevolg van datrœhtoplopen,

nogaltijd zoveellastheeftmetzijnrug,bewijstdatdie'aanpassing'slechts
2 G.G.Simpson,in Daedalus,Summer 1961,p. 517.
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ge eeltelijk œn succesisgeweestsmaarvandeanderekantisdemM ische
tœ hnologie nu we1zo vergevorderd,datdieruglastonsvoortplantingsver-

mogen nietgevoelig meerbdnvloe t.M .a.w.fbetere ruRen'zijn doorde
selœ tie nietlangerbevoordeeld tegenover fzwakkereN R en',en datmaakt
daterverdergeen verbetering meerteverwachten isin de gemiddelde kwaliteitvan hetfunctionele complex van hetrechtoplom n.Daar staattegenoverdatin onzelawaaierigeindustriële wereld doofheid hetvoortplantingsvermogen m isschien verhoogt;in datgeval gaan in industriële m pulaties
Zch misschien anti-gehorigheidsgenen vermenigvuldigen3.Alleen m aar om
tezeggen,hoé cultureleveranderingen totgenetische veranderingen kunnen
leiden.
Eén van de minder gelukkige gevolgen van de mM ische revolutie is de

toenamevan dezgn.fgenetischelast'.Dragersvan schadelijkegenen werden vroegerdoornatuurlijke selectie uitgewie ;nu echterblijven zijzich
voortplanten en hun Schadelijke genen in depopulatieverspreiden.Aldus
Zullen bijvoorbeeld suikerziekte,myopie en vele andere edelijke ziekten
toenemen.Ditkan leiden toteen verslechtering van de genetische gezond-

heid en deenigetegenmaatregelen waaroverwijbeschikken - negatieveen
positieve eugenetica- scheppen waarschijnlijk evenveelproblemen a1sze
oplossen4.
De interactie van culturele en biologische processen leidt dus soms tot
goH e,somstotkwaderesultaten.M aarzeisin iM ergevalwezenli
jk voor
een goH verstaan van het evolutieproces.H et inzicht in die interactie

<wordtooitmisschiendebelangrijksteveroveringvandewetenschap's.Cultuurism .a.w.nietallœn zelfhetproduktvan een ontwikkelde soort,m aar
maaktdeeluitvan de totale omgeving die de reproduktief bestuitgeruste
individuen binnen de soort<selecteert'.De mens maaktcultuur,maar cultuur heeftook haar aandeelin hetmaken van de mens.GeschiM enis en

keuze,zowelalsgenen,zijndusœn integraaldeelvan hetevolutiesysteem,
en ditfeitkrijgtop hetogenblik een enorme betekenis,nu de mens de
m achtheeftom de interactiesvan diekrachten bewusttebeheersen.

Eén aspœtvan ditinteractionele systeem hebben wijtotnog toe verwaarloosd:hetfysische milieu waarin de bioculturele evolutie plaatsvindt.Pogingen om een sim m le deterministischerelatievasttestellen tussen cultuur

enfysisch milieu,zijn totnogtoealtijdmislukt.Montesquieu beweerdewel
dat<devruchtbaarheid van de grond in Attica toteen democratische rege-

3Ditzijnnatuurlijkalleenmaarsqeculaties,alishetinteressantdatlawaaikeM elijk
de vruchtbaarheid van sommige dleren ve= indert.

4 Cfr.J.D.Roslansky (ed.),Genetics = # the Future OJ My ,Amsterdam, 1966;
T.M .Sonnebom (ed.),The Control OJ Humy Heredity = # Evolution,London,
1956;,
G.W olstenholme (ed.),M an and hisFuture,London,1963.
5 Dobzansky,M ankind Evolving,Yale,1962,pp.18,287.
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ringsvorm ,de vruchtbaarheid in Lace emonië daarentegen tot œn aristo-

crausch re#em heeftgeleid',maarin deantrom lo#scheprA tijk Zjn dergelijkehypolesen nooitwaargemaA t.Toch hœfthetmilieu ongetwijfeld
invloH op vorm en M oud van œn cdtuur.W ehoeven maarteconstateren

hoefijn culturen aangepastZjn aan hetmilieu waarin zetotontwikkee g
komen.Cnlturen Zjn m.mw.menselijkennnpasingen en hetmilieu conditioneerten bem rkthun ontwikkeling ongeveerin dezelfde Zn alsdem ense-

lijkenatuur.Ingœn vu beidegevallen isderelauedeterminisusch.Hetis
bijvoorbeeld opvo end datalle z> .<wiegen van de beschaving'gelokiiseerd waren in milieus die œn aaM enlijk landbouwm tenueelbeatenB.
M aarerZjnmeerspecifiekecorrelatiesdandeze.BirdsellhœftbijAustraEsche stpmmen een merkwaardige overœ nkomstgevonden tussen regenvz

en besnijdenisprakujkenT,en Whiting heeftœn soortgelijkeoverœnkomst
gesir aleerd tussen klimaaten frm uentie van seksuele taboes na de beval-

lingen van vroegtijdigspenene.Zijkondendezeœ rrelauesV een verklaren
isaanpassingenvanhetsocialege ragdiehetdegroep inmoeilijkeklimatolo#scheomstandigheden mogelijk maakten haarbevoM ngsgrootte (niet
noodzakelijk bewust)te regelen.
Proto-cultuur

Komenookin deinfra-humanedierenwereld cultureleverschijnselenvoor?
Natuurlijk ismenselijkecultuurœn veelcomplexeren labielerfenomœn
vansociaalgeragdanbijandereKcialedierenistevinden,maarvelecomm nenten ervan treffen weook bijanderedieren aan.Vergelijkend onderzoek van <cultuur-lijke'fenomenen kan duswaarschijnlijk lichtwerm n op
devraagnaardeoorsprongendeevolutievandemenselijkecultuur.Hallowellheeftdaaaoordeterm <proto-cultuur'bM acht,die zoweldenu uitgestorven sociale gedragspatronen aanduidtdie hetvollH ig gevormde men-

selijkepatroon onmiddeKjk voorafzijn gegaan,alsdesemi-culturelefenomenen die nu nog voorkomen bijdiereng.In de dierenwereld heeftzich
vaak een of ander socia? leven ontwikkeld.H etverschi
jnen ervan schijnt
samen te hangen metten minste drie voordelen die eruitvoom loeien:de

jongen leren gemakkelijkerietsaan;de groep kan zich beterverde igen
tegenindringers;degroepkan zijn territorium beterafbakenenenzich over
6 BettyJ.Meggers,Envîronmentallimitation on thedevelopmentt# culture,inAmerican Anthropology, 1954,p. 801.
7 Amerkan N aturalîst,81,pp.169 -207.

8 Ejfects @/climateon culturalprctices,in Environment=# CulturalBehaviour,

ed.by A .P.Vayda, 1969,p.416.

9 Cfr.M .F.A.Montagu (ed.
),Culture >d the Evolution ofM an,Oxford,1962,
p.231.

œn grotergebiH verspreiden,zodatdehulpbronnen economischergebruikt
kunnen worden.Doormiddd van ingewikkelde conlnzunicauesystenlen,die
vele geur-,gezcht-,gehoor- en tastsignalen om vattensworden binnen de
groep velerleiMërarchische relatiesopgebouwd,die de identiteiten de cohesie van degroep veilig stellen.Toen in deloop van de evolutie de kinds-

heids-en onvolwassenheidsfasebijde primaten langerwerd,n8m deinse ctmatige controle afen kregen nieuws#eril eid,nabootsend leren en
spelm eerbelu g.Daarm ee werd hetterrein voorbereid voorhet optre en
van protocultureelgM rag,datZCh vooraluitin hetvervaardigen van artefacten,in sociale traditiesen in hogere modellen van mentaalleven,ofin
fmateriële' fsociale'en <mentale'cultuur.

Bijdemensbestaatdemateriëlecultuuruitdeprodukten van zijn creaiviteit:tœhnologieen kunst.Bijdierenishetgebruik van werktuigen gewoon,
hetvervaardigen ervan nietzeldzaam.Jane van Lawick-Goodallheefton-

langsaangetoond datbijwilde cMmpanseesbeide kundigheden totmerkwaardigeprestatiesleidenlo.M aarhun produkten zijn allemaal'software':
objecten van korteduur,diegeen enkelepermanenteaanwezigheid in het
m ilieu meebrengen en,vooaoverbekend,nooitvan hetene individu op het

anderewordenovergedragen.M éérvanditsoortdingenistevinden bijde
sociale insœ ten:hûn cohstrucieskomen ook volgende generatiesten goe-

de.Bijsommige flandbouwmieren',die zwammen cultiveren,neemt de
koningin die een nieuwe koloniewi1stichten,in œn specialeholte bijde
mondœnklein stukjezwam uitdeoudekoloniemeeom een nieuwezwam m entuin te beginnen voor de volgende generatie.M aar deze gewoonten

lijken alleen maarop cultureelge rag:ze zijn aangeboren,beantwoorden
dushietaan :etcriterium van hetsocialeleren.Hetzelfdeschijnttegelden
voor de nestbouw van vogels.
Soddecultuuromvathethele repertorium van institutionele structuren en

gM ragsmodellen.Bijbavianen bijvoorbeeld isiederindividu genetisch geprogramm eerd om,eenmaalvolwassen,m eetedoen aan deopbouw van de
hiërarchische organisatiediede statusvan hetindividu in degroep bepaalt

en maaktdatiM er<zijn plaatskent'in devoep.Diekenniswordtaangeleerd dobr ea aring.en samen metalle andere aungeleerde inform atie betreffende slaapplaatsen,voM selgebiH en,gevaarsignalen enz.- omvat
ze de sociale protocultuur van de groep.Aangezen verschzende groem n

verschillende dingen kennen en dejongen die kennisverwerven doorde
ouderen na tebootsen,kunnen in verschillendegroem n verscblllende traditiesontstaan.

Demeestevandietraditieskomen voorbijvogelsen zoogdieren.Debest
10 lltthe Jàcdow ofM >,London,1971.

bekendezijn wellichtdezangtraditiesvan sommige vogelsll.De leeuwerik
bijvoorbœldontwikkelteentotaalonherkenbarezangalshijin afzondering
opgroeit;decorrœteMngmoethijleren van andereleeuweriken;ertreden
dan ook vaak Ilokale dialeden'op.Bijin hetwild levende primaten zijn
ook vormen van finnoverend'leren waargenomen.Imanichi'sonderzoekin-

genbijJapansemakakenlzvermeldenvelevoorbeeldenvan doorinnovatie
en nabootsing gevestigde gM ragstradities:zezwemmenin zee,ze halen tof-

feesuitdepapiertjes,zewassen hetzand van hetvoe selvoorze hetop
eten;somszijn hetvolwassen dieren diezo ietsontdekken,somsjongen in
hun spel.

Over de mogelijkheid daterbijdieren sociale tradities zouden bestaan,
merkte J.B.S.Haldane in 1956 op:<Er zijn voorlopig weinig bewijzen
voorhanden om aan te nemen datongewone œ onomiKhe omstandighe en

ofuitzonderlijkeindividuen œn verandering indesocialestructuurteweeg
kunnen brengen die vele generaties lang blijftbestaan...913.Zeven jaar
later publiceerde K.R.L.Hallenkele waamemingen bij G acma bavianenl4diejuistdieontbrekendebewijzen schenen televeren:dezeamn bezitten immerseen sociaalorganisatiemodeldatblijvend kan veranderen als
de milieuœ ndities veranderen.M aarin hoeverre kunnen we M er van œ n
<proto-culturœ l'ge ragsm odelspreken? In hoeverreimmersishetœ n aangeleerd m odel of œ n genetisch geprogramm œrd altem aEef?

Hetmensel#kemodel
G nvergelijkingtussenanimaleenhllma eTculturen'kanlerenwnnrlnculturelefenomenen bijdemenskwG tatid verKbillen vandiebijanderedieren.Devijfbelangdjksteverscu punten zijn devolgende:
1. Te jlmenselijke traditiesbestendigd worden door lmitatie en door
actiefaanleren,gebeurtdatbijdieren allœn doornae otxnd leren.Voor
zover ik wœt,komtbewustaanlcen van ge rag bijdieren nietvoor,?
komthetsm ltussen ouden en jongen daarin sommigegevallen dichtbij.
2. Hetacieve aanleren wodtbijdemensmogelijk gemaaktdoordeontwH eling van sm bolische com munio tievo= en,metname dtuœ l,kunst,
11 Cfr.W .H.n o> ,Blrdsong: The Sfology 0/ Vx 4 Communkatlon fa Birds.
fwmbridge, 1% 2.

12 socialorg- fzrf/n 0/ sub-human prf- /e: ln fhefrnaturd àl://cf,in Current

Anthropoloo . 1,pp. 393-407.

13 ThecgumentJro- c imalsto men:> exnmination 0/itsvzfdify foranthropo100 ,in JournnloftheRoyalAnthropoloo in/fifuze,1956,pp.1-14.Ook in Montagu,op.cit.

14 Variationsin theeol/gyoltheCàœmcbaboon,in symr sium ZoologicJx fety

London, 1* 3,pp.1-28.
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spreken en schrijven.Dieren gebrlliken velerld œ mmunicatiesystemen,
maarslœhtsééndaarvan (datvandebijen)isenigszinssymbolisch tenoemen en geen enkelisspœifiek gericht op de overdrachtvan nieuwe,door
ervaring ontdekte ge ragspatronen aan u dere individuen.Dieren hebben

geensymbolischetaalengœn geheugen,en datvormtdebelan> jkstebem rking van hun cultureleverriche g.

3. Menselijketraditieszijn cllmulatiefen progressiefin œn matedie niet
in de dierenwereld istevinden,almoeten weook hieroppassen voor sim-

plificaties.In vele opzichten zijn culturen uitermate conservatief;zelfsde
tœhnologie#nginhetbegin van demenselijkeevoludemaartraagvooruit.
Toch blijfthetwaardatbijdemenskennis,kundigheden en uitvindingen
van deenegenerauebijdievandevolgendeworden gevoegd,en datkomt
nietin dezelfdematevoorbijdieren.
4. Nabootsend lerenkomtbijdieren veelvoortussen individuen,nietœhter tussen groepen.Als bavianen elkaar i
n groep ontmoeten,kijken ze
elkaar aan m etde nek;de reacties van primaten die elkaar in groep ont-

moeten,gaan van onverschilligheid totvijandschap (groemn dielossergeorganiseerd zijn,zoals chimpansem ,willen we1œns sociabeler zijn).De
mensschijntin ditopzichtdemiddenweg tehebben bewandeld:metiets
van hetgroepsbewustzijn van debaviaan,ishijtoch in staatgewcstœn
tamelijk hoge vaad van inter-groep mobiliteiten samenwerking tehandhaven.Ditheeftero.m.toegeleid dathijcultuurkantontlenen',œnproces
waaraan volgens M urdoch iH ere bekende menselijke cultuur minstens
90% van haariA oud heefttedankenis.Naburigeculturen maken inderdaad deeluitvan de totale omgeving waarin ie ere menselijke cultuur
evolueert.

5. Hetmeest,tenslotte,schijntmenselijkecultuurteverschillen van protocultuur,doordatzijook eengeestelijke orde omvat:moreleen esleische
waaM en,ethische im m ratieven,sociale verplichtingen, laatste vmgen en

zulke ondoorgrondelijke ervaringen alsliefde,hoop en geloof- hethde
gebiH van de bewuste,zelfobjxuverende geest.Vinden we daawan ook
sm ren terug bijanderedieren?M eermisschien dan doorgaanswodtverondersteld.M aarwatversta je dan onder dsporen'en watonder dgeest'?
Ditbrengt ons totde derde manifestatie van culturœ lleven:de m entale
cultuur.
Mentdecultuurished moeilijk afteleiden uitgeobserveerd gedrag.l<et

interessantste as- tervan isimmersjuistde klooftussen Nvaargenonzen
ge rag en aanbevolen ge rag (zoalsdit zijn n= lag hœftgevonden in
regels,geboden en verboden,idealen enz.).Natuurlijk heba n dieren ingebouwde <aanbevolen'waarden op het niveau van fysiologische regulaues
15 Cfr.Shapiro,op.cit-,p.u 1.
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(b.v.optimalelichaamstemperatuur)en instinctiefge rag (b.v.hetstmcturelemodelvan hetvogelnest),maarop hetnivOu van hetc ngdeerdegedragisdesituatienietzo duidelijklB.Wemogen onshiernietlaten verleiden door enig antropomorfismesm aar even misleidend is een overdreven

anti-antrom morfisme.N sœn hond ietsmispeuterd heeft,zeR en wijdat
hijerfschuldig'uitziet.W etenschapsmensennoemendatœnonnodigantrom m orfism e.M aar toch ziéthetbeester inderdaad schuldig uit,en hetis

heelgoH mogelijk datdeervaring van dehond en die van demensheel
veel op el
kaargelijken,zowelontogenetisch a1s adaptief.sve zunen het
nooitweten alsweniettenminstedemogelijkheid open mogen laten.
Gedragssystemen bijdieren werken vaak zoals ethische systemen bijde
mens.Bijbavianen bijvoorbeeld gebeurthetslechts heelzelden dathele
kleintjesworden aangevallen;gebeurthettoch,dan wordtde overtreder
gestraften leertzo <deregelstegehoorzamen'.Het<verbod'om kleintjes
aan tevallen isdebavianen,tenminstege eeltelijk,uangeboren,genetisch
geprogrammeerd,netzoalsdatbijna zekerhetgevalisbijdemens.Maar
om helemaaleffectiefteworden,moethetsociaalworden <versterkt'(door
hetmilieu wordengeprogrsmmeerd).Isdateenm aalgebeurd,dan leidtœn
conflictmethetcontrolesysteem tot<schuldgM rag',dataldan nietgepaard
kan gaan metde bewuste ervaring van tschuldgevoelens'.

Bijdemensnoemtmen hetgeheelvan dezecontrolesystemen hetgeweten,
een mechanisme datin hogem ate socio-cultureel,m aarin sèmmige geval-

1en misschien ook vooreen belangrijk deelgenetisch geprogrammœrd is.
Een dergelijke duba ledeterminatiegeeftbijvoorbeeld een heelplausibele
verklaring voorhetincest-taboeen vooronze besche= -resex ten opzichte

van baby's(en heelkleinedieren).
M aar,natuurlijk,eenvan dedingendiedemenselijkementalecultuurkenm erkeh,ishetverm ogen om volkom en arbitraire eO sche imperatieven uit
tevinden,die evenweluiterstm achtige gH ragsdeterminanten kunnen wor-

den.Alsanderedierenhiertoeiù staatzijn,dan moetdattoch nogworden
bewezen.In de'menshangtditverm ogen samen'm etdeenorme complexificatie van de hersenen en de ontwi
kkeM g van zelfbewustzij:,waardoorde

hijwed.Rudimenten van datvermogen
mensweetdathijisen weetdat'
di
e
r
e
nwe
r
eld we1 te vinden,misschien nergens zo
zijn in deinfra-humane
opvallend alsin de recente Am erikaanse experimenten m etde chimpansee
W ashoe,die men heeftgelœ rd metm ensen te communiceren via de geba-

rentaalvandoven.G ns,toenW ashoe'in despiegelzattekijken,vroegmen
haarin gebarentaal:'W ieisdat?'.W ashoeantwoordde:'Ik,W ashoe'- een

m'
erkwaardigedèmonstratievan zelfobjectiverend vermogen.
16 Cf.AnthonyQuinton,Ethics JZI# the fàeory of evolutîon,in 1.Ramsey (ed.),
Ethks = # Persondîty,London,1% 5.

D e biologie van de cultuur
GeertVerschuuren S.&

Voorwetenschappelijk onderzoek ishetvaaknoodzakelijk begripm n,hoewelfeitelijk nauw verbonden,analytisch gescheiden te houden.Bekende
voorbeelden vormen de dichotomie n <nature'en <nurture',of natuur en
cultuur.Bovendien hebben deze onderscheidingen m eestalgeleid tot ont-

staan enontwikkeling van afzonderlijke wetenschappen;duidelijk isdeze
tendens merkbaarin de splitsing van alfa-,bêta-en gammawetenschapm n
-

ofin hetbijzonderop demenstoegepast:de scheidingvan fysische en

culturele antropologie.Pogingen om deze disciplines weer m et elkaar in

contacttebrengen zijnvan rvAntedatum.Reedsin 1949waagdeRylehet
om de isolatie van hetdgeestelijke'in demenste verbreken en Igeest'te
beschouwen als (supra-lstructuur van zijn lichamelijke ge ragingen;met
anderewoorden,geestisnietietsextra'snââstlichamelijkeuitingen,maar
de totaliteitervan op hogernivou.Kort* ik een dergelijke wijze van
denken schetsen en deze vervolgenstoepassen op hetterrein van natuuren
cultuur.

Niveausbinnen de werkel#kheid
Degedachtedatverschillendenivousduidelijk onderscheidenmoeten worden,isgoed uitgewerktdoordefilosoofPolanyi.Hijbeklemtoontdate1k
niveauuitelementenvan lagereniveausisopgebouwd.Bijgevolgbestaater
een alankelijkheid ten opzichtevan lagereniveaus,doch omgekeerd geldt
nietdatde lagerenivo ushethogere uniek bepalen,wantpasdoor een bepaalde configuratie van de elementen ontstaathetkarakteristieke van het
hogereniveau.Een klok ismeerdan zij
n onderdelen,omdatnietelkecon-

figuratie- laatstaandefysischmeestwaarschijnlijke- tothettgewenste'
hogereniveau za1leiden.M erkwaardig is dathetgœ n voor technische produkten geldt,ook van toepassing isop biologixheverschij
nselen.Anorganische en organische molxulen zi
jn noodzakelijkevoorwaarden voor het

bestaan van leven,maarzijvormen paseen voldoende voo- aarde,wanneerzeonderlingeenbepaaldeordeningbezitten.Dezezienswijzeisook al
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impliciet aanwezg bi
jde natuudilosoof A.N.W hitehod.W aarschijv jk

maaktœndergelijketdoorkijk'op verschijnselen indewereld hetmogelijk
vraagstukken van levenloos en levend,van natuur en cultuur aan te pak-

ken.Nogœnvoorbeeld terverduidelijking:œn se stofmolœuleneemtœn
bijzonderem sitiein binnen deho= oonstructuurvan adrenaline;adrenalineiszelfwœ reindfase van œ n biosynthetisch proces;adrenaline-synl ese
functionœ rtin œ n groter systeem van horm oonregulatie blnnen hetdier-

lijke orgnnisme;deze hormoonre> atie kan weeropgenomen zijn binnen
hetgeheelvan interactiepatronen tussen dieren onderling;tenslotte dragen

dezereactiepatronen uiteindelijk bijtothetvoortbestaan van eenbepaalde
groep.Uitgaandevan dit(voorlopig)laatstenivo ukanmen zeggen datdit
gegrondvestis op lagere niveaussmaar nietzondermeer erdoor verklaard
wordt.
ï<et is interessant dat l7avies in het voorgaande ahikel dit toepast op
hetonderscheid natuur-cultuur:de cultuurisfuncti
oneelalankelijk van

demenselijkenatuur(enhaarmilieu).Evenmin alsgeest1ostedenken valt
van zijnmatedëleuitingen (Ry1e),magcultuurgdsoleerd wordenvanbiologischeconditionering.W aarom zou ook de cultuurnietkunnen rusten op

een bijzondere structuurvan biologischegegevenheden? Erlijktœn soort
m laritdtte bestaan:wordtde m ensvanuithetbiologische niveau bezien,

dan zouden zich beperkingen kunnen voordoen ten aanzien van zijn culturelemogelijkhH en;wordtdemensvanuithetcultureleniveau bezien.dan
kan duidelijk worden hoezijn bijzondce biologische eigenschapm n hem
'voorbeschikken'totcultuur-drager.

Biologischeconditionering
In de voorgeschiedenis van de mensheid valt reH s de ontwikkeling van

biologscheeigenschappen tebesm uren.welkelaterdankzijhun specifieke
œ mbinauemenselijkecultuurhebben mogelijk gemaakt.Bijinfra-humane
pn'maten schijntde grenstussen gebnlik-maken van <gereM schap'en het
creëren ew an somseven overschre en teworden;trekken van m rmanentie

ofsocialeoverdrachtzijn Merbijechternog nauwelijkstebesm uren.Socia1eleerprocessen zijn indedierenwereld evenminvolkomen vreemd:vogelzangkenteenedelijkecomm nentmaarH nzichvaA pasgoH ontwikkelen doorsocialecontacten;makaken blijken somsvoHingsgewoonten van
elkaar over te nemen; bavianen moeten hun sociale m siue in de groep

leren.Bijdcealgemeneaanzettentot<cultureleprH ism sitie'heeftdemens
nieuwe.biologische bijzonderheen ontwia eld:in interaciemetrechtoplom n hœfthandgebruik en werktuir ervaardi#ng zich kunnen ontwikkelen;verandering van hersen-en aangcichtsgM eelte waren vereistvooront-
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wikkeling vu symbolischecommunim tie en Gal;leerverm ogen en cultuur-

overdracht(enculturaue)schijnen nauw verbonden tezijn metdebiolo#sche gegeveA eid datde mens œ n vertraagde ontogenetiKhe ontwikkeling

kent(foetalisaie)enœntypischgrodriM ebe t;Zjnmeerculturœlgee te
wijze van aanpassing isœ mplementair aan zijn biolo#sche ongespœialiseerdheid.

Devraagisnu,inhoeverrebiolo#schevoorwaadenook œndete= inerende invloed hebben op culturele resultaten.W e zagen re s dat ze in hun

bijzondere combinatiecultuurmogelijk maken en waarschijnlijk ook haar
ro liseringsmogelijkheden bem rken.Kan nu gezegdworden datœn verandering in de biologische elementen tevenseen verandedng op hetculturele

niveau veroorzaakt? In iM ergevallijktdeterm <veroorMken'nietjuist;
geden de kloof van het niveau-onderscheid mogen we wellicht gevolgen
verwachten op hetcultureleniveau,doch hetisnietzondermeerdui
delijk

welkedatzijn en in welkemate;debijzondereconfiguratievan elementen
en de mate van autonomie van hethogere ni
veau zullen daarbijœn ro1
sm len.Daarom ishetonmogelijktezeR en ofenhoeœn erfelijkeconstitutiem eteen cultuurpatroon samenhangt.Empirische gegevenslaten Zen dat
genetisch nauw verwantegroem n verschillende culturen kunnen bezitten en

van elkaarkunnen overnemen.Toch wijstDavieserop datœn genetische
œ nditionering,die een individuelem sitiein een socialeM ërarchie kan be-

invloe en (intram pulationeel),ook op grotere schaal(interm pulationeel)
de dism sitievoorœ n bepaaldecultuurzoukunnen vergroten ofverkleinen.
lndien dezestructuursamenhanginderdaad grootis,zou men totdevolgen-

deconclusiemoeten komen:enerzijdsgeldtvanuitdecultuurdatbepaalde
biolo/scheen edelijkecomm nenten een configuratievormen die meerof
mindergeschiktisvoorhetvoortbestaan van de cultuur;anderzijdsgeldt
vanuithetindividu,datzijn edelijkeconstitutiehem meerofmindergoM
doetfunctioneren binnen een bepaalde cultuur.W atdatlaatste aspœ tbetreft,kan m en inderdaad zeggen dathet milieu uitgebreid wordtmetbepaalde culturele trekken.In de evolutie sm len milieufactoren œn funda-

mentelero1in denatuurlijkeselœtievan edelijkeeigenschapm n.M aardan
levertookdecultuurhaarbijdragen aan debeslissingwiezallevenen sterven:in eenjagerscultuurspeeltbewe/ngssnelheid een belangrijkerro1dan
in onze modem e westersecultuur:in œ n cultuurmetm edischevoorzieningen neemtde selectieve waardevan genetischeafwijkingen en vanbevatte-

lijkheidvoorinfœtiesin belangrijkemateaf:scherm gehoorg>oeligheidis
in onze cultuur beslist geen vood eelm eerte noemen;cultureelbepaalde

huwelijksvoorkeuren kunnen enatuurlijke'selxtiein belangrijkeopzichten
tegenwerken enz.,enz..
W elke consm uentieskunnen hieruitgetrokken worden? W e m oeten.denk
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ik,vèorzichtigzijnmette zeggen datde diversiteitvan culturen ontstéén is

op basis van genetische diversiteit;daarover mœ r in het volgende paragraafje..
Daarentegen lijkthetwe1aannemelijk dathetlangdurig voortbestaan van een bepaalde cultuur œ n richtinggevende ro1gespeeld heeftbi
j
verschuivingen vandeerfelijkeconstitutievan een populatie;allœ n vanuit

dezehoeklijktmedeuitspraak,datEskimo'smindergeschiktedragersvan
een <tropischecultuur'zullen zijn,gerechtvaardigd.Verderzou menmogen
zeggen dat de sexibiliteitvan mensen voor nieuwe culturen of bepaalde
cultuuronte kkelingen nietonbem rkt is.W ellicht kom tonze huidige cultuurveelte weinig tegemoetaan em otionele en affectieve behoeften van de
m ens.Desmond M orrisheeftm .i.terœ hterop gewezen datde mensbiologisch nog hetbeste is uitgerustvoorstamleven - en nietvoorstadsleven.

Autonom ie pJa de cultuur

Hethogerenivo ukanook op minofmeerautonomewijzeoverdelagere
elementen beschikken,'
zoalsdesprekernaareigen behoeften overletters en
woorden beschikt,ofzoalsde*1op dgenwijze(erfelijkheid)overde aan-

wezigebouwstenen uithetmilieu beschikt.Op soodgelijkewijze overstijgt
decultuurbiologische gegevenhM en.Hetgegevenvan seksuele verschillen,
biologische behodtenssociale relaties,enz.,ve- erktelke cultuurop eigen

wilze- evenwelbinnen biologisch toelaatbare grenzen.Aldusmoeten we
onsvoorstellen datde talrijke culturelevadatiesdie ons uitvergelijkend
onderzoek in tijd en ruimtebekend ziln,vadaties ziln op en thema dat
onzebiologische constitutiemogelijk maakt.Degrenzen kwamen reH sin
hetvoorgaande ter sprake:in ditverband m oeterop gewezen worden dat

elementenvervangbaarzijn.Spreekve= ogen lijktœn belangrijk elementin
de evolutie van de mensheid,maarzodra dezewi
jzevan sm bolischecommunicatie eenm aal ontstaan is,komen alternatieven ter beschikking: op

grotereafstand schriftelijkecommunicatie,voordoofstommen gebarentaal
ofliplezen.Hoefundamented handgebruik in demenselijke evolutieook
geweestis,de gehandicapteis daarom nietminder mens,de onhandige gebruiker van een machinaalsubstituutevenmin.
Daarom ishetmogelijkdatœn cultuurZch ontwikkelt,zonderdatde cultuurdrager directbiologisch verandert;daarom iscultuur-uitwisseling mogelijktussenm pulatiesdieedelijk anderszijn sam engesteld;daarom is cumulatievan cultuurmogelijk,zodatde dragernietindividueelbehoeftte

voltrekken watvoorgaande generaties moesten doormaken.Bijgevolg gehoorzaam tculturele ontwikkeling aan andere wetten dan biologische evolutie.In œ n voorafgaand artikelvergeleek ik het nx darwinism e,dat in de

biologieeen belangrijkero1speelt,methetlamarckisme,datmeerop cul-
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turelegegevenstoepasbaarlijkt.Tochishetinverbandmeteen toekomstig
cultuurbeleidgewenstdatbiolo#schevoo- aarden bestudeerd worden.Zowe1vanuittheoretisch a1spraktisch oogpuntisvooreen begrijm n van de
cultuurhaarbiologischfundsmentbelangrijk - zoalsvoorbegrijm n van
hetleven œn fysisch-chemisch fundamentbelangrijk is.Hetlagereniveau
geeftonsoog voorgrenzen van toekomstige mogelijkhHen.Dankzijcultuurkan de mens erfelijke pre estinaue,rassuperioriteiten zogenaamde
biolo#schedegeneratieoverstijgen,maartegelijkertijd moetcultuurgH ragen en verweanlijktworden doormensen diehetproduktvan eenbiologischeevolutiezijn.
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V an libertarism e totanarcho-kapitalism e
Guy deM aertelaere

'M etde bekende scherpzinnigheid van de W oosters',zou de ik-figuur uit

W e ehousesberoemdeJeeves-romansgezegd hebben bijhetlezen van iets
a1sbovenstaandetitel,<vermoe deik dadelijk datanarcho-kapitalismezowelanarchisme alskapitalisme was'.En zois gewoonlijk zou de brave
kerelhethiermeenietallœn bijhetrechteeind gehadhebben,maartevens
ongewild in een wespennestzijngetrapt.W anthoewel<anarcMsme'etymolo/sch eigenlijk nietmeerbetekentdan hetverwerm n van gdnstitutionaliseerdeheerschappij,watin depraktijk neerkomtophetverwerpen van de
staat,ism en traditioneeldeanarchistgaan zien alseen tweelingbroe ervan

decommunistindestrijd tegen detkapitalistische'maatschappij.Zogezien
wordt<anarcho-kapitalisme'een inwendige tegenstrijdigheid.Zonder ons
grondig m etdezeterminologischediscussiein telaten,ishethierdebe oe-

lingeenkortebeschrijving tegeven vanœn ide-''nrichtingin deVerenigde
Staten die,uitgaande van zeer on-comm unistische beginselen a1s privé-ei-

gendom,vrijheid van contracten winstmotief,gekomen istothetvolledig
verwerm n van destaat.Alsjedustanarchisme'gelijksteltmettanti-etatiskan de naam <anarcho-kapitalisme',waarmee deze richting zichzelf
betitelt,we1worden verantwoord.Debasisvan ditanarcho-kapitalisme ligt
in de libertarischebeweging,die ik Mervroegerheb beschrevenl.De anarcho-kapitalisten beschouwen zich nietV œn a1svolbloH libertariërs,zij
gaan een stap verder en Zen het anarcMsme als hetenige logisch verantm e',

woordeeindpuntvan devrije-markdilosofiediehetlibertarismeis.De libertariërsdienogvasthoudenaaneenbem rktestaatstaak (de<limitH state

libertarians')zijn volgenshen gewoon in œn halfslachtigehouding blijven
steken.

'Verkoop destraten'

HettlimitM statelibertarianism'(men zou geneigd zijntezeggen:hettklassieke'libertarisme,indienhetnietzo gek konk voorœn pasenkelejaren
1 'Lîbertarîanism',deopvolgervan New Left,in Streven,oktober1971,pp.40-47.
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oudebeweging)heeftveelgemœn methetklassiekeliberalisme.Beidesystemen geloven in hetmechanismevan privé-eigendom en vrjheid van contract* middeltothetverhogen van de welvaarten hetharmoniseren van

conflicterende waarden en belangen in een maatschappij.Toch zou het
oppewlakkig zijn in hetlibertarisme O œn maareen heruitgave van het
vroegereliberalismetezien.H etvolgendevoorbedd kan ditillustreren.Een
veelbesproken probleem in deVerenigde Staten is.watm en dientte doen

metde legerdeserteursdie lansin hetbuitenland verblijven.M etname
George M cGovern heeft heelwatlast gehad,omdat men hem verdenkt

vöôrstandertezijn van totale amnestievoordege eserteerden.Een onafhankelijk libertarisch kandidaatvoorde verkiezingen van november 1972
besloot hetœ hter nog watbonter te maken.Vanzelfsprekend,verklaarde

hijmoeten dege eserteerden volle igeamnestiekrijgen.Bovendien moeten zeook nog schadevergoeding krijgen en dezedientbetaald teworden
uitde zak van Nixon,Johnson en de dirœ teurvan hetm ilitairoproepings-

bureau.tldiotedemagogie'iswellichtdeimpulsievereactiediebijzo'n uitlating opkomt. Vanuit de libertarische beginselen is het nochtans een
schoolvoorbeeld van œnvoudige logica: iM er m ensheeft eigendom over
zichzelf; Johnson en Nixon schenden diteigendom srechtdoor de dienstplicht in te stellen (hetdeserteren isgewoon wettige zelfverdediging tegen
deze agressie)en moeten dusgMwongen worden de slachtoffersvan hun

ingreep schadeloostestellen (alsdevergoM ing uitdestaatskaswordtbetaald,isdatalleenmaareentwee eagressie,n1.tegendebelastingbetalers).
Diteenvoudigevoorbeeld illustreertalvastéén belangrijk verschilpuntmet
hetklassieke liberalisme:waarditlaatste vooralom œ onomische aangelegenheden bekommerd was,heefthethuidige libertarisme evenzeer,zoniet
m eeroog voor zaken alsmilitaire dienst,drugs,abortus,seks.de vormen
van samenleven.uiteraard steeds in deze zin,dat ook hier ieder individu
vollM ig zelfbeschikkingsrechtmoetkril
-gen.
Een tweede verschilpuntis datde libertariërsdevrijemarktœonomieveel

radicalerin praktijk willen omzetten dan de vroegere liberalen:erdient,
om de typische formulering van Ayn Rand te gebruiken, scheiding van

staaten œonomietezijn zoals,en om dezelfderM en a1serscheiding van
kerk en staatgekomen is.ln deliberale staatisdeze scheiding van staaten
economieverre van volledig.M onetaire aangelegenhM en en hetuitbouwen
van de economische infrastructuurworden nergens volle ig aan de privé-

sectorovergelaten.(Aangezienhethierftoevallig'tweedingenbetreftwaarbijvooraldekapitaalkrachtigen voordeelhalen uitde staatsinterventie
denk aan demogelijkheid totkredietexpansieen aan hetfeitdatvooralde
industrie behoefte heeftaan een goede infrastructuur- is hetinteressant
zich even tebezlnnen overde vraag inhoeverre ditpro-big-business-dirigis-
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me,vermomdalslaissez-faire-kapitalisme,bijgM ragenheefttotdevandaag
algemœn aanvaardeopvattingdatœnvrijemarktalleen degegoM eklasse
bevoordeelt).Tegenoverdezecompromis-houding van hetklassiekeliberalism estellen delibertarischeœ onomisten datdem arktheelgoed in staatis
zelfeen ruilmiddel,d.i.geld,te creëren en datinvesteringen inzake infrastructuur fundamenteelnietvan andere investeringen verschillen,zodater
dan ook geen rM en isde enewe1en deandere nietaan de staattoe te vertrouwen.H etisdeze opvatting die aanleiding heeftgegeven tothetkarakteriseren van libertariërs als <m ensen die de wegen willen verkopen'.

Veruithetbelangrijkste verschilpuntechter vormen de opvattingen over
belastingen.Klassieke liberalen hebben steedshet principe van verplichte
belastingen aanvaard.Libertariërsverwerm n heten stellen erhetbeginsel
tegenover van hettbetalen voorgeleverde prestatie'.Zo oppertAyn Rand

de mogelijkheid datbepaalde contracten slœhtsrechtsgeldigheid zouden
bezitten (d.w.z.datdeOverheid deuitvoering ervandesnoodszou afdwingen)indieneenbepaaldpercentvandeerinverhandeldegeldwaardeaan de
staatwordtafgestaanz.Hetverschilm eteen belasting is,datniem and ver-

plichtwordtdezesom aftestaan.W ieb.v.meentdatzijnmeecontractant
betrouwbaarisen datdestaatdusniettussenbeidemoetkomen,hoeftniets
te betalen.

Rechtsverschaying aIshandelsartikel
M eteen heleboelrestrictieskunnen we ons dus van de libertarische staat
een beeld vormen datongeveergelijk is aan datvan de klassiek-liberale:

alleeigendom in privé-handen en vrijheid vooriedereen om overzijn persoonen eigendom tebeschikken,wattevensdemogelijkheid totruilinsluit.
Geweld is allœ n toegelaten onder de vorm van wettige zelfverdM iging.
Naastofboven deze tprivé-sector'iserdan de staat,die moetzorgen dat

hetraderwerkgesmeerdblijftlopendoordatopdezeprincipesgeeninbreuk
wordtgepleegd.Ditgebeurto.m .doorm litiemachten gerecht.Op ditpunt
gekomen,stopthettlimited state libertarianism ':geweld ishetenigedatin

œnvrije-mark% aatschappijuitden bozeis;geweldisdusgeen marktfenomœ n en hetidee,zich tegen geweld teverdM igen zonderbuiten hetmarktmechanisme te trH en,houdtgeen steek.
De eerste die totde conclusie kwam datde rM enering hier helemaalniet
hoefde op te houden,was M urray Rothbard3,leerling van de economist
2 AynRand,GovernmentFinancing in a FreeSociety,in The VirtueOJSelfishness,
New American Libraa ,1964.
3 Zie o.m .M urray Rothbard, Power and M arket, Institute for Humane Studies,
1970,hoofdstuk 1.
'
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Ludwig von M ises,wienside.
eln ten grondslag liR en aan de œ onomische
visievan de libertarischebeweging.Rothbard argllmenteerde alsvolgt:het

uiterstewaartoedeiet-anarchistkangaan,ismijtoelaten aftezienvan de
diensten van de staat,doormijb.v.toe telaten datik weigerte betalen
voorm litiebeschermlng.Ik kan dusin mijn eigen bescherming voorzien.
W atdeniet-u archistmijœhternietkan toelaten isœn derdeweg in te
slaan,n1.bescherming te zoeken bijœn andere organi>tie,eventueeleen
andere suat.Zou hijditwe1doen,dan verliestde staatelke territoriale
basisen elk monopolie en dan ishijnietlangereen staat,maarwe1een
privé-organisme.Ditlaatste is dan ook prœ ies de bedoeling van de anarcho-kapito sten.

W elk recht.aldusRothbard,heeftdestaatom mijte beletten eldzrs bescherming te zoeken? Bescherming zoeken tegen agressieismi
jn recht,en
zelfbeslissen waarik die > 1zoeken evenœ ns.Wanneerde staatmijverbiedtmijn beschermingtegen agressieelderstezoeken,pleegtdestaatzelf
agressie.Voorstanderzijnvan debeperktestaatisdusnog altijd voorstanderzijn van beperkte agressie.En aangezien de libertariër élke agressie
veroordeelt,kan hijallœn maaranarchistzijn,d.
w.z.voorstandervan een
totalevewangingvandestaatdoordevrijemarkt.
De uitgevers van de Libertaric Connection,NataleeH allen Skye d'Aureous,formuleerden hetin œn corresm ndentie aldus:'M en kan aantonen

datrechtsverschaffing en -bescherming economische goe eren zijn,d.w.z.
zijzijnh
.etvoorwerp van menselijk handelen en worden nietzomaarin de
àatuurgevonden.Zijmoeten totstand gebrachtworden doorde produktieve activiteitvan vele individuen ...Ditiseen œ onomisch proce:en kan
beschreven worden dooreconomische wetten.Von M isesheeftaangetoond

dat economische goM eren maximaal geproduceerd worden onder vrijemarktvoorwaarden,waarbijdegemaaktewinsthetverdelen van degoM eren bepaalt.Ditisde rationelemethode.Een staatsmonom lie in hetproduceren van rœhtsverschaffing en -bescherming kan in dezediensten dan ook

nietzogoH voorzien a1sdevrijemarkt'.
Politiekechaosen anarchistischeorde

Bijwijzevan illustratie- en alleen metdiebe oeling - hebben deanarcho-kapitxlisten .geprobeerd concreette schetsen hoe hun staatloze maat-

schappijeruitzou zien.NietiH erœn isimmersgemakkelijk teovertuigen
door fvage' morel
e oftheoretisch-œonomiàchearl mehten alsde boven

aangehe de.Meerbepaald hebben zijdeopwerping proberen teontkrachten - '
die onmiddellijk ol uiktwanneeriemand hetwoord <anarchisme'
uitspreekt- datœn dergelijke maatschappijgekenmerktzou zijn door
ordeloosheid,chaosen geweld.
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Alsuitgangspuntkan men een soortuniverseel <rœhtop sœ essie'nemen:

wie nietlangertevrH en ismetde bescherming die zijn eigen staathem
biHt,ofvindtdatMjdaarvooreen tehoge prijsmoetbetalen,krijgthet
recht,metbehoud v= zqn dgendom,zich van diestaataftescheiden en
tegen N sugœ voo- aarden bescherming te <kom n'bijanderen.Erzouden beschermingsmaatschappijen ontstaan ongeveerzoals er verzekerings-

maatschappijen zijn.Prestaueszouden wellichtgeleverd worden op basis
van lidmaatschap.M orris en Linda Tannehillmenen zelfs argumenten te
h,eb% n om aan te nemen dathetde verzekeringsmaatschappi
jen zelfzou-

denzijndiedepolitioneletaakopZchnemen.Immers:1)dadenvan agressiefgeweld resulterenin onkosten voordeverzekeringsmaatschappijen;dezeheb% nerdusbelangbijagressietebeperken;2)hoerustigerenvre iger
een bepaalde samenleving is,hoe m eer waardeproduktie optreH t;waardeproduktie betekentdingen diein aanm erking komen om verzekerd te worden en dusverhoogde activiteiten winstvoordeverzekeringssectord.

Bestaatdan niethetgevaardatde privé-maatschappijen hun machtvoor
agressievedoeleinden gaan gebruiken,in plaatsvan zich tebepalen totver-

dMi/ng? Hierop antwoorden de anarcho-kapitalisten dat zij moeilijk
agressieverkunnen optreden dan dehuidige staten,die onschuldigen (b.v.
druggebruikers)in degevangenisstopmn,mensen beroven van hun eigendom (belastingen voordoeleinden waardebetrokkenen hetnietmeeeens
zijn)enzelfsvanhunleven(dienstplichtinoorlogenwaarzeevenœnsvaak
nietmeeakkoord gaan).W anneerik daarentegen nietakkoord ga methet
optre en van verzekeringsmaatschappijA,kan ik stee s dreigen naar B

overtegaan.Eenmaatschappijdiemijalleen aanvaardtalsik een jaarin
hetVeaeOosten ga vœhten,zou alvastmetheelgoH e argumenten m oeten
kom en.

Hetisjuistdestaat,aldusdeconclusie,diechaosen geweld in hetleven
roeptofinstitutionalisœ rt;een welbegrem n anarchie D u deze kwalen zo-

veelmogelijk uitbannen.
Eigendom alstwistappel
Een dœl van de libertadsche beweging is Mdus gekomen tot œ n consequenten volle ig verwerm n van de staatalssociaalinstx ment,zodatwe
hier van œ n alternntieve vo= van anarchie kunnen sprekens.Hoe ver4 Mordsen LindaTannehill,TheM rkefIorLiberty,1970,pp.85 e.v..

5 Enkele lgde-eeuwse anarchisten die a1s voorlom a kunnen beschouwd worden in

die zin datZjevenœnseerder individualistisch dan collectivisusch dachten:LranderSpooneren BenjsmlnD ckerin deVerenigde Staten,en Mu Stimer(pseud.van
Johann OmparSchmldt)in Duilland.Ondanksdeheroplevendepopuladteitvan het
anarcMsmeworden deeentetwe in Europaweink vernoemd en ismen Stimerals
œn buitenbœntje blijven b- houwen.
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houdtditanarchisme zich totdetraditionelesin Europa meerbekende richting, die we kunnen bestem pelen als <anarcho-communisme'? Het voor-

nnnmstegeschilpuntvormthetbegrip eigendom.Bijdeanarcho-kapitalisten
staatditbegripcentraal.Aanvaardjeeenuitdrukkingals<eigendom hebben
overjeeigenlichanm',dan kun jezelfszeggen datheelhetanarcho-kapitalisme niets andersisdan hettotheteinde doordenken van heteigendomsprincipe.Anarcho-communisten daarentegen ve- erm n dat principe,althans in de Zn van privé-eigendom.Aan de basis van deze tegenstelling
ligtœn verschillende opvatting overhetverband tussen staaten eigendom.
Deanarcho-comm unisten zien de staatalsde schepm rvan privé-eigendom ;

doordeoorznak (destaat)opteheffen,hom n zijookhetgevolg(deprivéeigendom)op tedoeken.œ anarcho-kapitalisten daarentegen zien privéeigendom als de <natuurlijke'toestand,die door de staat juist beknot
word'.Sommigen onderhen achten,in deveronderstelling datdestaatooit

verdwijnt,œn<akkoordje'metdennsrcho-communisten mogelijk:flaatons
metonzeprivé-eigendom ongemoeid,danlaten wijjulliemetjecommunes
ook metrust'.M aarmisschien kunnen anarchisten en niet-anarchisten samen alvasttroostputten uithetfdtdatditin e1k gevalzorgen voorm orgen

zijn.Waarschijnlijk zelfspasovermorgen.
6 MurrayRothbard,Anarcho-communism,in TheLibertarian Forum,1 jan.1970.
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D e uilen van M inerva in de
com m unicatiew etenschap,
Joan H em els

M etdepsycholoogGraumann zijnwevan mening,datwetenschapsbeoefenaren geen oorlogvoerende liHen zijn,maar datzijwe1weten,hoe zij
moeten vœhtenl.Oefening baart- juistin de wam nhandel- kunstèn
kunde.Datm en zich in verscheidene wetenschapm n rqM sin hetverleden
zeer bM revin getoond heeftin hetverdedigen van heteigen wetenschaps-

gebiH ,maaktœn korteexcursiein degeschie enisduidelijk.De grenzen
tussen deterritoria van dewetenschapm n zi
jn zelden bijgentlemen'sagreementstotstand gekom en.Bazuinenvan Jeiicholi
jken deonmisbareinstrumenten tezijn om demeerofminderdikke scheidsmuren tussen disciplines
tedoen ineenstorten.Voorstandersvan multi-of interdisciplinaire samenwerking die een m eer probleemgerichte wetenschapsbeoefening verkondigen,on% oeten veelweerstand.De wortelsvan de huidige discipline-indeling binnen deuniversiteiten zitten diep.Aangezien zich in allewetenschap

penhevigestrijdtonelen afgespeeld hebbenennooitallecontroversen opgelostzijn,zalniemand nalezing vanditartikelverwijten mogen maken aan
hetadresvan de takken van wetenschap die in hetMerna volgende aan de

ordekomen.G n tweM epogngtotrelativeringhœftbekekking op deauteur:hijgeeftin hetopiniërend gM eelteslechtspersoolijkegedachten die
ookdoorvakgenotenmetinstemmingbegroetofmetverontwaardie gvan
de hand gewezen kunnen worden.

Overigenslijkthetons bijna overbodig nog argumenten aan te dragen,
waarom een discussie over de toekomst van een wetenschap die o.m .de
m assacommunicatie als objed van studie en onderzoek heeft,iHereen
raakt die'zich als m ondig burger mM e door m iddel van de m assame ia
oriënteert informeert.laaioutspannen,etc..
.

* DitaG kd isgeschrevén a1suitwerking van en vervolgop hetrv-ntelijk biJKon.
Van Go= m & Comp.N.V.venchenen boek van de auteur:De Journallstleke Sferannx. Ovkr '
vakopleîdîng en masc ommunicatle,Assen, 1X 2.

1 C.
.F.Grmlmânn,Psychology = itsplxe A png thesciences.The problem ofrelationship.,
In Anialen y- hetThqmgenootichap,jrg.LIX,nr.2,pp.11-23.
.
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Com m unicatie en massacom m unicatie

Hetisnietwelmogelijk een overzichttegeven van de veleconcepten,omschrijvingen en definities van de begripm n communicatie en masscommunicatie:men zou ereen lijvigenmisschien oleesbu rboekmeekuM en
vullen.W elbestaaterœ n consensus,datbeidefenom enen in demaatschap-

pelijkewerkelijkheid teherkennenzijnendatstudieervan œn Znnige,relevantebezgheid is.M en lijktook algemœn van gevoelen te zijn,datmen
zowelin een communicatieprocesalsin œn m assacommunim ueprocesdrie

comm nenten kan onderscheiden (eventued anderstebenoemen):een zender,een boodschap en œ n ontvanger.W ordtdeboodschap dooreen zender
beschikbaargesteld aan œn in begnselonbeperktaantalontvangers,dan
kan men spreken van een vclmcommunicatieproces.M assacommuicaue

isderhiveœn communic tie-verschijnselmetœn bijzonderekwaliteitdie
het totopenbare commuicaue m aakt.
De boodschap,d.i.hetproduktvan de zenderin een communicaieproces,
hoeftin œn massacomm unicaueproces nietuitsluitend via de z.g.massa-

meia (technischemiddelen zoalsboek,krant,film,radiostelevisiesgrnmmofoonplaaten videoband)aan een in princim onbem rkt(maar in feite
vaak we1beperkt)publiek beschikbaargesteld te worden.G n voorbeeld
van om nbarecommunicatiewaarbijgœn tœhnischemiddelen in hetverspreidingsproceseen ro1spelen,ishetgerucht,datwaarscMjnlijk zo oud is
alsde mensheid zelf.Hetvanuitde wetenschapm n resecteren op hetver-

schijnselmassacommunicatieheeftgeleid toteen wetenschap (ofvoorzichtigeruitge rukt:eenleer)van demassacommunicatie(ookwe1publicistiek
genoemdlsdepubliciteitslçer,de perswetenschap,de leer der communicatiem iddelen,de voorlichtingskunde,de filmkunde,de smdie van de om nbare mening en - de m eest recente bennm ing - de comm unicauewetenschap in engere zin.Aan de NM erlandse universiteiten en hogescholen
bestaatvoorde studie van hetcommunicaiegedrag van mensen nietdezelfde nom enclatuur.Erisechterbehalvein de naamgeving ook een opm erke-

lijk verscu in traditie en in wetenschappelijke benadering.Dr.E.Diemer
heeftaan de VrijeUniversiteitvan Amsterdam in 1971 voorheteerstde
benamlng <com municatiewetenschap'gek troduceerdo. Naaronze opvatting

ishetmogelijk,datook deanderedisciplinesdiewijgenoemd hebben plus
detho terwetenschap,de codicologie,de algemenetaalwetenschap, dedeeldisciplines sociologie van de massacomm unicatie en psychologie van de
m assacommunicatie en de wetenschapsgebie en die zich m et enig aspœ t
2 Zie voor de ontwikkeling van de studie van de mnxqacomm unicatie en die van de

vakopleidingvoora.s.journalisteninonslandvu 19* tothedenmi
jn Journalistieke
Elerdans.
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van de (massalcommunicatiebezig houden (rœht,economie,geschiH enis
en m litixlogie)toewerken naareen onM oetingspuntwaarvoor de benaming œ mmunicatiewetenschap hetmeestgeschiktlijkt.
Prof.dr.H .J.Prakke - overwie hierna m eer - hœftde communicatie-

wetenschap ooitals êdewijdstmogelijkevleugelslag'getypeerd.Een goM
doordachteinterdisciplinaire ofmuludisciplinairecommunicatiewetenschap

zalzowelnaardekantvanhetonderwijsalsvandewetenschapsbeoefening
een aantrekkelijk toekomstm rspœtiefkunnen bieden.De hervorming van
de academischestudiesbinnen hooguittweejaarmaaktœn bezinning op
de toekom stvan de studie van de comm llnicaue-en massacomm unicatieprocessen nodig.Bovendien zalm ethetoog op deherstructureringsplannen

hetproblœm van de verhouding wetenschappelijke oriëntaie en beroepsgerichl eid in de opleiding opnieuw onder ogen gezien moeten worden.

Vooreen goed begrip vandehuidigesituaue(ofstagnatie?)van destudie
van de massacomm unicatie in N e erland ka: œn uitvoeriger analyse van
deDuitseen œn meerbeknopteve- ijzingnaarde Amerikaanse ontwikke-

lingvanhetstudiegebiM verhelderend zijn.Hetverleden geeftgeen zekerheden voor de toekomst,maar de gezochte weg naarde communicatiewetenschap wod talleen gevonden langsdetotnu toe bewandelde paden van

Publizistikwissenschaften masscommunication research.
De comm unicatiewetenschap alssynoptische,multidisciplinaire en integre-

rendewetenschapza1slechtswerkeliju eid worden alsdenubijwetenschap
en praxisvande(massalcommunicatiebetrokkenen ereengeMmenlijkprojœtvan maken.
Oudebrieven vJa de comm unicatiewetenschap

Deom nbarerHesteldeœn sprekerin stat- nogvoordathijovertechnischemiddelen b>chikte- metbehulp van zijn in langduhgeoefeninggetrainde stem œ n op œ n bepaalde plaats vev>meld aantaltoehoordersge-

lijktijdigtebere enen daarbijdeuitwerking vanZjnboe schap tecontroleren.DerM enaar sprak nietmet (communicaue),maar tot(massacommunio ue)zijnpubliek.DeGrieken culdveerdenhetgesproken woord.Het
schriftwerdbijvoorbedd welgebruiktom œnwetvastteleR en,maarniet
om totœ n wette komen.Hetwasverderwe1gebrui
kelijk om rH evoeringen OP schriftteconcipiëren,maardaarna werd de tekstuithethoofd geleerd.

Prof.mr.L.G.A.Schlichtingmemoreerdeten overstaan vanzijn studenten
graag de mening vu Plato dathetschrlftuitgevonden wasdoorœ n klein

ge je,omdathetschrijven hetgeheugen afbreuk dee .M etvele anderen
beschouwde dezeNijmeegsehoo#eraarde retoriek in deZn vanleer van
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de openbare redevoering alshetoudste deelgebiM van de publicisiek,de
leer van de m assacommunicaie.Prof.dr.H.J.Prakke rekent de retoriek
van deklassiekeOudheid en de middeleeuwsehomiletiek tot<deoude brieven'en daarm ee totde voorgeschiedenisvan depublicistiek.Au gezien de
publicistiek œ n min of meer zelfstandig onderdeelvan de communicatiewetenschap is,kunnen we ook spreken van deoude brieven van decommu-

nicatiewetenschap,zijhetdan datdie brieven ons slechts inlichten over
openbarecommuicatie3.Van deanderekantwaren deGrieken juistheel
gevoeligvoorcommunicatiealsœn directmenselijkebetrekkingshetgeen in
hetgevalvan de om nbare rM eondersteund werd doordegeli
jktijdigeaanwezigheid van sprekerèn toehoorders op eenzelfde plaats.In verband met

latere parallellen zijnog opgemerkt,datde openbare communicatie het
hoofdbestanddeelui% aaktevan hetgeheleom nbareen m litiekeleven.Op

deinhoudelijkeontwikkelingvan deGriekseretoriek,diebegintmetGorgias,in 427voorChristusvanuitSiciliënaarAthenegekomen,kunnen wij
nietverderingaan4.

Gaan wevoorbijaandehomiletiek a1sresxtieop degewijdewelsprekendheid,dan komen weop hetinhetvoorwetenschappelijketaalgebruik meer
metm assacommuicatie geassocieerde mM ium van de drukpers.Aanvan-

kelijk diendedetœhniek van hetdrukken slechtsdeproduktievan boeken
die totdan toem etdehand geschreven werden.ln hetbegin van dezeven-

tiendeeeuw ontstond depersindezin vangeregeld verschijnendekranten
metnieuwswaarvoorbijveelmensen belangstellingbestond.Nogvoorhet
einde van de zeventiende eeuw werd een begin gem aaktmetde system atische studie van de krant.G n van de daaruitvoortgevloeide publikatiesis
Zdtungslustua# Nutz,geschreven door Kaspar von Stieler in 1695 en in
1969 opnieuw uitgegeven in Brem en.In de achtiende eeuw werden aan'

Duitse universiteiten collegesgegeven overdekranten hetujdschdfts.In
veelgevallen werden kranten gebruikt als contemm raine bronnen om de
staathuishoudkunde,geografie en geschie enismetm eervruchtte kunnen
bestuderen.De collegeswerden van belang geachtvooriM ereen die in het
om nbare leven œ n rolzou gaan spelen.

Men bMoelde gœn opleiding voorjournalisten tegeven.W e1washetzo,
datdegenen die in hetom nbare leven œn ro1speelden,zich steM s vaker
in woord en geschriftuitten overzaken die hetalgemeen belang G troffen:

zijgingen publiceren.Zo ishetwaarschijnlijk teverklaren,dathetDuitse
3 H.J.Prakke,Van perswetenschap totpublicistiek,Asxn,19562,p.10.

4 Zie daawoor:GeorgeKennedy,Theart//persuaion in Greece,Princeton,New
Jersey,1* 3.

5 Cfr.OttoGroth,Die Geschichte der deutschen Zeltungswîssenschaft.Probleme
und M ethoden,M M chen, 1M 8.
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woord fpublizistik'in de eerstehelftvan de negentiende eeuw de betekenis
kreeg van datgene watgeschreven is en wordt over onderwerm n die het

om nbarelevenbetreffen.Hetkongaan om economische,juridischeofm litieke facetten.Juist in deze periode publiceerde men - ook a1s wetenschapsbeoefenaar- overde vraagstukken van de dag m etmeer diepgang

in dekranten.Ditsoortpublicisten beoefendeeen verM eldejournalistiek.
totdatdefiguurvan de'nur-publizist',deberoepsjournalistsook huntaken
overnpm.Hetopmerkelijkeis,datdeuniversiteiten in denegentiendeeeuw
geen collegesmeerwijdden aandem rs(krantentijdsche t).Deontwikkelingvan voor1800kreeg eersteen duidelijkvervolg tegen heteind vande
vorige eeuw.Onder de benaming Zeitungskunde toonde de universitaire
wereld omstreeks 1900 weer enige interesse voorde persdie in hetlaatste
kwart van de negentiende eeuw zowelin W est-Europa alsin de V.S.een

bijzonderemaatschapm lijkebetekenisverwierf.Destaaluishoudkundeen
de geschiH wetenschap hadden interesse voor de kranten en beschouwden

deZeitungskundealsœnmogelijkehulptwetenschap';deliteratuurhistorici
ontdekten kranten èn tijdschriften alsbronnen om de cultuurgeschiM enis
totontwikkeling te brengen.De staathuishoudkundigen en historicibrach-

ten indissertaueso.m.cijferreeksen metbetrekking totafzonderlijkekranten aan hetlichten publiceerden enige overzichten van degeschiH enisvan

depersdienu alsvingeroefeningen beschouwd worden.Hetlijktonsvan
belang erop te wijan,datdeZeimngskundeeen interdisciplinaireachtergrond heeft.

D euitbouw vJa de Zeitungskunde
Een beslissende stap in de richting van een integrerende wetenschapsbeoe-

fening wasde om ning van heteerste Institut/JrZe ungskundedoorde
staathuishoudkundige dr.KarlBucher nnn de universiteit van Leipzig

(1916)6.Deoprichting wasbesm Higd doorhetbijbeide oorlor oerende
partijen optredende verschijnselvan oorlogspropaganda doormiddelvan
de m rs.

Mochtditzich onmiddeKjk aandienendeterrein van onderzoek œn voordeelzijn,erwasiniH ergevalook éénnadeelop rekenlngvan deoorlogte
schrijven.Bucherhad gebrek aan krantenverzmmelingen voor ondeaoekdoeleinden.De iv atie en de behoefte van ve= melaars om brood op de

plankin plaatsvankranten opzolderstehebben deH hetaanbod snelstijgen.De opkom rsvan oudpapierkonden echterm eerbieden dan deuniver-

siteit,zodatgrotereen waardevollecollœiesverloren A gen.
Intussen washetinstituutvan Buchervoorlopig we1een teken van tegen6 Zievan K.Bùcher,GesammelteAlf/lllzezurZeitungskunde,Tûbingen.1926.
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spraak binnen deuniversitaire veste;had eersthetmerended van deM storicide neus alopgehaald voor collegae die de krantzshistorische bron
gebruikten,nu konden ook hoogleraren van anderedisciplineshun ergernis
uitspreken overhetcontacttussen wetenschap en persvia hetnog zo prille
vak Zeitungskunde.Uitvoorzichtigheid en in hetbesefdatdemelodevan
onderzoek van de pers nog one kkeld moest worden,had Bucher voor
deze benaming gekozen.Twee du nnia laterhad hetbegrip Zeitungswis-

senschaftvrijalgemeen inganggevonden.Ditblijkto.i.- afgezen van de
inhoudelijkevooY tgang van dediscipline- hetduidelijkstuitdeuitgave
van œn #dsvoorde studievan de Zeitungswissenschaftin Duitsland in
19277en deoprichting van hetwetenschapmlijke vaktijdschetZeitungswissenschap in 1926.In de nanmgeving van de instituten hield men soms
nog lang vastaande oude benaming,alofnietm etde toevoeging <tsffellt-

liche Meinung'.Ook komtmen in wetenschappelijke geschriften Iwissenschaftliche Zeitungskunde'tegen.In de leerol racht van Karld'Ester
(M unchen 1924)werd voorheteerstZeitungswissenschaftgenoemd.Hoewe1hetprobleem wetenschappelijkeopleidingversusjournalistiekeberoepsopleiding noch doorde Zeitungskunde noch door de Zeitungswissenschaft

op een bevre igendewijzeisopgelost,kanmendevolgendeschijnoplossing
construeren.In de meeste universitaire instituten werd er voor 1945 rekening mee gehouden,datde studerenden voorœ n grootge eelte in de prak-

ische journaEsuek werk zouden zoeken.Bijgebrek aan vakopleidingen
voorjournalisten boden deinstitutenvoorZeitungskundeen Zeitungswissenschaftdegelegenheid praktischeoefeningen in dejourno stiekepraxis
te volgen.In hetstudiepakketwasdeberoepsopleiding alsœ n onderstroom
opgenomen,hoeweldatdoordeleiding van deinsututen vaak minderdui-

delijk geafficheerd werd om binnen deuniversiteiten geen onnodigeweerstanden op tewekken.
De Duitse overheid heeftin de periodevan de Republiek van W eimar de
oprichting en uitbouw van universitaire instituten voorde studie van m rss
propaganda en om nbare m ening gestim uleerd.M etname de toen ook nog

in de psycholo/elevendevooroordelen overdegevaarlijke massa diede
speelbalwasvan m assapersen propaganda,richtten deinteressevan politici

op dezeverschijnselen.Vandeanderekantwaren deindustriëlen en iH ereen dieietsaan deman tebrengen had.gdnteresseerd in de bdnvloe ings-

mogelijkheden van advehentiesen reclame in hetalgemeen.

Van ZeitungswissenschafttotPublizistik
In detweM ehelftvan detwintigerjaren brak bijtweeauteursdegHachte
7 FritzKörner, Das Studium der Zeitungswissenschalt in Deutschly d.Overdruk
uit:Handbuch /#rdasHochxhulstudîum in Deutschland,Charlottenburg,1927.

dooc datenerzijdsdeZeitungswissenschaftnietvoldoendesteun kon vindenin een Mstorischeenbeschrijvendemethodeen datanderzijdsdeoccupatiemetalleendem rsnietterijmen vielmetdeopkomsten verspreiding
van de moderne mH ia film en radio.Een van hen,KarlJaeger,vatte het

studie-objectD samen:tEdorschungdergegenwërugenZusândederPresse,vorV em aberdie Edorschung desVerhëltnissesvonPresseund öffentlichkeit oder besser:Die Edorschung der M itteilung a1s Ausdrucksform

dermenscv chenGesellschaftistdasZielsbringtdieZeitungswissenschaft''.
De horizon werd verbreH doorœ n sociaal-psychologische beschouwings-

wijzeen de empirischemethode te adopteren èn doorhetprocesvan de
produktie en verspreiding van boodschapm n,hetpubliceerproces,centraal
testellen.KortnaJaegerlietErich Everth zich in een op 20 november 1926
uitgesproken inauguralerH ein dezelfdegeestuitg.Beide theoreticipleitten
ook voordeerkenning van hun wetenschap a1s een zçlfstandige discipline,
daarbijechternietverloochenend datveleWetenschapm rsgemeenschappe-

lijk hadden datzijiHervanuithun eigen discipline gezamenlijk dezelfde
om nbaarmpkingsprocessen onderzochten.Ferdinand Tönnies onderkende
deze op hetzelfde probleem gerichte belangsteKng ook.Op de sociologen-

dagvan 1930noemdehijdeZeitungswissenschaftœn Hûhnerwissenschap
diein de orithologie thuishoorde.Velen diede opkomstvan de Zeitungswissenschaften daarna de Publizistik een doorn in hetoog was,hebben

sindsdien- totopdedagvanvandaag- deuitspraakvanTönniesuitzijn
verband geruktlo.In strijd metwatkwaadwilligen beluisterden,bedoelde
Tönnieszijn auditorium duidelijk te makensdatde Zeitungswissenschaft
zichopdezelfdewijzein œngroteredisciplinemoestinvoegen alsdewetenschappelijkerenectieop dekip onderdeornithologieviel.Tönnieshad het
goH voormetde omstrM en spœialisatie.Hetvoorbeeld bewijstwelde
juistheid van de uitspraak van de middeleeuwse geleerde Thomas van
Aquino,die onsvoorgehouden heeftdatalleswatmen verneemtvernomen
wordtin de Zn van de vernemer.

In dedertigerjaren hebben H.Traub (1933),E.Dovifat(1934),J.Krumbach (1935),H.Arimond (1936)en A.Schmidt(1939)inhun publikatiesde
lijn van Jaegeren Everth doorgetrokkenll.De tijden waren echter sinds
8 ldem ,blz.7.Door Jaeger voor heteerst omschreven in:Von derZeitungskunde

zurpublizistischen Wisseuchap,Jena,1926.
9 Enc
'hEverth,Zeitungskunde und Universitât,Jena,1927.

10 Bijv.DîeZeitd.
d.8en22juli1954,enDerJpfe:eld.d.13april1970.
11 ln Nederland gaf N.J.D.Versluijsin 1936 in zlln dissertatie blijk van de contemporaineontwikkelinj goed op dehoogtetezjn.Alspublicistiek (hetFoord is
van hem)omschreefhiJdatdeelvan de socialewetenschapm n datdebetrekkingen
onderzochttllxqen demenselijke slmenlevingen hetom nbaarmaken in alzijn vormen.Zie Joan H emels,De JournalistiekeEierdans,p.82 e.
v..
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1933 grondig veranderd. Binnen œ n jaarna de s'achtsûbernnhnne verschœn in Zdtungswissenschap heteerste artikelover de Zeitungswissenschafta1sfactorvan poliueke opvoH ing.W ie gœn hand-en spandiensten

wenste teverlenen aan deideologievan hetDerde Rijk,werd monddoe
gemaakt.Somsbleefhetdaarnietbij.
Dena-oorlogseontwikkeling

Na hetvoorgaandezalhetduidelijk zijn,datde finfrastructuur'voor een
wetenschappelijke reflectieop massacommunicatienadeoorlog zwaargehavend was.Het vak begon een nieuw leven onder de titel Publizistik,

waarmeeinfeitebMoeldwerd enwordtniethetobjectvanstudie,maarde
wetenschappelijkereflectieerop:dePublizistikwissenschaft.Alleen in M unchen heeft de vooroorlogse benaming zich kunnen handhaven,waarbi
j
tzeitung'de ruim ere inhoud van <das Gesprâch zur Zeit'kreeg.H ier en
elderswerden m rs.radio,televisieen gram mofoonplaatde technischemiddelen waarombeen het onderzoek van het massacommunicatieproces zich
concentreerdè.

Deopbouw van dePublizistik verliep moeizaam:in 1960wasbijvoorbeeld
devollM igeacademischestudienog slechtsmogelijk in Berlijn,Munchen
en M ûnster.Degenen diein dezeperiodevan vijftien jaareen bijzondere
plaatsinnamen door hun systematische overzichten van het objectvan
studieen onderzoek waren E.DovifatinBerlijn (overwiere.
eHsin Streven
vanjuli1972geschrevenwerd)en W .HagemanninM unster.DeM unsterse
traditieheeftin NMerland en Belgiëœn opmerkelijkeinvloe gehadlz.
Het eerste Mstorisch-systematische overzichtvan de publicistische processen en fenomenen was Grundzûge der Publizistik uit 1947.ZowelU.de
Volder,hoogleraarin Leuven tot1967 en grondleggervan de studie van de

communicatiewetenschapaldaar,alsL.Schlichting,hoogleraarin Nijmegen
tot1968in depublicistiek,àlsH.J.Prakke,aanvankelijk docentin depublicistiek in Groningen en daarna van 1960 tot1969 deopvolgervan H age-

mann in Munster,zijn doormiddelvan deGrundzugeen anderepublikatiesvan H agemann diepgaand beïnvloe .Toen Prakke in 1957 zelfeen in-

leidingtotdepublicistiekpubliceerde,droeghijdieop aan Sprof.dr.W alter
H agem ann, de grondlegger van de moderne publicistische theorie'l3.In
1966 bezorgde Prakke een geheelherziene en bewerkte tweede druk van de
Grundzuge.

12 ln de waardering van hetwerk van Hagemann en Prakke verscMllen wij,zoals
za1blijken,van H.Hermans'artikel:Panorama derpublicîteit,in J.zreven,jrg.XXV
(1972),nr.10,p.967 e.
v..

13 H .1.Prakke,De s- enspraak in onze so enleving.lnleiding totde publicistiek,
Assen, 1957.

PrakkehœftinzijnM unsterseperiodedelx rievormingindepublicistiek
verrijktmetdez.g.funktîonnlePubliYstik.In degeschiH enisvandepublicistiek onderscheiddehijde periodevan louterbeschrijving (Zeitungskunde)endievandesystematiseringen (ZeitungswissenschaftenPublizistiktot
en metHagemann).Prakke steldenietmeerde produktie en verspreiding
van boodschappen (de<publizstische Aussage'),maardetussenmenselijke
communicatieœntraal.De<funktionalePublizistik'is,zo luidtzijn definitie,deleervan detussenmenselijkecommunioue,in hetbijzonderinhaar
om nbare prestatiesalsinform ator,com mentatoren socius- en derzelver

maatschappelijkeregulering.M etdelaatste toevoeging beklemtoondehij,
dat(massalcommunicatieprocessen gebeuren in een bepaalde contextvan
plaatsen tijd,in een 'sozo-kulturelle Umwelt'.In 1968 verscheen a1ssamenvattend overzichtvan Prakke'snieuwebenadering hetin samenwerking

metzijn mM ewerkersgepublie- rdeKommunikation derGesellschaftu.
Hetfeitdatditboek als handboek de weg naar studenten in W est-Duits-

land,Zwitserland,Oostenrijk,Nederlu d en Belgiëgevonden heeft,bewijst
dat Prakke de <vielgesms
''hte,notwendige W issenschaft der Publizistik'ls
œ n nieuwe impulsgegeven heeft.

Depublicistiek in de Comm unicatiewetenschap

Zowelin NMerland alsin Bel#ëheeftin hetlaatstedœennillm destudie
van de massacommunicaue zoalsdie in de V.S.sindsde dertiger jaren
wordtbH reven,de aandachtgetrokken.
De geschiM enisvan hetmassacommunicaue-onderzoek m oetook watbetreft de V.S.nog geschreven worden.Van heteinde van de vorige eeuw

dateertdekritischebelangstelling voordejonrnalistiek;œrstin dedertiger
jaren pasten sociale wetenschappershun meloden van onderzoek toe op
hetverschijnselmassacommunicatie.Hetonderzoek werd zoweldoorde
m qzia als vanuit universitaire instituten ge ntam eerd. Globai kan men

stellen,datde leorievorming met betrekklng tot (massalcommunicatie-

processengelijketrH hieldm etdeontwikkeling van desocize wetenschapm n sociolo#e,psychologieen m liticologiedie massax mm unio tie in hun
onde= ekspakkethaddenopgenomen.Daarnaastblevendesindshetbe/n
vandeze=uw bestaandejournalisiekevakopleidingen binnen deuniversiteiten functioneren.In delaatste jaren wordtmet succesgetrachtop de
onderbouw van de op beroepspraktijk afgestemde opleiding œn wetenschappelijkebovenbouw tevestigen.Integenstellingtotdeverwijderingvan
dejoumv suekeoefeningen uitde curhcula vu deDuitsePubM stikwis14 Ondertitel:Elnjûhrunl/4die/uakfioHwlePublizistlk,Mester(1*8).
15 AldusJoaeAlm Knollm Dîe W eltd.d.11dK .1* 5.
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senschaftnadeoorlog,verdragen praktijkopleidingen wetenschapsbeoefeningelkaaraan deAmerikaanseuniversiteiten rM elijkgoedl6.
RogerBrown heeft uiteengezet dat hetonderzoek van massacomm unicatieprocessen in de V.S.een muludisciplinaire basis hœ ft: <Thinking and
research conducted indem ndenuy by psychologists,sociologistsand m litica1scienustshason occasion thrown up paralleltheorieswhich have seemed to be in clO rconsictwith each other.However,insightfulsyntheses
have sprung fronlthese veU difficulties'iT.De geheelandere wordingsgeschiH enisen organisatievan de Amerikaanse universiteiten spelen o.i.een

belangrijkerol.Toen demassameiain deV.S.omstreeks1935binnen het
gezchtsveld van de beoefenaren van de sociale wetenschappen kwam en,
verliep de thx rievorming ersnelleren volgden de empirischeonderzoeken
elkaarsnelop.De theorien van de socialewetenschapm n m etbetrekking
totmassacomm unicatie gingen zich sm M ig gunstig onderscheiden van de

m pulaire,wijd verbreideopiniesvan cultuurcriticienanderendiezich zorgen maakten over de invloH van massacommunicatie op individu en samenleving.De em pirische benadering had ook afte rekenen methardnek-

kige (voorloordelen over de massa en het gH rag van de massa onder
invloed van dem e ia zoalsdieontwikkeld waren door sociaal-psychologen
van rond de eeuwwisseling toen de psychologiezelfnog in de kinderschoenen stond.
Destudievandemasscommunicationsofcomm unicationsin deV .S.en die

vandePublizistik in W est-Duitsland maaktin delaatstevijfjaareen ontwikkeling door die duidtop het van degrond willen tillen van œ n meer
omvalende communic tiewetenschap.Van degenen diezich in Ne erland,
België en Groot-Brittannië bezig houden met hetcommunicatieve gH rag
van mensen,hebben velen geprobeerd zowelde Duitse a1sde Amerikaanse
traditie tebestuderen en tevolgen.Aangezien de Duitsevakgenoten zich in

dereronteperiode- ongeveersinds 1965 - duidelijk op deV.S.oriënteren,lijkthet,ofde Westeuropese blik geheelen aloverde Atlantische
Oceaangerichtis.M en ver#ssezich echterniet:Prakkeheeft- zijn Kommunikation derGesellscM p bewijsthet- in zijn <funktionale Publizistik'
dle asm den van de om nbare communio ie zois die onder het ee et
massacommuicaiegeobservœ rd kunnen worden alsm e edeverschillende

16 Deopleiding van joumalisten,ruimer:van communicatoren,ook buiten deme-

dia,is in W est-Duitsland na de oorlog totnu toe problematisch gebleven.Zie hiervoor:M anfred Rûh1,Journdîstische Ausbildung heute.Prr â und Probleme.In Aus

Politik und Zeitgeschichte.Beilage zur Wochenzeitung D> ParlamentB 13#2 (25
maart1972).
17 Zie voor e n beknopt en recent overzicht:RogerL.Brown, Approaches to the

hlstoricaldevelopment0/massvedfastudies.ln J.Tunstall,M edia m cf/logy.# reader,London (1970),pp.41-57.
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niveausvan interpersoonlijke communicatiediemen kan aantreffen in de
snmenleving,in œn wetenschappelijke theorie synthetisch behandeld.De
fase van de Kommunikationswissenschaft, de communicatiewetenschap
waarin destudie van alle vormen van communicatiege rag een plaatsheeft,
isook een logisch vervolg op de Publizistik en nietuitsluitend overgewaaid
uitdeV.S..Zoalsdehistorischeontwikkeling dem onstreert,isde benaming

Van een discipline er altijd eerder dan hetbouwwerk van defM ties en
l eorieën.Delegitimatievan een wetenschap geschiMtgewoonl
ijkachteraf,
waarom zou dat in het geval van de comm unicatiewetenschap ook niet
mogen,zekernu we aan de vooravond staan van œn heroriëntatie van de

gehele stijl van wetenschapsbx efening.In de communicatiewetenschap
kunnen V edisciplinesofdeelgebie en van disciplinesdiemetcom municatie en massacomm unicatie in desociale werkeli
jkheid temaken willenhebbenseen paraplu zien die hen beschermt tegen de miezerige regen van

onenigheid endeontmoe igendediscussiesoverderespœtievelijkeformele
objecten,terwijlhetmaterieelobjectvoorallehetzelfdeis.
Conclusie en verklaring
De publicisuek is evenalsde andere Mer besproken disciplines een weten-

schapmeteen eigenformeelobjectenœneigensm dfiekeleerenadm uate
meloden van onderzoek.

Zijheeftnauwerelatiesmetverwanteonderzoeksgebieden in depsychologie,de sociologie,de m liticologie,derechtswetenschap,de geschiM weten-

schap,depH agogischeen andragogschewetenschapm n,detheaterwetenschap,de algemenetaalwetenschap,decibernetica,etc..A1deze disciplines
en deeldisciplines hebben tot nu toe de neiging vertoond œn monadisch

leven teleiden.Horizontaleintegratiekan slechtsslagen,wanneerzijverder
werken in hetperspectiefvan œ n zich constituerende communicatieweten-

schap.Zoalsbijv.de socialepsychologie een verbijzondering van depsycholo#eis,zo zullen depublicistiek etc.verbijzonderingen van decommunicatiewetenschap kunnen worden.

Restonsnog een toelichting tegeven bijdetitelvan ditartikel.Deuilen
van Athene,in de spleten van de Akropolis,vlogen uitin deavondschem e-

ring.Zijwaren zinnebeelden van wijsheid en wetenschap,deheiligedieren
van M inerva.De uilevluchttussen lichten donker:daaraan doetde m oei-

M me ontwikkeling van de verschillende (deelldisciplines metbetrekking

tot(massalcommunicadeverschijnselen in NM erland denken.Pleiten voor
œ n communicatiewetenschap za1uilen naar Athçne dragen betekenen,zo-

langiM ermœntdatzijn uileenvalk is.
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Bernard A lfrink,katholiek
PaulBegheyn

Hetkon nietuitblijven ofook in Nederland zelfmoestœn boek verschijnen overBernard kardinaalAlfrink,diebinnen en buiten zijn eigen kerkprovincie alzo lang in de aandacht staat,beurtelings a1s bonte hond en
goM eherder.Ton Oostveen.redacteurvan de BrabantPers,die reedseen

monografie van bisschop Bekkersop zijn naam had staan,heeftdie taak
op zich genomeni.Hetresultaatiseen goH boek dat,op enkele uitzonde-

ringen na,journalistiekestereotym n en heldenverering heeftweten te vermijden.M etbehulp vantallozecitatenuitvroegeretoespraken van dekardinaalen rerAnte gesprekken m ethem iseen beeld opgebouwd,datbovendien van verschzende kanten belicht wordt door personen als bisschop

Bluyssen(dieeigenlijkalsenigeterstond een blikachterdesche= enbiet).
voormalig secretaris TerSteeg en theologen alsH aarsma en Schillebeeckx.
ZèlfheeftAlfrink nietveelnieuws verstrekt.Langverhoopte onthullingen
blijven uit,alkan eenvolhardend tussen deregelslea n enigszinstegemoet
komen aan hetverlangen naar helderheid.Ditalles is nietzozeer aan de

schrijvera1swe1aan debeschrevenetewijten.
Totaan de benoeming op de Utrechtse bisschopszetelvalter in Alfrinks

levensgeschieenisamperiets<belangrijks'aan tewijzen.Zekerligtin die
periode geen m ateriaalopgetastdathem voorbeschikken zou totde m an

diehijvandaag is.dvan huisuitconseaatief,ishijvan binnen uitprogressiefgeworden';dhijis van autoritairnaarliberaalgevoluœrd',ofliever
naariemand die Tom nstaatvoor verschillende mogelijc eden binnen het
orthodoxe geloof',wordtvan hem gezegd en niet zonder grond,wanneer

men bdreffendevroegerjaren bijvoorbxld zijn ro1bezietbijdeopstelling
van hetBisschopm lijk M andementen in het coniictrond de H uissense
kapel.Zijn naasteme ewerkersverbloemen gœnszinsdatdeautocratische
en ondialo#scheinstellingvan toen ook nu nog welœnsdekop opsteekt.
Daartegenoversuathetalvroeg door de kardinaalin de m ond genom en,

ontspannendewoord van Paulus:<W ijzijn gœn de ngelanden van uw ge1 TonOostveen,Bernard Alfrink,katholiek,L.C.G.Malmberg,'s-Hertogenbosch,
1972, 160 pp.,J9,75.
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loof,wijzijnslechtsmedewerkersaan uw blijdschap',dathijinverschillendeom standighH en en vooruitœ nlom nd gehoorlaatklinken.M en kan het

Zen alseen variantop zijn,ook aan Paulusontlœnde,wamnspreuk:<De
rjkdommen vap Christusverkondigen'.Door een dergelijke rompstand
dientdeKerk,volgensdekardinaal,in dezetijd gekenmerkttezijn:<grotereopenheid,echtevreugdein hetgeloven,wegvallen van veelangsten,blij
beleven van de yerlossing,...;de boodschap van de Kerk is er een van
Godsliefde,van dienstbetoon,nietvan machten overheersing'.

Ook voorliefdevoordekerkgeschie enis,diehijeveneensin pausJoannes
zo bewonderde,steldehem in staateigen wensen terelativeren en zich pleit-

bezorgertemaken van gerechtvaardigdeverlangens,ook wanneerhijemotioneelniethelemaalkon meegaan.Op diewijzeslaagdehijerin generatieen cultuurpatroonin zijn persoonteoverbruggen.Hijwenstgœnpartijman
ofvleugelbisschop tezijn,maardegulden middenweg te bewandelen,de
maattussen openheid en geslotenheid tebewaren.Dituitgesproken wezen-

lijk verlangen om hetgesprek naarallekanten om n tehouden,leved hem
echterjuistdekritiek opvanlinksenrechts,vanRomeenNederland.Zo'n
beleid istepermissiet vindtmen,tediplomatiek ofjuistnietdiplomatiek
genoeg,te genuanceerd; er wordtniet œhtgekozen; zogenaamd neutraal

blijven en nietinterveniëren isonjuist.Hetprobleem waarvoorhetNe erlands episcopaat zich geplaatst ziet.is dat aan weerskanten deze kritiek
ingegeven wordtdoor 'gehoorzaamheid aan het geloof'.'Omdat men aan

beidezijdenmœntgebonden tezijndoordetrouw aanhetwoordGods,zal
vaakdeeenheidnietgevonden worden...W ijzijn nogonvoldoendeoekumenischgerijpt',zegtdekardinaalerzelfover;en:<diebasisisnietrijp te
maken metexperimenten die anderen van de Kerk afstoten'.

Ondertussen blijktzonneklaar,waar dan wd de grootste communicatiestoornis ligt:in - eufem istisch gezegd - hetmisverstand datmen m eent

overeen en dezelfde kwestiete spreken,terwijldediscussiein feite over
tweesm ren loopt,namelijk die van vorm en inhoud,van orthodoxieen
orthopraxie.Dittragisch misverstand speeltop alle fronten,in liturgie en

don atiek,in katecheseen in de discussie overhetpauselijk gezag.Hier
ligt.volgensprof.F.Haarsma,bijvoorbeeld œn grote foutin hetgescH
rond de Nieuwe Katechismus,omdattoèn nietde gelegenheid isaangegrepen om hetwerkelijke verschiltussen NM erland en Rome uitte leggen.
W asdatwe1gebeurd,'dan zou depluriformiteitzijn waargemaakt,die in-

houdtdatjedewettigheid van verschilin theologische visieen tevensde
betrekkelijkheid van hetgezag van Rome dudtte stellen'.En over die
pluriformiteitschreven debisschopm n zelf:<Deveelvormigheid isnooiteen

persoonlijkelielebberijvan wie dan ook in de Kerk.Hetisveeleereen
uitdrukking van gezonde dienstbaarheid aan de mens in de Kerk'.
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Hetishetbagatelliseren ofuberhauptniet-zien van dieverschillen in benadering van een en dezelfdezaak,dieverontrusten naardemn doetgri
jpen
en <rM dingspogingen'doetondernemenz,en die hetdoelderene waarheid
geheiligd mœ nt m et liefdeloos gdntrigeer,waarop vervolgens Rome in-

grijptviabreven en bisschopsbenoemingen,eerderuitangsthetgezichtdan
deZelteverlieznn.M en verkeertonderling welhaastop voetvan oorlog,in
plaatsvan de vrede op tebouwen.<vredesarbeid dientnietgemotiveerd te
worden door angst voor oorlog; bovendien is angst een weinig effektief
middel.Angstiszuivernegatief.W atde mensheid nu m eer dan ooitnodig
heeftisdeposiuevebereidheid om vrH etebevorderen en tebewaren.Zich

in dezetijd metde vredebezil ouden betekentdebereidheid opbrengen
om de rust van vertrouwde denkgewoonten op te geven'.Deze woorden,
door kardinaalAlfrink tot de Pax Christigesproken,kunnen zonder be-

zwaartoegepastworden opzijnvisieten aanzien vandeNederlandsekerkprovincie.Daarmee ishetbeleid van de kardinaalduidelijk bepaald.<Bereidheid totdialoogen totluisteren isook een vorm van moM ',zeihijlin
eeninterview.Hijkiestderhalvewelbewustnietvoorhetom n consict,dat
doorvelen beschouwd wordta1seen goM em ethodiek toteen oplossing.

De vraag die telkens opnieuw ol uiktis dan wel:wanneer houdteen
gesprek opdialoogtezijn en hoelangheeftluiskrennogzin?Desuccessen
van dedoorkardinai Alfrink gehuldigdehouding zijnin allegevalweinig
overtuigend en bemoeigend.Zeihijnietrond de Rotterdnmse bisschopsbenoeming dat een <herhaling van deze situatie tot alle prijsvermeden'
moestworden? En in deze biovafie bekenthijzich voor dit probleem
geste*ld teZen:<Jemoetjenatuurlijk we1afvragen hoezinvoldiehouding
nog 1S,wanneerje toch maarkeerop keervoorvoldongen feiten wordt
geplaatst,en wanneerdeoverlegmethodedusœnvoudig nietblijkttewerkenl'SindsOostvœnsboek verscheenzijnertweevoldongen feiten aande
reeksbestaande toegevoegd:de opschorting van de Landelijke Pastorale
Raad en dege isteintrekking van deOM o-katechese-cursus.De op dedag

van bisschop Gijsens wijding gemaakte vergelijking over de verhouding
Rome-NH erland (overigens vu kardinaalAlfrink zel9 heeftnietsaan
actualiteitverloren:TAlsjevindtdateen schipuitkoersligtkunjedatproberen te korrigeren via een radarkontakt.Een drastischer meiode is om
een schotvoor de boeg te geven.M aar watze nu doen is terstond mid-

scheepsraken.Ik vind datœn goeevergelijking,alheeftdepausnatuurlijk nietmidscheepswillen raken.Dathetgebeurd is,iseerderhetgevolg
van zekere curiale maatregelen'.
Hoe nu verder? M oetmen hetadvies opvolgen van Alfrlnks fcollega'dr.

2 Een zelfaan tevullen lijstvan dergelijke '
redders'vindtmen in Oostvcnsboek,

pp.144 -145.

Albertvan den H euvel,Secretaris-Generaalvan deNM erlandsH ervormde

Kerk,dieinœnthansevenminbenijdenswaardigepositieverkeert?Hijstelt
voor:<In dekerken waardepolarisatiedreigtofhoogtijviert,isnietsgevaarlijkerdan hetvermijden van onderwerm n diedediscussieweerdoen
oplaaien.N nderdekonfrontatievan depolen kan imm ersdeconciliariteit

nietfunktioneren.W ijs beleid isdan hetstimuleren van hen die ervoor
bedanken ona zich voor een wagen te laten spannen waarvan de wielen
slechts het halve aantal spaken hebben.H et betekent,dat er ernst moet
worden gem aaktmethetgetuigenis aangaande de hoop die in ons is.En
datvraagtom œn strategievangezamenli
jkgeloofbelijden,diein onzetijd

enigemoeiteza1kosten'3.M oetmen gehoorgeven aan hethartstochtelijk
beroep van N .Vendrik op een grootaantalgelovigen om hun plaats en

verantwoordelijkheid weerop tenemen en gezamenlijk televen vanuithet
velen bezielende,door Boris Pasternak zo treffend vertolkte,inzicht:<W at
de mens eeuwenlang boven hetdic verheven heeftis nietde knots,maar

een innerlijke muziek:de onweerstaanbare machtvan de ongewam nde
waarheid,de aantrekkingskrachtvan haar voorbeeld'??

Hoehetookzij,inallegevalkunnen allen dielansdoendezijn dein mensen sluimerende positieve krachten weerwakker te roem n en te m obiliseren,van kardinaalAlfrink en zijn beleid œ n en ander leren,alwas het
allœ n maar door zich naast diens wam nspreuk vooral diens li
jfspreuk

metterdaad eigen temaken:<Wijzijn gœn dwingelanden van uw geloor.
Onderzijn leiding ishetmogelijk degeloofwaardigheid van de Kerk,die
zozeer in hetge ing is,te accepteren en ishet nietnodig a1s œ n underground-church Tzich te verschuilen tegen de Kerk zelf om het evangelie

geloofwaardig tehouden'.Gelukkig blijktde Nederlandse Kerkprovincie
totop heen,dank zijmensen alskardinaalAlfrink,voornogvelen plaatsen tebiH en,diefungeren falsredding derhum aniteifs.
3 A.H .vandenH euvel,Polarisatie0/conciliariteit:een kroniek van deW ereldraad,

in Wending26,(1972),p.688.

4 N.Vendrik,Open hrle/cn debisschoppen vcn Nederland,16.8.1972;idem ,Een
tweedeArfe/nnndegelovîgen en bisschoppen v= Nederly d,25.9.1972.
5 J.C.J.vanKilsdonk,Vrqheid- Geweten -Leergezag.De noodzaak van een loyale
oppositîe,in Geestvan deff/d.De redevoeringen vandeAdelbert-landdagen,Utrecht,
1% 4,p.223.
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-

@ lnternationale sam enwerking
Verenigde Naties
Europa.Zi
j vrean een poging van de
N u Japan door zi
jn spectaculairetoena- Sovjet-unieom een voetln deEuropdering totCMna alsmede doorhetvoor- GemeenRhap te krijgen.Van de andere

nemen te keM en te geven ZJ
-n mllitair kanthopen enkele Oostblok-landen,met
potentieelindenaastetoekomstbelang- name die welke hetdichtstaan W est-Eu-

opagrqnzen,zich lanjsdewegvan een
rijk te gaan opvoeren, duidelljk blijk r
heeftgegeven nietlanger meergenoegen veiligheldsakkoord vnler tegenover de
te willen nemen met een nederige dwer- Sovjet-uie te kunnen opstellen en hun
nden met het W esten nauwer te kunjenrolin dewereldpolitiek doch daarin ba
nen aanhalen.

ln hetbelang van de wereldvrede te wil1en m eespreken,gaan er hoe langer hoe
meer stemmen op om een streep door
het oorlogsverleden te halen en Japan Eurom se Gem eenschap
Op 19 en 20 oktoberhebben deprerniers
toetelaten totde VereqigdeNaties.
Ditzelfde geldt voor Dultsland. Kom en van de negen landen der Europese EcoW est- en Oost-Duitslu d tot een verge- nomische Gemœnschap, d/rtoe uitgelijk en tot een normalisering van hun nodigd door PresidentPompldou,in Pabetrekkingen zodanig dat de vier mo- rijsdetoekomstige ontwikkeling van de

gendheden zich met name uit Berlijn Europese Gemegnschap besproken. In
kunnen terugtrekken,dan achtmen even- het slotcommumqué worden als voorlmste resultaten genoemd:
œns de we4 naar opname der beide na
Duitslanden m deVerenigde Natiesopen - datnogin 1973 denoodakelijkebete liggen.
slissingen worden genomen om per1januari 1974 totde tweede etappe van de
gemeenschapsvorming te kunnen ovqlgaan:deze tweede etappe moetpiterlpk
EuropeseVeiligheidsconferentie
op 31dK = ber 1980 znn voltoold;
N a œ n beraad van vij
fmaanden en na- - vôôr 1 april 1973 moetmetgrootcedat de on% oeting tussen Nixon en remonieelœn fonds voor de Europese
Brezjnev en hetdaarop volgend bezoek moneuire samenwerking Zjn opgencht,
van Kissingera!p M oskou dewegdaar- dat onder behevr komt te staan van de
toe effenden, zlln de ministers van de
NATolanden overeengekomen, dat op
22

novemberde voorbereidende bespre-

kingen vooy œ n Europese Veiligheldsconferentie in Helsinkizullen aanvangen.
Dezebesprekingen zullen naarallewaar-

scMjnlijkheid totongeveer Kerstmisduren. De landln van de Europese Gemeenschap kilken er nogalsceptisch tegenaan, omdat het in de bedoeling ligt
in Helsinkiniet alleen de strictmilitaire
veiligheidsproblemen aan de orde testellen maar ook de œ onomische en culm relesamenwerking tussen W est-en Oost-

directeuren der centrale banken irt de
negen landen;
nog vôôrheteinde van hetjaar1973
m oeten tenm inste twee verdere stappen
worden gezetop de weg naar een monetaire œ nwording van Europa;m etna e
za1œ n begin m oeten worden gem aakt
methetsamentrekken der reserves;
evenœ nsnog vôôrheteinde van 1973
> 1een fondsm oeten worden opgedcht,
waaruit steun kan worden verlœnd aan
onderontwikkelde regionale gebieden
bianen de G= œ nschap;
teneinde ook het sodaal beleid van
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de Gem œnschap te coördineren in de

richting van spreiding der werkgelegqnheid, goede vakopleiding, verbetenng
Yan arbeiN en levensyoorwaardey en
mspraak der aqbddep m de be nlven,
zullen vôôr 1 Januarl 1974 pllnnen ter

tafelmoeten komen totinsghakelingve

alle sodale groem ringen m het beleld
van de Gemeenschap;
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gegeven de wenselijkheid om decon-

trole van hetEurop- parl= ent op de
gang vu D ken in de G= œ nschap te
versterken worden de Raad vu Europa
en de Europese Commissie uitgenodigd
h= gedaçhten te laten gnon over paatregelen dl
'e praktisch uitvoerbaar aJ
-n en
D nder uitstel bmneh worden getroffen
0D: dea versterking totstand te brengen;
hetstreven derGemeenschap Y worden gerichtop hettotstand brengen van
œn Europ- U me
' en in de eerstkomen-

samenqerking op hetgebied van 1pelijkevooqitgang,mllieuverbeterinj en
energievooraening moet worden ultgebreid;streefdata Zjn daarvoornietvast- dejaren zullen delanden hN gedachten
gesteld;
moetenlaten gnxn ovlrdemlze,wjarop
hetstreven a 1gerichtblijven op <t- in een dergelijke Ume de betrekkmgen
breiding van de Gem œnschap m etn= e tussen deafD nderlijkestaten en hetge-

dustrialisatle, technische en wetenschap-

tot de landen rondom de M iddellu dse heel der Gemeenschap m oeten worden
Zee;in de loop van 1973 M 1worden on- geregeld.Eind 1975 m oet daarover een

derzochtinhpwerreEuropavooraldoor rapportZjn samengœteld,dateventueel
œn stabilisenng van degrondstofpdjan weeraan een topconferentie kan worden
efficiënte steun kan verlenen aan de on- voorgelegd.
derontwikkelde gebieden in de wereld; Er valt dus gedurende de eerste jaxn
ook de ontwikkeling van de wereldhsn- nog heelwathuiswerk te doen voor de
de1 za1 in 1973 onde- erp van stuie regee gen der aangesloten landen.

mg
etenuie akeqeywe1opzoalnlgelermnn,datper 1 Juh 1973 een pl= hlervoor in ruwe trekken wordtontwov n;

vanaf1januari1973zullen delu den Bilaterze samenwerking
West-en Oostm uitsland Zjn besprepelijkehandelspolitl
'ek moeten komen te- kingen begonnen over de normalisering
-

der Gem œnschap toteen gemœ nschapgenover de buitenwereld; hun streven

za1daarbijgemeenxhappelijkop weerkerigheid moeten worden gericht;
teneinde een gemeenschapm lijk optreden van de Gem eenschap in hetbmteplandsbeleid te bevorderen zullen de

van hun betrekkingen.Parallel daa= e
voeren ook de velegenwoordigers der
vier grote mogendheden baprekingen
over hun bezetting van Berll
ln.Van de

mogelijke raultaten dezerbeprekingen

is aan het einde van de maand nog weimlnisters van Buitenlandse Zaken der nig bekend.
negen landen voortaan niet meer twee, - ZBld- en Noord-Korea hebben bedochviermaalperjaarbijeenkomen om spreklngen over œ n hereniging, die een

dit gemeenschappelijk optreden te be- half jaar geleden werden afgebroken,
spreken;

hervat.

* Internationale conflicten
Vietnnm
Onve= oeibaar bleef Prœident Nixon's 1.Deqdodteitvu demilitairedan we1
adviseur,Henq Kissinger,dea mund de politleke problemen,die b1J het s1< op en neer rec n tussen W ashington, ten van een vredesakkoord moeten wor-

Panl
''sen Saigon en na e1k van Zjn be- deR opgelost.Ame ka * 1éH thetmizoeken en besprekmge
' n nam en de ge- litalrgprobleem oplossen ep dnnrnâ het
ruchten dataJ
-n miuie D u me
' onden m
' pohtleke; HanoiD u het he
'fst aan de
œ n vredespkkoord,vaster vo= en nnn. polihqke prqbl= en voo- ng verlenen
Volgensdea gen chten liem n de onder- doch ls bereld tot œ n akkoord te gerahandelmg
' en overvier punten.
ken waadn beide problem en als u n e1-
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kaargekoppeld totoplossing worden ge- denking nog vlak voor de verkiezingen
bracht.
openhlk uit.
2. De vrijlating Van de Amerikaanse

krijgsgevangepen in Noord-viemam.Uiteraard is N m
'on daar fe1 op gebrand;
Hanoihçeftdaar ook geen moeilijkheid
mee en isnietvoom emens deze krijgsgevqngenen a1s chantage-objœt te gebrmkew doch eistdaartegenovgrwe1de
vrijlating van de Noordvlemam ese
krijgsgevangenen in Zuid-viemam .
3. De politieke ontwikkeling in ZuidVietnam .Hanoi eist het onvoo- aarde-

lijk heengun van PresidentThieu;Am erika m '1Presidentn ieu niethelemaal
iy de kou laten staan, doch van hem
msen dathij œn coalitieregering vormt
waarin ook dq Viet Cong i, opgenomen.Hanoischjntbereid teZlnmeteen
dqrgelijke oplossing genoegen te nemen

HetM idden-oosten
Gedurende enkele m aanden leek het erop,datenige ontspanning tussep deAra-

bische landen en Israëlmogelijk werd

doordatde aanvoerdervan deArabische
staten, Egypte, Zch m ilitair had verzwaktdoor hetgrpte contingentRussen,

da
h
!dekem vanzp
''n legç
rvo= de,naar
ulste sturen.Ook politl
'ek kwam Egym
te daardoor zwakker te staan.Ruslands
sm pathie verkoelde Zenderogen mede

dank zij de u ti-commllnistische cam-

pagnesin deEgyptischepers,die op hun
beurtwerden gem spireerd door militxnte
moham medanen a1sdem inistervan oorlog,Sadek,die hetbondgenootschap met
m 11 een nieuwe grondwet en op grond de goddeloze M oskovieten a1s een mondaarvan algem ene verkiezingen worden sterverbond Yerwiqp. President Sadat
gewaarborgd.
K hter voeltach blpkbu r nietgerustin
4. De intem ationale controle.Ten eer- die aM osfeer van verkoeling. Sadek is
ste vraagtmen zich af wâter gecontro- deze maand van zijn functie ontheven;
leerd moet worden: alleen de naleving de u ti-russische cam pagnes in de pers
van een wapenstilstand of ook de nale- zijn verstomd en minister-presidentSidving van het politiek akkoord? Ten kiisnaar M oskou gestuurd om de Rustweede: wie moet die controle uitoefe- sische regeringsleiders uit te nodigen in
nen? Tegen heteinde Van de maand Cairo met Sadat te komen praten. Die
maakt N oord-vietnam bekend, dat in- uitnodiging is aanvaard.Daarmee is de
derdaad een voorlopig akkoord met A- militaire samenwerking nog we1niethermerika is gesloten,waarin deze punten steld - datprobleem moetnog dpchtig
lorden geregeld.Aan deze bekendmj- worden doorgepraat- m aarde mmister
kmg verbindthet de eisdatAmerika d1t van Buitenlandse Zaken,Zayat, kan nu
akkoord nog voor het einde van de tenminstem etœn heelwatgeruster hart
maand tekenten bijdeze ondertekening naar de vergadering van de Verenigde
m'ede optreedtvoorZuid-vietnam .Deze Naties gaan,waarmidden novemberhet
Gs wordt door President Nixon nietin- probleem van hetM idden-oosten aan de
g:willigd.Hijhoudthardnekkig vol,dat orde komt.
KJeerstnadepresidentsverkiezingen tst Intussen g> tIsraëldoor methettreffen
het sluiten van een vredesakkoord m l van dePalestijnen,overalwaar hethen
overgaan. Sommigen schrijven dit toe kan raken. Ook diplom atiek roert het
aan het feit dat President n ieu van zich in de strijd tegen de Palestijnen.
Zuid-vietnam niets voelt voor de vor- M et nam e ten opzichte vu Nederland,

ming van een coalitie-regqdng met de
Viet Cong en daarom wmgert het bereikteakkoord te aanvaalden.Anderen
bekruiptde vrees,datVncky Dick'vjls
spelspeeltdoor vlak voor de verkieangen metdewittevlag tezwajienom dezeonmiddellijkdaarna,a1sh1Jweervopr
vier jaren veilig in het Witte Hms
' at
',
weer binnen te halen en met de oorlog
doorte gaan,zoalshijin de yfqelom n
vierjaar,ondanksalzijn verhe
'm gsbe-

waarmen een Palestijn dieop een diplomatiek paspoort reisde doch twee kof-

fersmetmateriaalvoor bombrieven en
andere helse machines meevoerde, vnJ
lietdoorreian,zijhetmetachterlating
Van die twee koffers.Voortsin nog sterker nzate ten opzichte van W est-Duitsland,dat de drie nog levende terrodsten

die de Olympische speley verstoordgn
met het doden van lsraëhsche sportheden, vrij gaf aan d! kapers van œn

loften van 1968, ook heeft gedaan.Zo- Lufthansa-vliegm ig, d1e dit toestel m et
we1 Senator M cGovern a1s de Noord- alle passagiers in de lucht dreigden te
viem amese regering spreken deze ver- doen springen.
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* N ationale politiek

Nederland
De verkiezingen.Ofschoon de verkiezingen voor de Tweede Kam er binnen
een maand voor de deur staan,kan m en
eind van de m aand bepaald nog niet
Zeggen,dat hetNederlandse volk daardoor in beroering raakt.De enigen die
zich deze m aand roeren,zi
jn de partijtopm n.De kaders derverschillende par-

tijen hebben in uiteenlopende graden
van verhitting vergaderd om hun verkieZngsprogram vastte stellen en de lijn
van hun beleid in de volgende regedngsperiode uit te stippelen.Veelbegeestqring voor de politieke strijd hebben zlj

drie confessionelepartijen hebben evenœ ns m et de gedachte van het stembusakkoordgespeeld enZjn daarin ookeen
eindweegs gekomen; voorshands echter
niet verder #nn tot een hecht bondgenootschap, waarin ieder het recht be-

houdtom me!eenietwatandersgenuan-

ceerd verkiezmgsprogram uit te komen.
De Anti-Revolutionairen met name menen die eigen nuance te m oeten behou-

den om hun achterban aan zich te blij-

ven binden. Hun bondgenootschap is
echter voldoende hecht om iedere po-

ging tothetlosweken yan een derpart-

ners - zoals de Partll van de Arbeid
echter nog niet 1os bznnen slaan.Veel- metde KVP had willen proberen - illueer misschien het tegendeel, omdat op soir tem aken.Een heelbescheiden stap-

ettelijkevan dezekadervergaderingen de jein derichtingvan een stembusakkoord

nadruk meerkwam tevallen op de vraag hebben tensl
otte ook de liberaleVVD
wie straks m et wie achter de regerings- en de afgeschmden socialisten van DS'70
ge
z
e
t
.
Ve
e
l
ve
rder dan een voelingname
tafel wil of mag plaats nemen dan op
wat er aan staatkundig idealism e uitde over een gemeenschappelijke opstelling
en aanzien van deelname of niet-deelpartijprogramma'snaarvoren zou m oe- t
ten komen.Dezesjaargeleden geopper- nlm e aan een nieuwe regering schijnen
de gedachte van het <stembusakkoord' zijdaarbijechterniette zijn gekomen.
bleek in verscMllende Vorm en schoolte - Hetmcfzzzz/akkooLd.ln hetkadervan
hebben gemaakt. De drie partijen die de hoogstnoodznkehjke bestrijding der
zich samen het progressieve blok noe- inflatie,die in Nederland onrustbarende
men - dePartijvan de Arbeid,D'66en vormen aanneem t,* 1 de Regering met
de PartijderPolitiek Radicalen - heb- werkgevers en werknemers toteen dsociben deze gedachte onderling het verst aa1 contract' komen - een overeendoorgevoerd.Zij gaan niet alleen met komst waarbij beide partijen zich vereen gezamenlijkprogram deverkiezings- plichten enerzijdshun prijsstijgingen,anstrijd 1,doch willen ook vô6r de ver- derzijdshun loondsen voor hetkom enkiezingen de sam enstelling bekend ma- de jaarte matigen.In ondelling beraad
ken van een tschaduwkabinet'waarm ee hebben werkgeversorganisatles en vakentrales hun eisen VOOr een dergelijk
zijbereid zijn straksde regeringsverant- c
woordelijkheid te aanvaarden.Ook an- akkoord vastgelegd; nog vôôrdat er ofdere çschaduwen'hangen echter over dit ficiële bœprekingen met de Regering
stem busakkoord.Ten eerste bleek op de plaatsvonden,heeft deze een aantalvan
kadervergaderingen luidruchtig,dateens- deze eisen reedsingewilligd.Dezekosten
gezindheid over het regeringsprogram weliswaargeld,doch vlak voorhetscheitussen de progressieve drie slxhts met den van de markt,in de laatste vergade' de
de grootste moeite kon worden bereikt ringen van de Tweede Kamer vôor
'zingen,heeft de Regering middels
nadat de leiders zich een volle nacht verhe
over comprom is-formuleringen hadden een dekkingsplan voor deze kosten,
beraden.Ten tweede kwam ditstembus- machtiging van het parlement gevraagd
akkoord nietboven de vorming van œ n om op basisvan deze eisen te onderhanminderheidscoalitie uit. De leiding met delen.Toch komen deze onderhandelinnamevan dePartijvan de Arbeid wilde gen nog op losse schroeven te staan door
de mogelijkheid tot vorming van een het optreden van de lndustriebond, de
breder bondgenootschap nog we1 open- grootste der bij het NVV aangesloten

kverenigingen,die bijmonde van Zjn
houden met name door besprekinqen va
orzitter, Groenevelt, geen sociaal akmetde KVP,doch de partijkaderswler- vo
pen met een klinkende sm ak de deur koord op grond van de gestelde eisen
voor dergeh'
l
'ke besprekingen dicht. De

wenst te aanvaarden omdat deze eisen,
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bezen vanuit de belangen derarbeiders, (Dllili
temild zl
'jn.Groenevelt* 1mééren Fi1 De distributiemaatregelen die President
daarvoordesnoodsvechten.H1jsteltac
'h Allende heeftmoeten treffen om aan de
op als de voorvKhter van de ideologi- voedselnood in zijn land hethoofd te

sche strijd tegen hetkapitalisme en van bieden alsmede Zjn voornemen totnationalisering van althans een gedeelte
beleidslijn voor de vakorganisatie.Het vqn hetvervoersbedrijf hebben een stam eningsvencMlm ssen hem en de NVW
een daa= ee overeenstemm ende harde

kmgsgolf ontketend die tot totale ontvoorzitter Ter Heide looptzo hoog op, wrichting van het economisch leven
dat deze laatste tot ontsteltenis zowel dreigtteleiden.Dehandeldrijvendemidvan het NVV >1s van de bdde andere densund en de transportarbeiders zijn
vakcentrale,Zjn functie neerlegt.Een met staken begonnep en in deloop van
nare D ak zowelvoor de eenheid van de de weken waarin ZJ dit volhielden,slovakbeweging a1svoorde politieke tegen- ten Zch geleidelijk andere groem n bij
hanger van h!tNVV,de Partijvan d! hen aan.De ingenieurs,de advocaten,de
Arbeid.De Elsttrekkervan deze partb, doktoren, de piloten, de café's en resDen Uyl, durft noch voor Groenevelt taurants, allemaal deden zij OP hun
noch voor Ter Heide partij te kiezen. beurt voor kortere of langere tijd mee.
Aan het eind van de m aand ziet het er Allende probeerde de zaak weer in de
welnaaruitdaterwordtgelijmd,doch hand te krijgen door de invoering van
de onderhandelingen m et de Regering een militaire controle, die het land het
hebben nog geen doorgang kunnen vin- a
anz
thvan een m ilitair bewind.
Hi
eriednoege
te
zf
ic
den.
dus de merkwaardige siuatie voorvan een Presidentvan uiterst
Geweld.OokNederlu d scMjntin de t
maalstroom van hetgeweld te raken. Er linkse signatuur, die Zch van uiterst
werden in de loop van de m aand enkele rechtsgealrde middelgn moet bedienen
m de stnld aan te blnden tegen hetgetijdbommen ontdektbijbanken en ande- o
re gebouwen. Enkele bleken ernstig en bm ik van uiterst linksgeaarde m iddelen

moesten onschadelijk worden gemaakt;
ayderebleken KMjnaanslagen tebeogen.
Blnnen het m litie-apparaat is nu een
speciaaltelm lngebouwd,datzich op de
bestrijding vu dit geweld gaattoeleg-

waarduidelijkrechtsgeoriënteerdegroe-

pen zich van hebben meester gemaakt.
Aan het einde van de m aand duurt de
staking nog voort. Allende weigert on-

derhyndelingenzolang destakerspolitie-

gen.

ke elsen stellen.

België
Splinterpartijen.- Na de rpr-nte opnchting van de P.F.U. (parti féminm
unifié)werd nu een NationalePartn van

W est-Duitsland

de M iddenstand opgericht. Evenals de

De uitslagen van de gem eenteraadsverkiezingen in H essen en Neder-saksen,
minder dan een maand voor de Bondsda
g-verkiezingen, die op 19 november
''

lln uitgeschreven,beloven weinig qoeds
vrouwenpartijzonderpolitiekgkleur.Op z
or de liberale qartij,de FDP,d1e in
zichzelfzijn deze feitleswelhchtzonder vo
belang:maarin hetgeheelvan hetpoli- beide deelstaten zlenderogen al rokkel.Haarverliezen kwamen grotsndeels
tiek kllmaatin hetlandZjn zewe1teke- de
deCDU ten !oede;vooreen klem deel
nend.
ook de sociahstischepartijvan Brandt.
Nationale Vrouwendag 11 novem ber Ook uit de betrekkelilk geringe belang1972.- Gdnspireerd dootdehappening stel
ling die de kleine,lokale grgeperinin Parijs hebben de Belglschq vrouwen gen in dezg gemœnterssdsverklezmgen
ook een nationale solidariteltsdag op trokken,blilkt,datde politiek zich in de
touw gezetteBrusselvan,yoorep door Bondsrepubliek aan het H stalliseren is
vrouwen. Naast een discnmlnahebeurs om detweegrotepahij
en.Zetdezetenwerd ook aandacht geschonken aan a1- dens dôôr, dan is het zeer de vraag of
ternatieve mogelijkheden.De bedoeling deliberalen devoorgeschreven minimum
van deze dag was de solidariteitbijde 5Z van de kiezershhlen - yn halen zij
vrouwen kans tot groeien te geven,in- die me
't, dan verdm lnen ziJ geheel uit
formatie overallerhandeproblemen ruim de Bondsdag.In de verhe
'zingscampagne
te verspreiden en de vrouwen te politise- hlbben de liberalen Zch geheelaan de
Sen.

zllde van de SPD geschaard;zij gaan
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niet meer vrijblijvend a1smiddengroep, toekomende aandeelin de vemcE llende
doch als uitgaproken bondgenoten van bestuursorguen teverlenen,stuitop bij
Brandt de stnl
'
-d m
' .Samenwerklng m et de protmtlnten D heftig vera tdatdeze
'='gen voorlopig voor onbepaalde
de CDU hebben aJ
- afgewea n,ondnnks Y rhe
Barzels aanbod de portefeuille van Bui- tpd moaten worden uitg>teld.De mitenlandse Zaken voor hunleider,Schpel, htsnte protestxnten overwegen nu œnsvrz
)te houden.Detoon en dewederaj
''ds deelsom terreurlctieste gaan uitvoeren
gebruikte argzlmenten in de verkieang
' s- op hetgrondgeblH yan deIerse Repunkcampagne geven duidelijk de scheete bhek !1sœn verleldlngvoordeuitwaan waa= ee de twee grote partnen mogehjkheden dle deze aan het IRAthu s tegenoverelkaar staan.

leger biedt en u derdeels om het voorbeeld van Rhodœia te volgen en Noordlerland zonder VOnn Van Proces 1oste

Canada
maken uithetVerenigd Koninkdjk.
Op 30 oktoberhebben in Canada deparlementsverkiezngen plaatsgevondln.A1gemmnverwachpemen,datdellberale De Verenigde Staten
partp van premllr Pierrq Trudmu we- GedurendedehelemjandisSenatorM c
derom a1s ove- nnaar u1tde stnld D u
vern, krachtig bllgestaan door Zjn
komen. Deze verwachting steupde op Go
hetfeit dat de consew atieve Tones wel- collegaTed Kennedy,in deweergeweest
iswaar scherp te keer gingx tegen Tru- om stemmey te lerven voor de prœideau,omdathijnoch hetprobleem van dentsverkie= g.HljheeftqrheelAmeriyvoordôôrgezworven.Nlxonheefthe!
de werkloosheid noch datvan de prijs- k
lch heelwatgemakkehjkergemaakt.HiJ
stijgingen had kunnen pqlossen, maar z
eftvrijwel#œn campagne gevoerd en
hllnnerzijds eigenlijk wemlg aantrekke- he
lle beschuldlgingen van zijn tegenstanlijksin hllnprogro daartegenoverkon- a
ders - zware beschuldigingen van poliden stellen.De soclalisten van hun kant
beschuldigden Trudeau ervan 1t11(he11
maarliefte zijn geweœtvoAm
orde grootbedrijven, met name de erikaanse

grootbedrijven.Trudou zelfvoerde œn
slyppe cAmpagne,waarin hijvoomamelilk hamerde op hetaambeeld van denationaleeenheiG waarvan hijzish a1sœn
soortsm boolbochouwde.HiJleek m J
zeker van zijn ynnk. De verkiee gen
hebben echter andersuitgepakt.Tw dO u
verloorZjn absolutemeerderheid m
' het
parl= ent en veroverde met moeite nog
één zetel m eer d%n de Tories. Hetgœ n
betekent,dat de socialisten Op de V p
Ztten.

Noord-lerland

tieke corruptie met name - onbeant-

woor
d paast zich nelrgelegd.In feite
heeft Zln adviseur Klssinger het werk
voor hem gedaan door zorgvuldig te 1aten uitlekken dat er een vredesakkoord
in Vietnam op kom stis.Een poging Kh-

tervan Noord-vietnam om een dergelijk
akkoord,datinderdaad op papierkwa ,
no! vôôr de verkiezngen getekend te
krbgen,faalde.In delaatste dagen vool
de verkiezingen verklaarde Nixon dathiJ
het akkoord pas zou tekenen,wanneer

het nog enigszns was bijgesshaafd en
we1zodanig datereen werkehjke vree
werd getekenden geen nederlaagerkend.
Van den beglnne af n%n hebben de
opiniepeilingen M cGovern geea scKjn

van kansgegeven.Anders dan b1Jvodge
De
pogingen vu Engeland om door verkiezingen heeft de D emocratische
'
m lddelvan verhe
'zingen volgenshetstel- kandidaatgedurende de campaynem aar
se1 vu evenredige yertegenwoordig'
mg heelweinig van zijn aanvankehjke achde absolute hegeponle van het protls- terstand op Zjn tegenspeler kunnen 1tantse volksdeel,d1e steeds door het dls- lom n. Niett- in bleef hij hardnekkig
trictenstelselin stand werd gehouden,te gelovenindemogelijkheid van œnoverdoorbreken en de katholieken het hun wlnnlng.

278

Politiek Overzicht

Politiek Overzicht

N aareen nieuwe Europese Gem eenschap
Veelve- achttemen au vankelijkvan deParilsetopconferentieeigenlijk niet.
N ogm aareen m aandvöördevastgesteldedatum stondnognieteensvastofzij
we1zou doorgaan.D eFranse Presidentwilde éérstzekerheid hebben omtrent
de bereidwilligheid van de negen regeringen om ten aanzien van een gem een-

schappelijkmonetairbeleidtoteenakkoordtegeraken.Diezekerheid krééghij
en deConferentiewérd dusbijeengeroepen,maardaarmeewaren dereedslang
bestaandetegenstellingen tussen devisievanmetnameFrankrijk en van enkele
andere landen,waaronder vooral N ederland,op de toekom st van Europa niet
uit de weg genlim d.
D ie tegenstellingen concentreerden zich op de vraag:m oetEuropa ernaar streven één groot,federatief en dem ocratisch staatsbestel te worden of m oet het

blijven wathetis,een bond van staten,die weliswaarop velepunten een ge-

meenschappelijk beleid voeren en gemeenschappelljk optreden naar buiten,
dochin wezenautonoom blijven?M oetheteen Europawordenmetaandetop
eigen besm ursorganen,die zelfstandig op de hun toegew ezen terreinen beslissingen b lnnen nem en en een beleid kunnen voeren of m oeten de bestaande
bestuursorganen bli
jven watzijzijn:collegesvan afgevaardigden derverschillende regeringen,die geen stap kunnen zetten zonder last en ruggespraak m et
hetland datzijvertegenwoordigen? Zolang President de G aulle het voor het
zeggen had,hield hi
jstaraandeconceptievaneenstatenbondvast,maarindien

dehoopooitheeftgeleefd,datzijn opvolger,alleFransecultuurten spijt,water
in zijn wijn zou doen,heeftPresidentPompidou dezehoop bijettelijkegelegenheden grondig de bodem ingeslagen.Ook de m eesthardnekkige optim istm ocht
nietverwachten dat de conceptie van een nieuw Europa als één staatsverband
met bestuursorganen die een m andaat zouden ontvangen van en verantwoordingschuldigzouden zijn aan één,doordehele bevolkingvan Europa gekozen

parlement,op de topconferentie van Parijsook maareen schijn van kanszou
naaken.
I;e verwachtiagen stonden dusopeen l
aagpitje.
sfen begreep de hardnekki
gheidwe1wanrmeeFrankrijk aan hetideevan een

statenbond vasthield.Frankrijksro1ophettoneelvan dewereldpolitiek stond
daarbijophetspel.Metenigepijnenmoeitehadhetin dekringderVerenigde
Natieseen plaatsverwo>enmssendevijfgrotemogendheden,diea1spermanenteleden zitting hebben in de V eiligheidsraad.H oe zou hetzich in dewereld

a1seerste-rangsmogendheid kc nen blijven presenteren wanneer hetbinnen
Europa overkoepeldzou worden dooréén grootstaatsverband en zichdanrm ee

in feitenauwelijksmeereen <mogendheid'zou mogen noemen?Hetzou voor
Frankrijk eenvoudigabsurd zijn om aan devormingvan één Eurom esstaatsverband meetewerken.Een soortwereldm litiekezelfmoord.- Demoeilijkheid wasechter,datFrankrijk aan zijn positiea1sgrotemogendheid ook het
recht m eende te ontlenen om binnen de Europese G em eenschap van afzonder-
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lijke staten deeersteviooltesm len en dataldan nietvermeende rechtmisbm ikte om alles tegen te houden wat de G em eenschap tot leven zou b lnnen
brengen.M en vreesde - en bepaald nietzondergrond- datFrsnkri
jk op de
topconferentie in deze houding zou volharden.
U it die vrees moet m en het opkeden verklaren van de N ederlandse prem ier
Biesheuvel,die zich op de openingszite g van deconferentieli
jnrechttegenover
de Franse Presidentopstelde m etde eisdatde Gem eenschap binnen de kortste
keren voorbereidingen ZOu gaan treffen voor de vorming van een rechtstreeks
gekozen Eurom esParlem ent,toegeM tm etalle bevoegdheden die in een parlementaire dem ocratie aan de volksvertegenwoordiging toekomen.A = die eis,

diedoorzijn landgenootMnnnholtkrachtigwerd ondersteund,verbondhijhet
dreigem ent dat N ederland voorshands nog we1zou m eewerken aan de oprichting van een m onetair fonds,zoals de m inistersconferentie in Rom e had besloten,m aar iedere verdere ontwikkeling van deze m onetaire sam enwerking zou
blokkeren zolang niettenm inste de eerste stappen werden gezetnaar één federatief en dem ocratisch staatsverband.

Alseen uiting van stoererechtlijnigheid vielditoptreden welte waarderen,
maarofhetook vu grotestaatsmu swijsheid getuigde,daaroverkanmenvan
m ening verschillen.
In de eerste plaats is het nooitergwi
jsvan een minister-presidentom dreigem enten te uiten voor een toekomstwaari
n hijzelfmisschien van hetpolitieke

toneelin zijn land zalzijn verdwenen en diedusdoorzijn opvolgermoeten
worden wâârgemaakt...ofingetrokken.In de tweede plaatsstond hijtegenovereen FransPresident,die meerdiplomatie in zijn pink had dan Biesheuvel
inzijnhelevuistenditooktoondedoordewijzewaarophijBiesheuvelsdreigementpareerde.Toteen regelrechtdebatliethijhetnietkomen;hijlietalleen
vastleggen dat de oprichting van hetEuropees monetaire fonds niethetkarak-

ter mocht krijgen van een onderonsje van bnnkdirecteuren of ministers van
financiën, doch dat dit m et groot cerem onieel zou geschieden en aldus zou
worden gepresenteerd als de geboorte van een nieuw Verenigd Europa.Laatde
heer Biesheuveldan nog m aar eens kom en m etzi
jn dreigement,dan staathj

inplaatsvu Pompidou te kijk alsdegene diedevernieuwing van deEuropese
G em eenschap tegenhoudt.In de derde plaats m ag m en zich afvragen of het

soortstoerheid waarvan premierBiesheuveleenmlmmertjeweggaf,eigenljkniet
steuntop een zekere sim plificatie van hetprobleem waar hetom gaat.D e top-

conferentiewerdbijeengeroepenom zichteberadenovereennieuweconceptie
van het Verenigd Europa. Het is echter een simplificatie te stellen dat zo'n

nieuweconceptiealléén mogelijk isdoorEuropatotéén staatsverband om te
bouwen.DatdeEuropeseorganen totnu toehun beleid meteen lam handje
moesten voeren,kon menslechtsinzoverretoeschrijven aan destructuurvan
het V erenigd Europa, dat deze structuur van een statenbond niet voldoende

mogelijkheden bood om tegenspeltebieden tegen een remmendbeleid a1sdat
vanFru krijk.NatuurlijkbiedteenVerenigdEuropaalséénstaatsverbandnaar
analogie van de Verenigde Staten van Amerika meer mogelijkheden dan de
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statenbond die hetnu is,m aar datwilnietzeggen datdiestatenbond nietm éér

mogelijkheden biedtdan er totdusverre uitkwsmen.En dâtis kennelijk wat
PresidentPompidou voordegeeststondtoenhijdetopconferentiebijeenriep.
Deeisdiehijin demaand septembernogstelde,datderegeringen dernegen
landen éérstblijkmoesten gevenhun medewerkingtewillenverlenen aan een
nauweremonetairesamenwerkingvöördathijtothetverzendenvandeuitnodie genvoordeconferentieoverging,weesduidelijkindierichting.Hijgafdaar
in feitemeetekennen,datFrankrijk in deGemeenschap nietlangereenremm ende doch een sm wende ro1wi1gaan spelen.M en vraagtzich af of Biesheuvel en M ansholt dit we1 voldoende hebben dooc ien, althans we1 voldoende
war de aan deze tekenen hebben gehecht.
H ebben deze tekenen nu op de tom onferentie bedrogen?
D e resultaten van de conferentie werden vastgelegd in een lang slotcom muni-

qué,datin denachtvan 20 op 21oktoberwerd uitgegeven.Deletterlijketekst
van ditcomm uniqué besloeg een hele com pactgedm kte krantenpagina.H et
opende m et een soort gewetensonderzoek, uitm ondend in de verklaring dat

voor Europa hetuur is gekomen om zich de eenheid van zijn belangen,de
betekenisvu zijneconomischpotentieelendedraan ijdtevanzijnveœ lichtingen in de wereld bew ust te worden.
H elem aalin de li
jn van ditvromeopeningsgebed 1agook hetmeeruitgewerkte
credo dat erop volgde.Daaruitkwam duideli
jk naarvoren dat men we1een

economischegemeenschapwensteteblijven in diezin datmen detotdusverre
tot stand gebrachte econom ische sam enwerking nog verder wilde gaan uitdiepen,m aar datm en toch deze sam enwerking nietm eer als een doelin zichzelf

wenste te zien doch slechts alseen middelom de ongelijkheid in levensvoorwaarden bijte trekken.Deeconomischegroeidieuitdesamenwerking binnen
de Gem eenschap voortvloeit,m oet zichtbaar worden gem aakt in een verbetering zowel van de kwaliteit als van hetniveau van het leven dat de Europese
volken leiden.M et andere woorden:de econom ische samenwerking zal in de

komendejaren haarcomplementmoeten vinden in sociale samenwerking.Het
gaat dus niet m eer om het éne staatsverband Europa 6f om een Europa van
staten m aarom een Europa van de m ens.
Leestmen nu in ditverband desam envattingvan debesluiten dertopconferen-

tie,zoalshierboven in hetPolitiek Overzichtoverdemaand oktoberisgegeven,
dan kan m en zich toch niet aan de indm k onttrekken datzich inderdaad een
om m ekeer aankondigt.
Eenommekeerdienaarallewaarschijnlijkheid vooralhetjongeEuropa m eer
a= spreekt dan de hele strijd om het éne staatsverband of de statenbond.

Volkenrechtofstaatsrecht?Watku datde jongeren schelen?Zijwillen een
Europa m etgezonde sociale verhoudingen,m eteen zuiverder leeY imaat.
Een Europese U nie?

Datklinktzo'nbeetjealshetAmen vu eendapluiting.
Is hetzo m aar een wx rd? H eeft m en er een bepaalde conceptie mee op het

oog?W athoudthetpreciesin?Niemand van deheren diein Parijsverenigd
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waren,weethette vertellen.H etiseven vaag als een A men.H etzalnog gevuld
moeten worden.
H ansH ermans

België
Een crisisvJa hetregim e
In België is de huidige regeringscrisis,die reeds m aanden geleden w erd voor-

speld,eencrisisvanhetregime.Deregeringspartijenwetenzichbijgebrek aan
een altem atiefveroordeeld om metelkaarverderop tetrekken.Tegelijk liggen
hun belangenzozeeruitelkaar,datzijvaak volledigtegengesteldzijn.W e1telt
voorbeidedatzijnietsteverhom n hebben van nieuweverkiezingen.
Inzake de drie tegenstellingen die op ditogenblik de Belgische politiek beheersen,staan de regeringspartijen in feite in verschillende kampen,om wille van
hetfeitdatin Vlaanderen de CV P opnieuw in de gunstwilkom en van vele kie-

zersdiezijaandeVolksunieverloor.Daarom wi1zijdeVlaamse,defederalistischeendechristelijkelijnbeklemtonen.Ditbemoeilijkthetsnmengaanmetde
W aalse vleugel,de PSC.D e socialisten worden van hun kantgei'
nspireerd door
het unitarism e,uit schrik dat een regionalisering m eebrengt dat de V laam se
socialisten op eigen benen kom en te staan in plaatsvan onder de hoede van de

sterkeW aalsebroer.In dezelfdeoptiekzien wijook een opflakkeringvan een
minorisatievrees aan vrijzinnige zijde,hoewelmen weetdatin Vlaanderen in
beide groepen binnen de zuilen tegenstellingen leven,zodat bi
jv.de bisschop
van Genteen vrijzinnigprocureuraan zijn zijdevindtin alleswattemaken
heeft m et censuur.
lnzake de V oerstreek en haar statuut en de afbakening van hetgewestBrussel

krijgen defrancofonen een aacelendesteun van deBSP.
W anneer al deze draden aldus dooreen lopen tot op het vlak van de regering
zelf,dan raakt het centrale spel in een onontwarbare knoop gestrikt en wordt

hetonmogelijk om een regeringsverklaring,diereedsin januari'72 onopgeloste
punten bevatte,verder uitte voeren.
W at het Voervraagstuk betreft,zit m en klem ;op de cultuurautonom ie zitten
unitaire rem m en;hetprotocoloverhetschoolpactwerd niet ondertekend en de
gem eenscham schoolwordtals reserve wisselmuntop zak gestoken.

M en is gewoon niet meer in staat duidelijke ideeën voorop te zetten en het
politieke handelen naar hetpubliek toe te m otiveren.
H etzaleen wonder heten a1s Eyskensdeze knoop nog kan ontwarren en iedereen ve- acht nu de va1van de regering in een hopeloze poging om de onontwarbare knoop gewoon door te hakken en m etnieuw geschikte kaaden hetspel
te herbeginnen.
Waarschijnlijk zalhetnietvolstaan slechtsenkelemensen tevewangenen zal
het regeringsgezichtveranderd worden door aan een socialistische prem ier de
leiding over te dragen.Eyskens sprak reeds een soort afscheidsrede uit in de

kamerop 25 oktober,toen hijhetvoortdurend had over <deman diemijza1
opvolgen'.M en denkt aan Leburton.

282

Politiek Overdcht

Eentripartite(regeringmetdriepartijen)zalhetwaarxhijnlijknietworden,tot
spijtvan deP.V.V.diedaarop specieert,omdatmeerderevraagstukken opgelost moeten worden m et goedkeuhng van een 2/3 meerderheid in het parle-

ment.M aar,gezien hetgeringeelectorale succesvan de establishment-partijen,
diesindsjaren geznmenlijk een middenkoersvoeren,ishetversterken van dit
beeld naar de kiezertoe m aarweinig bem oedigend voor CV P-PSC en BSP.
In enkele kranten was zelfs sprake van een tregering van nationale unie'.

R.W .-erPerin zou daarop aansturen.Erzijn maarweinig voorstanderstevinden voor dit avontuur,gezien het evidente gevaar datalle belangen dan zeker
zullen geclicheerd worden voor de toekom sten ditisde dood voor elke politieke vernieuwing.

Hetcommunautairpakket: mochthetnog watbl#venduren
Hetpakketvan decommunautaire vraagstukken blijft,naasthetschoolpact,
degrotemoeili
jkheid diehetpolitiekeleven paralyseert,en ditzelfsop lange
termijn.Deregering kan nietop deopm sitiepartijen rekenen (specialemeerderheidnodig),deregeringspartijenzelfzijnhetoneens,en binnen elkeregeringspartijbestaan ernogmaalsfundamenteletegenstellingen.
Overhetalgemeen wordtindecommentaren gezegddat<we',endatzijn dan
deBelgen waarschijnlijk,decommunautaireproblemen grondigbeu zijn.Niet
iedereendeeltdezemening.Erzijnerdieerpaspretinbeginnentekrijgen,en
dievoorzien dathetnogweleenseenheletijd zou blnnen durenvoorereen
definitieve oplossing kom t.D eze opvatting steunt op het feit dat de politieke
dim ensie van de com munautaire problem en ft
mdnmenteelveranderd isterwijl
regering en parlem ent bezig waren aan een oplossing te dokteren.Ditkan vergeleken worden m et een zieke die voor een verkoudheid wordt aangepakt,en

ti
jdensdebehandeling kankerblijkttehebben.Voordemeeste dokterszalhet
vermoedelijk we1een evidentiezijn,dateen behandelingvoorverkoudheid niet
langervolstaat.D e vraag isofde politiciook zo zullen reageren op hun terrein.

En om de vergelijking verder door te trekken:hetgenezingsproces zallangdurig en pijnlijk zijn.De fnmilie moetworden gewaarschuwd.
De CVP pakt het probleem aan vanuit de hoek <decentralisatie van de staatsm acht'.D e achtereenvolgende stadia van haardenkproceswaren:provincialisatie, regionalisatie, federalisatie.D e oplossingen die tot nu toe werden uitgewerkt,dragen de sporen van de ontwikkeling van provincialisatie naarregiona-

lisatie.W aarschijnlijkzoudeCVP we1instaatgeweestzijneenmooimodeluit
tewerkenvan een staatmetsterkeprovincies.W snneertijdensdeonderhandelingen metdeanderepartijen (o.m.dewerkgroep van de28)deideevan de
regionaliseringhethaalt,wordthetkunstenvliegwerk.Enerzijdswasdetijdte
kortom nu alles grondig te gaan herdenken vanuit de idee van een staat,sa-

mengestelduitderegio's,en anderzijdsmaakten desocialistenhandiggebx ik
van degelegenheid om enkele basisoptiesdefinitiefte verleggen.A ls hettoch

gaatom <decentralisatie',dan kan men evengoed vanuitmateries(het sociaaleconomische,hetculturele)decentraliseren,als vanuitgeografische gegevens.
D e BSP kreeg voldoening,en zo ontstond ook de eerste bu deling van ve- ar-
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n'ngen:decentralisatie perm aterie m aakteen consequente regi
onalisering bijna
onmogelijk.Erkan nietefficiënt gedecentraliseerd worden vanuit beide oog-

punten tegelijk.
W anneer in een tweede fase vu de evolutie binnen de CVP de optie regionalisatie geleidelijk verlegd wordtnaar federalisering, worden de tegenstellingen
nogm aalsverm enigvuldigd.Binnen de CVP ontstaat spanning tussen de nieuwe

partijleiding,dienaareen vorm van federalismewil,en de leden van deregering diedita1seen depreciatieaanvoelen van watzijpresteerden.Tussen de
CVP en de BSP wordt de kloofonoverbrugbaar:de BSP voelt niets voor een
autonoom V laanderen, w aarin ze mom enteel een flinke minderheid zouden
vormen.Zijhebben com pensatie vanuit W allonië nodig. D e BSP kan alleen
maar sterk zijn in een unitair België.Een derde tegenstelling:het m inorisatiem otief verhuisde van V la= deren naar W allonië.H et flamingantism e is ontstaan vanuit een situatie van onderdrukking door de Franse taalen cultuur en
het iW aals'kapitaaloverVlaanderen.DitVlanm s minderwaardigheidsgevoelis
verdwenen.Tnzake <cultuur'volstaathetter verdediging de taalgrens goed vast
te houden.Inzake kapitaalwerden ondertussen zoveel buitenlandse investeringen uitgevoerd,dathetzinloos is geworden nog over tW aals'kapitaal te spreken.N u is echter de econom ische situatie in W allonië zodanig precair gewor-

den,datzijslechtsdievo= envan federalismezoudenkuM enaanvaardendie
snm engaan m et een financieel unitair België. H et is we1 m erkwaardig in dit

ontwikkelingsproceshoehetnnmingantisme a1smotiefverdwijnten hetwallingantisme groeitop basisvan een econom ische evolutie.

Uiteindelijk zijn de communautaire vraagstukken van 1972 iets totaalanders
dan dievan 1968,en zelfsin diematedatdehuidigeeigenlijk geen communautairevraagstukken meerzijn.Debasisvraag waarwethansvoorsta= is:komt
er een grondige hervorm ing van de staatsstructuur,m eteen zodanige decentralisatie van de politieke besluitvorm ing naar verschillende niveaustoe,dater een
kansOP reële dem ocratie in zit?
Indien we nu deze com m entaar in opties m ogen om zetten,dan luiden die als
volgt:
1. Er moet een ernstige breuk ontstaan, zodanig dat het probleem van de

staatshervorming uitgewerktkan worden,bevrijd van de uitgangspunten van
1968.
2. D e decentralisatie van de m achtm oet vanuiteen geografische indeling gebeuren - wat binnen die geografische indeling een specialisatie naar de verschillendem ateriestoe nietuitsluit- om datop die m anier de grootste kansop
democratisering wordtopen gehouden.Een decentralisatie op nationaalvlak
naar nationale deelterreinen toe houdtniet meer kans op dem ocratisee g in
dan nu.
3. Binnen de socialistische structuur zou de tegenstelling m oeten openbreken
tussen degenen die een grotere kansop dem x ratie voor de bevolking prefe-

rerenboveneentoenamevan decentralemachtvanhetpartijapparaat.
10.11.9
72

W ard Bosm ansen Rita Jolie-M ulier

Forum

Hetafgedanktev//k

maken door de provincies van de republiek. Dit boek is het verslag van die

D e republiek Zuid-M rika telde in 1970

reis.Defeiten kunnen gemakkelijk overongeveer21miljoen inwoners.Tweeder- gedragen worden aan het papier.M aar
de daarvan heeft hetongeluk nietin het deervaring zelfisinmijn hoofd blijven
bezitte Zjn van een blanke huidskleur. zitten a1seen verscH kkelijke nachtmerSindshetvan krachtworden van de W et rie,diemijzelfsop klaarlichte dag beop de bevordering van Bantoe-zen e- nauwt.Vooreen mil
joen Zuidafrikaanse
stuurin 1959,vormtde creatie van Ban- m ensen Z'
Jn de toestanden waarvan ik
toestans,ook we1 thuislanden genoemd, gemige was,de grenzen waarbinnen hun

een belangrijk onderdeelvan de apart- leven zich afspeelt.Dedrei
jing overge-

heidspolitiek van de Zuidafrikaanse regering.Daarm ee is aan de politiek van
politieke en sociale segregatie een extra
dimensie toegevoegd, nl. de tot standbrenging van een geografische segregatie.
qn orderto tidy up the raciallandso pe
and eliminate black spots in white areas
and reduce the large mlmbersofAfrin>n
squatters living on white fa= s the government are forcibly resettling large
mzmbers of AfriclnK,often under apalling conditionsu.W atPollock watnuchter constateert,is voor Desmond een zo

plaatstteworden hangtmilloenen anderen boven hethoofd;hetlljkterop dat
de regeringsvrachtauto's elke dag hoe
langer hoe meer van deze ladingen ver-

bijsterde mensen overbrengen naar de
kale vlakten'.

W atisereigenlijk gaandein Zuid-M rika? In hoofdstuk twee tracht D>mond

onsde feitelijke informatie teveochaffen. De huidige politiek van de Zuid-

afrikaanse rejering iser op gebaseerd

zoveelmogelilk de talloze kleine en verspreid liggende tzwarte plekken' op te
heffen en dezwartebewonerservan over
verbijstexnde realiteitgeworden,dathij te brengen naar de zgn. thuislanden

gemœnd heeftZjn ewaringen op schrift (Bantoestans). De thuislanden bestaan
te moeten stellen.Onlangs verscheen het
boek in Nederlan/ e vertalingo.
Hetboek isin feite een reisverslag voorafgegaan door een aantal hoofdstukken
met algemene inform atle. H et is een

triest en schrijnend werk geworden,
waarvoorDesmond in zijn eerstehoofdstuk Zjn motieven uitœnzet: timehill
(œn hervestigingskamp,A.D.) was de
ervaring diemiJertoebrachteen reiste

uit een tweehonderd verspreide gebieden die aan de rand van de republiek
liggen,zodat er één blank gebied in het

midden overblijft met strategische verbindingen naar alle ye havens.Kenm erkend voor de çthuislu den'is dat ze onderontwikkeld, overbevolkt en geëro-

deerd Zjn en gebrek hebben aan werkgelegenheid.
De Zuidafrikaanse regering baseertdeze

1 N.C.Pollock, The dilemma oj apartheid in South A/rfrl.In Tëdschr.voor Econ.en
Soc.Geograjie,1971,p.367.
2 CosmasDesmond,Hetajgedankte volk.Een verslag over de âervezffgfn: van de zwarte
sevolkfn: van Zuid-Ajrika.In den Toren,Baarn,1972,272 pp.,/ 14,50.BF.240.
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politiek van gescheiden ontwikkeling op w onen inmiddels miljoenen m enK n,
grond van de theorie van de m ultinatio- zonder dat de zojuist genoemde condinale staat.In e1k van de deelstakn k%n tiès zijn vervuld. En wanneer dan de
zo de eigen identiteitbewaard blijven3. Zuidafrikaanse regering plannen lanceert
Lipton constateert datde voordelen van om œ n der condities voor een mensdeze geografische segregatie der rassen waardig bestaan te vera llen, te weten
voor de blanke bevolking onmlskenbaar scholing,Zjn erwe1weerbhnke belu zijn.De Bantoestansvorm en een uitlaat- gengroepen die zich daartegen verzetklep voor het zwarte nationalisme, ter- ten.Zo besloot de blanke mijnwerkerswijl anderzijds het grote aantal thuis- unie op 30 september 1970 elk lid uitde
landen een al te grote bundeling van unie te stoten die zwarte arbeiders zou
krachten belemm ert. Daarentegen kun- opleiden, waarop de regering haastig
nen de blanken in hun aaneengesloten bakzeilhaalde4.
centrale en welvarende gebieden in tij- Ook de poging zgn.grensindustrieën te
den van crisis een gesloten front vor- vestigen, waa= ee men hoopte een demen.Desmond steltterecht dat de Zuid- centralisatievan industrideen stedelijke
afrikaanse regering voor de rechwaardi- groei alsm ede werkgelegeo eid voor de
ging van deze politiek een aantal histo- snelgroeiende bevolklng van de verscMlrische stellingen moest verzinnen over lende Bantoe-gebieden te creëren,moet
de Afrikaanse bevolking. M en gaat er a1s vrijwelml
'slukt worden beschouwd.
zo vanuit dat de thuislanden de grond- VeelaandachtbesteedtDomond aan de
gebieden zijn van verschillende volke- kwestievan devrijwilligheidvan deverren.De geschiedenis heeftgelukkl
'g voor plaatsingen. Hoewel de Zuidafrikaanse
elk van deze volken ofnaties uitgestrek- regering volhoudt datde verplaatsingen

te(!)grondgebieden biM en derepubliek vrijwilligZjn,ishetreisverslagvan Desnagelaten die hun a1s thuislanden dienen.Daarom is de politiek van de regering geen politiek van discrim inatie op
basis van ras of huidskleur, maar een
politiek van differentiatie op basis van

mond een lang relaas van wat er allemaal aan intimldaties, straffen, dwangmaatregelen en K onomische sanctiesbe-

dachtisom de schijn van vrijwilligheid

op te houden.De grondigheid waa= ee

hetzelfstandig bestaan a1snatie,waarbij dit geschiedt, is verpletterend voor de
zelfbeschikking wordt verleend binnen

Zuidafrikaanse regerm
' g.

de grenzen van de thuislanden @.45). Hetboek van Desmond is nietnieuw in
Uiteraard bestrijdt Desmond deze stel- die zin datdaarin voor heteerstditpro-

bleem aan de kaak wordtgesteld.Hetis
ling m et talloze feiten.
Een ervan isdatde thuislanden œnvou- we1 het eerste systematische overzicht
dig in de m eeste gevallen geen enkel van watertijdensde afgelopen jaren in
s geschied met de zwarte
reëeluhgangsquntbiedenvooreenzelf- Zuid-Afrikanaida
standije ontmkkeling.Desmond heeft bevolking, t de internationale pers
met elgen ogen gezien wat anderen op keerop keerhetverschijnselvan devergrond van nuchtere cijfers meenden te plaatsingen gesignaleerd had.De Engelsmoeten vaststellen.Zo schrijftJohn Sac- talige editie van het boek kreeg,geluk. kur in The Tim es van 27 -4-1X 1 dat ki
g, begrijpelijkerwijs veel aandacht in
de Zuidafrikaanse commissie-Tom linson de pers, maar heeft de verplaatsingen
weliswaar had berekend dat de thuislan- niet doen ophouden, integendeel. Tendenvoor7 miljoen mensen een b>tnsn slotte worden dekapitalistische belangen
zouden kunnen bieden, maar dat dit bij de produktieverhoudingen zoals die
alleen volgens die zelfde commlssie mo- uitde blanke suprematieen de apartheid
gelijk was na omvangrijke agrarische voortvloeien,geheel en algediend door
verbeteringen en hetrealiseren van hon- deze benadering van het apahheidsproeem.De aanwezigheid van plattelandsderdduizenden nieuwe arbeidsylaatsen bl
buiten de landbouw.In de thulslanden getto's scheptimmers een lmmens reser-

3 M.Lipton,IndeyendentBantustans?in:Intern.A//Jir.
ç,January 1972,pp.1-19.
4 Keesings Historlsch Archief,1971,p.79.
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voir van goedkope arbeidskrachten.Het cinatie heeft plaats gem aakt voor een
doel van de bevolkingsverplaatsingen meer serene bezinning'.Het moment is
wordt door Nadina Gordimer in Zjn nu wellicht gekomen om de balans op
voorwoord op Desmonds boek dan ook te maken.D.Scheltens,van wie we M er
terecht om schreven als: çde absolute woorden citerenl,gaat uit van een bekontrole van een m inderheid over een zinning over de god-is-dood-literatuur
grote m eerderheid van arbeidskrachten, om een reeks vragen uit de filosofische
die voorhetbestaan van die minderheid godsleer te behandelen met de actuele
van vitaalbelang is'.De om stxndigheden filosofie a1sachtergrond.Zijn eerste o.i.
waaronder deze verplaatsingen geschie- niet-onbelangrijke opmerking isdathet
den,doen dan niet meer ter D ke. On- in deze crisis van het theologisch dendervoeding en ziektezijn normaalin de ken om filosofie gaat.H onest to God
overvolle thuislanden.Door het ontbre- van de anglicaanse bisschop John A.T.
ken van werkgelegenheid Zjn duianden Robinson was bedoeld a1s een theologigedwongen elders werk te zoeken,waar- sche bezinning en vond a1s zodanig een
door de gemeenschap wordt ontwricht. opvall
ende weerklank bijhetgrote puToch heethetin een officiële circulaire: bliek.W atdaarin aansloeg werd radicatBij het vestigingsproces mag echter de 1er doorgedacht in werken van Thomas
menselijke kantvan de zaak nooituit J.J.Altizer, P.van Buren, W illiam Hahet oog verloren worden. D e mensen milton, <christelijke theologen'die hun
moeten met het verschuldigde respekt theologie beschreven a1s een christelijk
behandeld worden en m et begrip voor athdsme.M aar de gezagsargumenten in
hun moeilijkheden en zijmogen nietde deze theologie kwamen nietm eer uitde

indruk krijgen,dat zijnietlanger wel- bijbel,maaruitHegel,Nietzsche,Heikom zouden zijn in het Europese ge- degger.Scheltens' oordeel is streng,zobied'.Desmond zelf heeft de ironie van

wel t.o.
v. de god-is-dood-theologen a1s

dezeoymerking aan delijveondervon- van de theologie in hetalgemeen,en met
den.HzJheeftvan de Zuidafrikaanse regering huisarrestopgelegd gekregen.Het
gaattenslotte te verblanken te verplaatsen!
A.G.J.Dietvorst

reden:<W at het filosofisch gehalte van
de hierbedoeldewerken betreft,valto.i.
debalans nogalnegatiefuit.W ehebben
hier te doen met een tweedehandsverkoop van reeds bestaande ideeën,waar-

bij de werkelijke problematiek van de

auteurs waaraan de ideeën werden ont-

K ernvragen pJa

defilosofischegodsleer
t
Enkele jaren geleden stond de vraag
naar God volop in de aandacht van de
wereldpers', zodat zelfs de sensatiebladen de titelqsGod dood?'blokletterden
op hun frontpagina a1s een poging tot
definitieve afrekening metalleswatmen
God no- t.Hetleek we1of elke zinnige
uitspraak over God of godservaring uit

leend W eidegger,Nietzsche,Marx,Feuerbach,Hegel) nieteens tothaar recht
komt.De recente God-is-dood-literatuur
za1 dan ook in de geschiedenis van de

wijsbegeerte geen sporen nalaten'.Deze

negatieve balans wat het filosofisch gehalte betreft,betekentechter niet datde
god-is-dood-theologie zonder m eer op
niets is uitgelopen.Ze heeftin hettheo-

logisch denken en bijvelegelovigen een
crisis veroorzaakt of versneld, die niet

het menselijke denken geweerd moest alleen een negatieveweerslag za1hebben.
worden.qntussen is de sensatie rond dit
them a al grotendeels uitgestow en, de
stortvloed van literatuur over de dood
van God is toteen bredere en meer rustige stroming bedaard en de eerste fas-

Zonder de ontredderende invloed van
deze crisiste onderschatten wi1Scheltens
het positieve afwegen dat ze bewerkt
heeft en nog bewerken zal.
De oorzaak van de crisis was de ang-

1 D.Scheltens,De tëd van God,m eeks fFilosofie en Kultuur'
),De Nederlandse Boekhandel,Antwerpen/utrecht,1972,205 pp..

stige en langdurige vervreemding van de zou verdwijnen,kan hetookinhettheotraditionele theologie t.o.
v.de grote filo- lojisch woordenboek geen betekeni
s
sofische stromingen. M en <weerlegde' krljgen'.M aar door hetuitwerken van

Kantzonderwerkelijkedialoog;mengaf een filosofische godsleer,die niet blijft
geen aandacht aan Nie% che (en zijn staan bij louter theoretische beschoudramatischeuitroep:<Godisdood');men wingen (b.v.de T
godsbewijzen',de omkende weinig of niets van H egel. De schrijving van de tattributen'of benaGod-is-dood-theologie hx ft de theolo- mingen van God),maardie degewone
gen gedwongen tOtœ n confrontatie m et bestaanservaring durft te analyseren om

deze filosofie. Op het ogenblik is de daarin God te vinden, de God die zich
aandacht van de theologen voor H egel, openbaart a1s de inspirerende zin van
Nie%che, Marx, Hddejjer, Wittgen- het leven,en de steeds aanwezige gever
stein en de analytische wllsbegeerte dan van het goede.M aar ook begrippen a1s
ook vrij courant geworden. Maar dit :gave',fgoed',twaarheid',Tabsoluut'roemaaktooknoodzxkelijk datzeeengron- pen gemakkelijk voorstellingen op die

diger filosofische vorming krijgen dan vertekend zijn vanuitpersoonlijke weitot nog toe het geval geweest is. Dit
m oet a1s œ n winstpunt worden beschouwd.W ant het is goed dat het geloof nietmeer van buiten af als aan on-

gedng tegenover de waarheid en het
goede. H et komt er daarom O.m . OP
aan, het absolute, dat stevigheid geeft
aan de waarheid en de inspiratiebron is

volwassenen bilgebrachtkan worden,en van alle eerbied en toewijding,niet te
datde m ens f
uitZchzelf'tot authentiek denken a1s œn zijnde, a1s een ob-ject
geloofmoetworden gebracht.
tussen de dingen vôôr en rondom ons.
Om de gelovige (en de theoloog ze19 D ekritiek van de grote filosofische denhierin te helpen,ishetnodig datde the- kersis daarbijeen kostbare en wellicht
oloog zich en zijn toehoorder(oflezer) onmisbare hulp.W antdetaalblijkttellosmaaktvan œnaantalonjuisteen vaak kens weer nietbijm achte om het Oninfantiele godsvoorstellingen, dat die noembare te noemen; ze wijst telkens
voorstellingen op hun waarde worden
getoetst: de Schepper die in het begin

weer naar de dingen in plaats van naar
H em die de dingen laatbestaan,die de
der tijden wordt gedacht en daardoor grond is voor de waarheid en die de

g= akkelijk uithetdagelijkse leven ge- liefdemogelijk maakt.BijKantisdatde
bannen wordtnaar een ver verleden;de
Beschermer van de gevestigde politieke
en sociaal-K onom ischestructuren;hetalZend Oog datschaamteloos alonze bewegingen volgt en beoordeelt,en waaraan Sartre als kind trachtte te ontsnappen door er hard tegen te vloeken; de

absolute waarde, die zin geeft aan de

categorische imperatief; bij Hegel, de

Geest die zich m anifesteert in de groei

van hetmens-zijn;bijHeidegger (ongeveerzoalsbij Bonaventura en Augustinus),hetlichtvan hetgevendeZijn.
D e filosofische godsleer bestaat er na-

Voorzienigheid die mij (toevallig) be- tuurlijk niet in,deze of andere auteurs
schermtterwijlzemijn gebuurlaatver- na te zeggen of hun zoeken nog eens

ongelukken ...
over te doen.Ze kan Zch we1 door dit
H etverwerpen van deze en andere nûs- zoeken laten helpen.M aar wat ze moet

reiken: is persoonlijke verheldering,
leidendewegwijzersheetvoorNie% che, be
Sartre en voor een aantal hedendaagse persoonlljk aan het licht brengen van
theologen fathdsme';hetis daarom nog het verborgene dat in ons leeft.<De eigeen echte godloochening. De vraag genlijke verificatie (van deze verheldeing)bestaaterdan ook in,datwijonsblijft dan echter in welke richting het r
authentieke godsgeloofmoetworden ge- zelf kmmen her-kennen in hetgeen in
zocht.Niet door de filosofische refledie een filosofie aan het woord wordt gehetzwijgen op teleggen,alsofdefiloso- bracht'.
fie geen zinnig woord over God zou W e hebben D.Scheltenshier zo lang aan
kunnen zeggen.qmmers,waarhetwoord hetwoord gel
aten omdatZjn boek oy
God uit het filosofisch vocabularillm zo'n treffende wijzevoldoetaan ditcn-
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terium van verificatie.Het b%chrijven voor het hele rapportin bepaalde polivan degodservaring en van de tijd voor tiekekringen,lijktwe1zeker.DoorontGod isœ n tastend Zch oriënteren in een breken van publikatieblnnen we zelfnu
duistere wereld.D e lezer die naar een vooe tlom n op politieke effu en van
hulp uitzid om deze weg op te gaan, ditrapporten hetin en sodale context

kan die ongetwijfeld vinden m
' de rus- plaatsen.Diepolitiekebeslissingen lijken
tigeen - in tegenstelling metzoveelandere filosofische werken - vlotleesbare
bezinning over het godsprobleem die
door de auteurD e /fj# van God wordt
genoem d.
M .DeTollenaere

De intelligentie vJa

ProfessorA.D.deGroot

van niet geringe betekenis.Als we de
ratachtige probleemoplossers van De
Groot nog meer voorop laten lopen,

krijgen wewaarschijnlijk een nog gekkere mathematisch-tx hnische wereld en

maatschappij-bovenbouw. Dr. M abuse,
dr.Cijfer e.a.- we kennen z. uitde
literamur- zijn gevoelsa= en meteen
gering ontwikkelde neus voor sodale
problemen. Jlmmer genoeg is er voor
het laatste nog geen betrouwbare test

ontwikkeld. (Jensen volgens W ilbrink,
P.nr.40 '
72).De probleemoplossers
Hetismoeilijkom ietszl
'nnigs,ietsintel- H.
ligents te zeggen over een rapport dat van De Grootzijn we1de mensen,die
nog nietuitis.Toch hebben velen algereageerd,zoalsJohanna Fortuin en professor Hofstee in De Groene en KpAq
Kolthoff en W ilbrink in D e Haagsche
Post.Hetrapportgaatover selectie-pro-

hetrapportvan hetM .I.T.van M eadows

(van deClub van Rome)op wiskundige

details aanvallen,maar die nietkuM en
beslissen dat ze er nu maar beter rekening mee kunnen gaan houden,datM eang> eeruitD llen koceduresvoorenin hettertiaironderwijs: dows'prognoso oook
de Thom assen die
me
n.
He
t
Zj
n
Hoe en waarom en m et welk doel. Op
hethoegaikhiernietin.Eenbelangrijk nietgeloven watze zelfnietgezen hebn.Er zijn nog meer selediepe cipes
doelvan deselKtiemoetzijn - volgens be
De Groot- selK tie op gespecialiseerde aan het werk, die niet dirx t op intellientie selecteren: Ik bedoel de selectie
intelligentie en die is dan gK orreleerd g
v
an <at risk',van bedreigden,neurotici:
volgens De Grootmetçaanlegsfactor'en
nsen die- ook alssmdenten - lijmet <abstractief verm ogen'.In de maat- me
ken vastte lopen.Nu geeftPetersin het
schappijbestaatvolgensDe Grootver- M = dblad Voor Geestelqke Volksgeder meritocratie: d.
w .z. behoefte aan
ondheîd van 1972 nr.9 aan, dat naar
(leiding door) speciale probleemoplos- z
e
e
rikaans onderzoek naar Dörner
sers;die dan bijvoorkeurde deskundi- denmAme
eer neurotische smdenten door het
gen en besm urderen moeten worden.
Over de nlate van erfeli
jkheid van deze universitaire systeem worden opgenomen
(vorm van)intelligentie,die De Grootzo en verdergebracht:terwijldegenen die

ndertotaanpasslng bereid Zjn,vaak
hoogaanslaat- erworden cijferstussen mi
de 50en 80Z genoem d - raken de ge- deuniversiteitverlaten.Peterssnijdthet
moederen in beweging en argumenten

onderwer?aanvanhulpverleningâânde

versitelt, niet alleen aan de sm dent.
aan twee kanten Zjn zwak,tezwak om uni
Oo
k
Hofsteezinspeelthier op.
te herhalen.Vaststaat,dateraltijd wel
enige vorm van selK tie gebeurten logi- De prognose op grond van verschillende
scher wijze gebeuren moet2 al is het selœ tie op bepaalde typen is nog gœ n
nzaar, dat de bovenmneester sa de zaqde hard fad, evenml
n a1s mijn prognose

klaszegtdatJantjemetZjnvriendjehet datwemetde1.
Q.'svan DeGrootvoor-

beste naar de L.
T .S.kan, om ôôk tim- op a1slemmlngen naarde bliksem gu n.
merm an te worden. Allemaal naar de M aar watD u er nu verder m litiek geuniveoiteitis ook Znloos.Dat een losse beuren op grond van De Groot's rap-

80% genetischebepaaldheid van I.Q.-ni- port? HetraultaatM1we1Zjn,datde
veau hetgoed doeta1sverkoopargplm ent vage m iddelmaat, geboren in en uit de

hogeremiddelklasse,zijn kansop studie Zen kan.In een lang naschriftmetbijop vev hillend niveau M 1 houden en

lagen probeert W .F.H e= ans a1s aan-

metofzonderdiplomawe1œn redelijke han! bijzijn tonxlstuk Klng Kong te
baan krijgt.Metde duiand gulden col- bewljan datMjvan hetmlnlsterie van

lejegeldendergelijkemaatregelenvallen CRM onder het valse voorwendsel dat
ZJ niet af. Gek trouwens,datallœ n de hij œn toneelstuk voor de NTS zou
Npzi's het woord Tplutocratie' hanteer- schrijven,J2e ,
- 1os kreeg.Hij Du

den.W aarschijnlijk krijgen we dus -

dan in werkelijkheidhelemaalnietsvoor

na veelgehanxwarin een iets naar links de NTS gemaakt hebben maar koelbloegeschoven, dus sterker gepolariseerde dig een manuscript hebben ingediend
Tweede Kamer - toch we1 weer een waawoorhi
jeerderalJ5000,- van de

specialeopbouw,waarbijdetechnocraat gemœnteAmsterdam kreeg.Hij*1Zch
de topfunctia kdjgt: De iets minder zelfkennelijk voorstellen alsœn oplichslimme uit gegoed milieu wordt de man

ter. D e rom anfiguur He= ans, die de

daaronder;de bursaal(studentmet een
beurs)komtdaaronderterecht,voorzoverhijzich aanpast;en depolitieke dissident,alishija1s<generalist'sociaalin-

schrijverin de loop van de jaren heeft
geschapen, krijgt langzamerhand een

telligenter dan de grootste probleem om
lossers,wordt- alofniet afgutudeerd
-

werkeloos. Jantje wordt natuurlijk

grotere levendigheid dan de figuren uit

zijn romansen toneelsmkken.Datgeldt
zeker voor de hoofdfiguur van Kîng
Kong,die overigens gœ n hoofdfiguur is,
die alleen maar a1s een soortvan spre-

nog steeds industrie-arbeider of timmerm an en alofi etwerkeloos.Datis hier
dan geen probleem. W e lopen dus de
kans, dat W e nog onmeetbare, m aar

kend lijk even aan heteind ergensten

wegselecteren;de mensen m et een brede
visie,m et overzicht over meer dan één
probleem tegelijk, etc. H ofstee waarschuwt hier ook tegen, m aar niet zo

wordtaan hethistorisch them a van Kîng
Kong, Chr. Lindemans,gedemonstreerd
dat de historische waarheid*niet te ach-

tonele kom t.

Hetthema van hettoneelstuk zou zijn

dat een dem ocratie zonder histodsche
daarom nog we1mogelijk zeer waarde- wa
arheid niet kan bestaan. Daarna
volle figuren van de universiteit gaan

terhalen is.Voordetweede keerin zijn
schrijverscarrière doetHermansduseen
klemmend. De mogelijkheden zich te be
roep op œn van devervolging-en verontplooien worden voor de Tgeneralist'
z
e
t
chandalen uitde jaren na 1945.In
beperkt.Zijn sociale stams wordt laag De-s
donkere kam er van Dam ocles wordt
en duszijn maatschappelijke machtge- devisievan Van derW aalsen zijn verring.De tecu omeritocratische structuur dediger M r. Starp op de geschiedei s
kartverderzondervisie oflooptstuk en

n dezefiguurgevolgd(Van derW aals
onvoorzien.En zo weten wedan eiqen- va
z
ou
terdood veroordeeld zijn omdathij
lijk nog veelteweinigvan dewerkehjke

intelligentie van professor D e Groot en
van andere Tproblemsolvers',die vôôr of
namens ons de dienst gaan uitmaken.
A1s generalistm ogen we er bepaald niet

a1s dekmantelwerd gebruikt voor zijn

gerustop zijn.
J.H.van M elxm

uitde eerste naoorlogse jaren,datLin-

Dr.< A H erm ansen deoorlog

omdat hij te veel wist,Juist was.De
daarbijgevolgdetechniek isweerbijzonder knap.Bijna alle tekst is letterlijk

dubbelganger Emile of John Verhagen,

een man diegelijkti
jdig voordeEngelse
en deDuitsegeheimedienstwerkte).Nu
wordt gesuggereerd dat de beweringen

dem ansin de gevangenisvermoord werd

overgenomen uithetrapportvan de en-

Hermansiseen strijdbaarmensdiealles quêtecommissie ofuitinteM ews.Alleen

op alles zet om een bepaalde im age te de volgorde is nog al veranderd en de
behouden.Die im age is die van een on- muze van de gescM edeis en demonbeminnelijk,slechtmensdiehetverscMl stranten spreken een commentaar uit.

tussen goed en kwaad bijna nietmeer De muze verdwijnt aan het eind naar
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œn musmlm en,zoals bij Hermans te hetniet eens ismetzijn visie op King
verwachten is,zijn dedemonstranten a1- Kong.HijvoeltZch erpersoonlijk door
leen m aar m achteloze schreeuwers. Be- beledigd.He= ans verdedigt Zjn visie
wijan doethetstuknatuurlijk niets.Het op zijn anti-helden,en ook M beregtuit

feitdatde historische waarheid omtrent de herînneringen van een engelbewaarKing Kong en Van derW aalsnietisop- der is te midden van de heldhaftige solgehelderd,bewijst nietdater gœn Ms- daten een antiheld,m et hand en tand.
torische waarheid is en evenmin datdie, In M œtdciînen op zwavelzuur vertelt
a1s ze er is,omtrent deze twee figuren Hermansdathijtijdensdeoorlog iedere
nietopjehelderd kan worden.Watdat dag œn boek las.Geen m anierom actief

betreftlshetjlmmer datHoflu ds<Te- werkzaam teZjnin hetverzet,watmaar
gels-lichten'ook dezo naoorlogse schandalen nietbapreekt.W ant ook in deze
beide gevallen is er steeds gesuggereerd
daterçin hetland der voldongen feiten',
çwareverhalen overautoriteiten'verduis-

voorheelweinigNederlanderswaswej!elegd,ofom zelfsmaareenbehoorlilk

terd zijnl. He= ans doet in de nabo

is,berustzijn visieop deoorlog in geen

lnzichtte krijgen in degeschiedenisvan

Nederland in de oorlog.H oewel verificatie een lievelingswoord van Hermans

schouwing van King K ong een heftige enkel opzicht op empirische gegevens.
aanvalop Prof.L.de Jong,waarin hij Onze enige :innere emigrant' heeft een
dit vrijwel expliciet zegt en de Jong droomoorlog geschapen, die hij in al
daaraan m edeschuldig probeert te ma- Zjn werken weer te voorschijn haalt,
ken.
maar- en datis erger - die hijmet
Door ditlaatste ontkentH ermans eigen- allekrachttegen dewerkelijkheidverdelijk de stelling die hijop grond van zijn digt.
filosofie in dit boek probeert waar te C.J.Boschheurne

maken,namelijk dat historische waar-

heid <et bestaat. M en kan niet ontkom en aan de indruk dat dit probleem
agwerken overfilm
voorH e= ansalleen maarde aanleiding Zesnasl
is geweestom opnieuw over die oorlog Aan het verznmelen van gegevens gaat
teschrijven diehem zoblijftfascineren. steedseen concept,een politiek van het
Tranen der drcccfr zetten een existenti- verzlm elen vooraf. Volledigheid en ac-

alistisch probleem,zoals die in die tijd curatesse zijn bepaald niet de eerste en
zo in de mode waren,tegen de achter-

doorslaggevende criteria om een naslaggrond van de bezetting van N ederland werk tebeoordelen.Datblijktweereens
en de oorlog.Hetbepaalde meteen Her- uitdezes<filmencyclopedieën'dieik hier

mans'kijk op deoorlog:indejaren '
40'
45 streed een volk van H elden een hero- te bespreken krijg.
ische strijd metdebezetter op leven en The Filmgoer's Cfl-pcnfon van Leslie
dood onder allerhand gevaren.D e Ver- Halliwelllheeftde duidelijkste politiek.
halen over een Van derW aals en Linde- In deinleiding- op zichzelfeigenlijk al
mans doen hem geloven dat avonturen een anthologiestukje van moderne filma1s daar beschreven in de bezetting de benadering- zetHalliwelluiteen dathij
gewoonste M ak ter wereld waren. Een in deeerste plaatsschrijftvanuitteleviminderheldhaftige versie van de N eder- sie.Hijisverantwoordelijk voordeaanlandse oorlogsgeschiedenis,zoals diebij schafdoorde Britse TV van (uiteraard
W einreb voorkomt,wekt dan ook een vooral Amerikaanse) film s. Dat is de
mateloze woede bij hem op.Een even commercidednemavan de jaren dertig
heftigewoede a1shijnu toontnaaraan- en veertig:het hoogtijvan de <talkies',
leiding van hetfeitdatProf.L.de Jong

gewraakt door de voorstanders van de

1 Tijdensdedebatten in depersoverdezaak Van derW aals,verscheen ervan H.Lunshof
een brochure De vlag hallstok;een studie in onrecht,waarin werd aangeduid dater een
verband bestond tussen hetEngland Spiel(v.d.W aals)en de Perszuivering.
1 LeslieH alliwell,TheFilm goer's Companion,Paladin,Londony,1072 pp.,BF.150.
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pas ontdekte fzuivere'cinema,maar begeerd doorhetpubliek.Halliwell'sfcom panion' is zonder meer œ n onmisbaar
boek, dat een l
'mmense lacune in onze
filmkennisaanvult.Totnu toe im mersis
depolitiek van dem eestefilmnaslagwerken er een geweest van correctie: het

corrigerçn van dewerkelijkefilmgeschiedenis,van dewerkelijkesmaken van het
publiek,van dewerkelijkefilmindustrie.
ln 1969reedsschreefHalliwelloverzijn

Forum
die zich tnot at al1 ladylike' gedragen.
Ook hier is het uitgangspunt: nieuwe
bekendheid en actualiteit via televisie,
dus opnieuw nadruk op werk uitHollywood en uitde periode 1939 -1960.Een

goedeaanvulling bijLesStarsvan Morin.
De tDossiers du Cine a'van Caste= an
is geen onaardige collM ie4.Een bepaalde filmconceptie werd hier zelfs in de
vormgeving vertaald. Het principe is:

boek:qtstillseemsnostalgic rather than

een bundeling van loszittende fiches,m et

forward-looking'. Hij schrijft over de
cinema waarvan hijhoudten datisniet
decinema van dejaren zestig en zeventig.In hetboek vind je:namen van acteurs,actrices,regisseurs,cutters,schn'j-

daarop œn filmkritischetekst(vaak aan
dezwakkekant),citatenuiteldersgepubliceerdekritiek (teuitsluitendFransgeoriënteerd)entenslotte:biografische,bibliografische en film ografische notities.

vers,vanfilms,technischetermen,yro- Het fiche-systeem spreekt m e we1 aan.
ducenten en produktiehuizen,spK ifleke

Ook de keuze van de besproken cineas-

ondem erpen door films herhaaldelijk ten is gdnspireerd.Hetisnietdezoveelbehandeld (en datgaatvan f
abortion'tot ste filmpublikatie over allœ n m aar klasfire' vu '
nuns' tot tBerlin' en W ew
York'# van <anti-semitism' tot tcomic

sieken.Erworden nieuwe nsmen en oeu-

vresin geëxploreerd.Alleen jammerdat
hetzo exclusiefFrans is.
strips').Een juweel.
De W orld Encyclopedia 0/ Film van Het levenswerk van Johan Daisne,het

Cawkwellen Sm ithz is geen paperback, lexicon waarin de verbanden tussen film
maar een luxueus uitgegeven boek met en literatuur worden uiteengerafeld, is
xn alfabetische lijstvan alleen maarei- erg teleurstellends. Daisne heeft alles
gennsmen (en dusgeen thema's,techni- veryxm eld waarliteratuuren film elkaar
sche termen of filmtitels zoals in Halli- raken, zonder zich vooraf te bezinnen
wellsboek).Naastdie Tbiographicalen- over de verhouding film en literatuur,
tries'krijg je een indrukwekkende index over debetekenisvan literatuur,over de
metfilmnamen en in een kortbestek een betekenis van film.Zijn hoofdaandacht
mâximum aan gegevens. De opzet een gaatnaarschri
jversdiegeadapteerdwer'universele filmencyclopedie' te maken, den, naar literatuur als inspiratiebron
maakt het boek beperkter,stukken on- voor film. Een te smalle basis. Geheel

persoonlijker en neutraaltegenoverhet onbegrijpelijk isdetweede helftvan het
filmverschijnsel.Een aardig naslagwerk, boek,waarin onbenullige,slechtgereprom aar te weinig gepassioneerd.
duceerde en nog slechter opgemaakte
Studio Vista,die deWorldEncjclopedi
a filmfoto's staan afgedrukt.
ubliceert,geeft ook het degelllke film- De Film Rcvfcw van Speed6 is zoals
tzjdschriftMovieuitendegoedverzorj- steeds knap van vormgeving,goed gemde KM ovie paperbacks'. Het volllmetle formeerd en een handig naslagwerk over
Broyô is een naslagwerkje waarin ac- de bioscoop-filmproduktie van hetvoortrices worden beschreven (hun filmper- bijejaar.
sonagesen -carrière en een filmografie) D.Lauwaert

2 Tim Cawkwell & JohnM .Smith, The World Encyclopedia // Film,Studio Vista,London,444 pp-,f 6,25.
3 Ian & Elisabeth Cameron,Broads,Studio Vista,London,144 PP..
4Benayoun, Amengual, Deslandes, e.a., D ossiers du Cinéma. Cinêastes 2, Casterm an,
Tournm,1971,256 pp..

5 JohanDaisne,Filmograjisch Lexicon der W ereldliteratuur 1.deel,Story-scientia,Gent,
681 pp.,BF.1200.
6 F.M auriceSpeed,Film Review 1971 -1972,W .H . Allen,London,244 pp.,f 2,25.

Boekbespreking
Binnengekom en boeken,aan hetbegin vJa iedere

rubriek yermeld,worden besproken naarmogelqkheid
voljensdeauteuronderhetbegrip ScandiSOCIALE W ETEN SCH APPEN

navlë verstaan moet worden, wordt een
overzicht gegeven van de fysische gesteldheid,de dem ografischestructuuren deontwikkeling van de industrie. Een en ander

Dreitzel, H. P. - Die gesellschajtlichen
Leiden und dasLeiden an der Gesellschajt. geschiedt helder en overzichtelijk. BiJ de
Enke, Stuttgart, 1972, 380 pp., D M . beschouwl
ngen over het fysisch milieu
wordtoverigenswatwonderlbk omgespron10,80.
Feddem a,D r.J.J.G .- Transvaal.BaT- gen metde begrippen landschap en fysisch
milieu,die ten onrechte identiek aan elkaar
swana kiezen voor de moderne wereld.W ereldvenster, Baarn, 1972, 226 pp., i11., worden gezien.
Het grootste gedeelte van het boek is gej14,90.

Gilhuis, Drs. T. M . - De gezamenlëke
schoolVJJ: oj tegen?- J.H.Kok,Kampen, 1972, 108 pp-,/7,90.
Hemels, Joan. - De iournalistieke eier-

wi
jd aan een afzonderlijke behandeling van
de vi
jfScandinavische landen (Denemarken,
Zweden,Noorwegen, Finland en Ilsland).

Hierin tracht de auteur de volgende,naar
dans.- Van G orcum,A ssen,1972,176 pp., zijn mening intrigerende vraag te beantwoorden: 'H oe kan deze beperkte groep
/18,50.
Ikor, Roger - L'école et la culture. mensen zo'n hoo! welvaartsiveau bereiCasterm an,Tournai,1972,144 pp.,BF.90. ken,vooral a1s d1
t geplaatstwordt teqen
Kirche und D ritte W elt. - Handel statt deachtergrond van deminderlunsti
gehg-

Hil
je.- Pesch-Haus Verlag, M annheim / ging en de natuurlijke omstandlgheden van
hetgebied'.DoordatSavelkouls zich echter
Ludwigshafen,1972,115 pp.,DM .4,80.
Land,Sipke van der - Je zit op een we- bij voorbaat beperkt tot een beschrijving

reldschool.- K ok,K smpen,1972,40 pp-, van de prim aire en secundaire sector van
heteconom isch leven,is de beantwoording
/3,95.
Rudé,George - Europe in the Eighteenth van deze vraag naar mijn gevoelonvolledig
Century, A ristocracy and the Bourgeois gebleven.H et doet wat vreemd aan wanj de behandeling van deze
Challenge.- W eidenfeld & N icolson,1972, neer men bi
hoogontwikkelde gebieden de tertiaire sec291 pp.,E 4,50.

Tjaden,K.H.- Soziales System und so- tor, waarin gemiddeld ongeveer 45Z van
zialerW andel.- Enke,Stuttgart,1972,295
PP.,DM .9,80.

d
e beroeysbevolking werkzaam is,buiten
beschouwm g laat.

Drs.M .< .J.C.Savelkouls

een breed publiek toegankelijk is, omdat

D e Scandinavische wereld
Romen,Roerm ond,1972, 189 pp.,

krtn.foto's,/14,90.
Nu Denemarken we1en Noorwegen niettot

Een verdienstevan ditwerk is,dathetvoor

voor geografen reeds bekende begrippen
steeds worden toegelicht. De vele goede
kaarten en foto's maken hetboek tenslotte
tot een zeer verzorgde uitgave.
A.G .J.Dietvorst

de Europese Gemeenschap zijn toegetreden,
za1ongetwijfeld de behoefte aan informatie

over de sociaal-economische situatie waar- Drs.W ielClaessens
in Noordwest-Europa verkeert, toenem en. Ontmoetingsgroep
Het boek van Savelkouls voorziet daarom Dekker en van de Vegt,Nijmegen, 1972,

zeker in een leemte,omdatoorspronkelijke 174 pp.,/14,90.
Nederlandse literatuur over dit gebied In dit achtste deeltje van de serie fW egen
schaarsis.N a een verantwoording van wat

tot Pastoraat'wordt onder de te= font-
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moetingsgroep' een groepsmodel beschreven,datontstaan isvanultdereeds bekende lroepsformatiesin degroepstherapieen
sensltivity-trsining.Bekwalm oriënteert de
schrijver, pastoraal-theoloop het termgebruik en schetsthettheoretlsche modelvan
zo'n groep,dat erop jericht is de mens

zichzelfte laten Wnden m derelatie totzi
jn

medemens,in de hoop dat deze fmenswor-

Boekbespreking
W ilhelm H ahn

M ehr Bildung - mehr Leistung m ehr Freiheit
Seewald V erlag,Stuttgart,1972,194 pp-,
DM .9,80.

De minister van onderwils van BadenW urtemberg doet in ditwerkje verslag van
de inderdaad we1 belangwekkende hervor-

ngen die hij in zijn staat heeft kunnen
dende' mens zijn fbroeder' Jezus Chdstus vmi
erwezenlijken.Hetprogramma betreft inontdekken kan a1s een antwoord op zijn me
dern
daad
hetg
ieder
eheeeleV
e0
nnn
s kan
Vaz
nijnome
nde
trde
wijsdo
.e
Of
lVragen.
Helder en overzichteli
jk wordt de praktijk einden die hi
uiteindeli
jk nastreeft, is een
beschreven van zo'n ontmoetingsgroep,die andere zaak.jHi
j gaat in feite uit van een
m etzeven leden in zeven sessies van twee
estatie-moraal. Hij stelt zelfs dat meer
uur in een ongestructureerde setting bi
j e1- pre
statie meer vrijheid geeft. Van uit dit
kaar kwamen,alwaar men duideli
jk gecon- pr
uitgangspuntwordtdan ook zeer veelaanfronteerd werd met eigen en anderm ans
vragen teneinde vanuit deze ervaring zicht

dacht besteed aan de zuivere vakvorming.
M en kan niet geheel ontkom en aan de inop een oplossing te verkrijgen. Te snel druk dat aan het ideaal van de algemene
m oest het op gang gekomen proces weer vorm ing niet meer dan lippendienst wordt
worden afgebroken,zodatde conclusie van besteed.
deze eerste verkenning was:het was niet C.J.Boscv eurne
niets, maar alles wat men ervan had gehoopt is hetniet geworden.Een theologische reflectiem etbetrekklng tothetgehan- Charl
ieGillet the City.The Rise 0/
teerdegroepsmodelwilde kernwoorden er- The Sound 0/

varing, kennis, inzicht en wijsheid toetsen Rock and Roll

aan de H .Schriften de gezaghebbende documenten van de K erk,vooralaan die van
de dom atische constitutie over de Kerk,
fLum en Gentium ', van het tweede V aticaans concilie.
D eze studie heeft het voordeel, dat een
ideaalvan samenleven in pastorale context
gecombineerd wordt m et empidsche ervaring. H et is a1s een eerste aanzet zowel

Outerbridge and Dienstfrey, New York,

1970,375 pp-,$ 2.95.
GreflM arcus,ed.

Rock and Roll willstand
Beacon Press,Boston,1969,181 pp.,$ 7.50.

De
geschiedenis,metdenadruk oy hetontstaan van de rock and roll, gezlen in de
Am erikaanse traditie van de volksmuziek:

dat is het onderwerp van Gillets degeWke,

na
ar deprakti
lk a1smetbetrekkl
'
njtotde goed gedocum enteerde en intelligent leestheologische reflectie een goed begln en de
bare studie. Het belang van de kleinere

moeite van kennisname waard.M aar gelijk marginale platenmaatschappijen in hetontde theologische reflectie we1 wat sterk de

staan van de beweging,de situering in de
esthetischetraditie van dezwartebevolking,
door de auteur m etveelreliëf geargumenseerd wordt naar de gezamenlijke betrok- teerd,tonen dathet ontstaan van de rock
kenheid op Christus zowel in de gevoelde and roll nietalleen de em ancipatie van de
vooronderstellingen a1s in de expliciete zwarten op economisch vlak totstand Melp
toon en keuzevan woorden,zo lijktook de brengen. Dit boek schildert aldus m inder
duidelijkheid van het pastorale moment in bekende facetten van de rock-and-rollbedit groepsgebeuren niet zonder meer voor weging, minder bekend althans voor de
de hand te liggen.W ellicht is de weg van Europeër di
etotnogtoemeerjeneigd was
dit pastoraat van de groep te weinig nog het verschi
jnsel door een letwat vertotheteind gegaan om de groep a1svind- vormendeBr
itsebriltebeki
jken.Dewarme
plaatsvan God terelativeren.Devolgehou- nuchterheid van
Gillet slaat over in geënden aandacht zowel theoretisch a1s in de gageerd enthousiasme in Rock and Roll
praktijk, en de wellicht gebroken groeps- will stand, een verzameling opstellen die
ervaring zou een verband kunnen aanwij- verschenen in verscMllende gespecialiseerde
zen methet verbond van Godswege,waar bladen in de Jaren 1968, een J
'aar dat de
onderlinge bindingen zozeer ontbonden euforievan de pop music nogvo
lledig kenworden om opnieuw vanuithet geloof ge- schetste:waarvan de voorliggende verzameheeld te kunnen worden.
ling artlkelen een trouwe en lezenswaardige
G.W ilkens
weerspiegeling is.
Eric De K uyper
contouren van de Geestervaring van een
groep aanzet, zonder dat erg geconcreti-
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GEDRAGSWETENSCHAPPEN
A cker,Hanneke,e.a.- Racisme in N ederland.- NVSH,Den Haag, 1972, 48 pp.,

/3,
75.
Baaë,Hans- M ef sex kun je alle H nfen

Boekbespreking
De criml'noloog prof. G. Hoefnagels gaat
na waar het geweld St.Nlet alleen in de
incidentele messentrekker, m aar ook en
vooralin de kerm lssen van hetgrote structurele geweld.Totslotzietprof.van Beu-

gen een mogeWkheid voor een hanteren
van het geweld.Kanaliseer hetgeweld,socialiseer de agressie en richt deze a1s een

instrument op de maatschappelilke vooruitgang.W aarna de jaarvergadering beslo/5,50.
D ehant,Andrê,en Arthur G ille - Votre ten werd en de toehoorder alsook de lezer
enjantapprend ê lire.- Casterman,Tour- de vraag meeneemt of de geestelilke geop.- NVSH , Den H aaag, 1972, 64 pp.,

nai,1972,144 pp.,BF.90.

zondheid Mermee veelverder kom t a1s de

Dupont,Rolande- Le conseilcon/ugllet maatschappelijke vooruitgang zo weinig
/J- ;
'
lfcl.- Casterman, Tournai, 1972,164 vrede kan nemen en geven.
G .W ilkens
pP.,BF.90.
Gosztonyi, Alexander - Grundlagen der
Erkenntnis.- Beck, M ûnchen, 1972, 291
pP.,DM .13,80.

rs.A .N .van derGeest
Hassenjorder, Jean - L'innovation dans DTeam
teaching
l'enseignement. - Casterm an, Tournai,
1972,144 pp.,BF.90.
Nieuwe onderwnsvorm 0/ nieuwe
Jung, C. G. - D e scheppende mens.vorm van onde- #zen
Lem niscaat, Rotterdam, 1972, 147 pp., (Pedagogische cahiers),L.C.G.M almberg,
j12,50.
's-Hertogenbosch,1971t309 pp..
K oopmans,R.R.- D eprivatie en arbeîdsTo
en de Sovlet-unie m 1957 haar eerste
problematiek. - Staatsuitgeveri
l, Den Spoet
nik lanceerde,antwoordde de AmeriH aag,1972,64 pp.,BF.66.
kaanse sam enleving o.a.m et een W ational
M oles,A braham , en Elisabeth Romer D efense Education Act'in 1958.
Psychologie de l'espace. - Caste= lnn, Op het eerste gezicht Wkt dit zot, maar
Tournai,1972,164 pp-,BF.90.
toch:juistdoor de ingekankerdeangstvoor

Schuhmacher,Huub - 'J# benteen engel' alles watrood heette ziln en hetonvoorLemniscaat, Rotterdnm , 1972, 104 pp., waardeli
jkgeloofin devooruitgang(en dus
/9,50.
verbetee g voor velen) en de expansieve

schutz,William C.- Allemaal.- NVSH, mojeli
jkheden van de AmerikaansekapitaDen Haag,1972,243 pp-,/ 14,50.
listlschesamenleving,ontstonddeanjstdat
Am erikanietlangerkoploperzou blilven in
technologische ontwikkeling en dat daarProj.Dr.F.J.J.Buytendëk
door de fundam enten van de snm enlevlng
A gressie en geweld
ernstig zouden worden aangetast. Op alle

(Geesteli
jke Volksgezondheid),Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1972,43 pp., /2,
75.

In deze brochure vindtde lezer de dne
- gebundeldevoordrachten over hetthema fge-

fronten leek een herbezinning noodzakelilk:
hoe was hetmogelijk dat deze technologi-

sche achterstand kon ontstaan.Oq een of
andere manier bleek hetsociale kllmaat in

weld en agressie',diegehouden zijn oq de de USA toch alniet erg stimulerend voor

jam ergadering 1971 van de Kathoheke studie en onderwijs in het algemeen;de
Centrale Vereniging voor GeesteWke <Egghead' is daar een voorbeeld vad. De
Volksgezondheid. BiJ het lezen ervan ziet schok van de Russische lancering veroor-

me
n in de lang van de voordrachten dat zaakte back-home dus niet alleen angst
de resp.inleldersm eergaan zien in geweld vooreen T
missile-gay'maarook ongerusten vinden daterwatmee te doen is!onder

heid over een mogehlke achterstand in het
bepaalde voorwaarden.In zi
ja studle over onderwilssysteem. Dit laatste stimuleerde
menselijke agressie legt prof. Buytendi
jk een groot aantal experimenten, al of'niet
nog zijn gehoor de onderstelling voor dat begeleid door mensen uit de groep der soagressie voortkomt uitveronachtzsm ing en
slmengaat m et ervaren vereenznmlng, die
een gelukkig ondoordacht en mlld ssm en-

ciale wetenschappen.Sociologen en psychologen ontwikkelden uit de reeds bestaande
systeem theorieën een aantal'nieuwe inzichleven in de weg staat.Hijwijstop een her- ten'metbètrekking totde aard van hetonnieuwde opdrachttotrealiseren van hpma- derwi
js.Men beschouwde hetonderwlsgene idealen en een in het hart geschreven beuren nu meer a1s een proces,een geheel
m oraal.
van elem enten en gebeurtenissen m et ben
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onderlinge wisselwerklng, dat zich blnnen

bepaalde tildseenheden voltrekt.

Boekbesprekin?
Informadebulletin,1971,no.3 -4

Centrum voorCom municauewetenschappen,

Hetdoorgevenvan vakkennl
s'sec'?astniet Leuven.

langerbinnen een dergelijkevisie,d1enoopt Opnieuw is een lilvig en degelilk nummer
tot integratie van vakken,liever nog integratie van kennis.D elessen zouden daarom
beter en effectiever door teams gegeven
kunnen worden.Zo werden deprocesm atige

verschenen van dit Bulletin. Verm eldens-

waard zi
ln 'Stemmen en feiten uitde Internatlonale M edia-wereld' (50-89) en de
mvangrilke fbibliografie' (90-142).
aanpak van 'tonderwils en de teamteaching o
De hoofdbrok evenwelfs de sltuatleschets
debasiselementen vooreen vernieuwing van van de Tscandinavlsche Pers' (2-24) door
hetAmerikaanse onderMlssysteem .
J.Hendricx,K.Van Assche en M .Gordts,
Deze inzichten zi
jn,weliswaar meteen an- de beschrijving en evaluatle van het comdere ideologische en maatschappelilke ach- pu
tergebruikbildelnhoudsanalysevandagtergrond,ook zeerwe1bruikbaarvoor verbl
a
den (29-38)door G.Van Parys,docent
nieuwing binnen het Nederlandse onder- V.U.
B.en werkleider R.U.G.,en een door
wijs,waarvan fhetleren in groepen'en het prof.J.Zasoerskiaan hetSowlet-persagentprolectonderwi
js,datMer en daarmetveel schap Novosti toegestaan vraaggesprek
vallen en opstaan geprobeerd wordt,voor-

over de faculteitvoor Journanstiek aan de

beelden zijn.
Staats-universiteh van M oskou.
Terechtwi
lstVan derGeesterin ziln voor- S.DeSmet
treffelijk overzichtswerk o?,datbi
Jintroductie van dergeli
lke vermeuwlgen tevens
veelaandachtgeschonken m oetworden aan
een geschreven school-werkplam dat dan
nietlanger kan bestaan uiteen opsom ming
van urentabellen en lesroosters zonder
meer. Het schoolwerkplan za1 de centrale

S .Faber

Cirkelen om een geheim

Boom,M eppel, I Denis, Borgerhout,1972,

382 pp.,121,50.
De laatsteJaren werd heelwatgepubEceerd

visie op het onderwijs moeten represente- op het gebied van de toegepaste en praktische pastoraalpsycholo/e. S.brengt ons

ren,waardoor de traditionele fles' in een
breder kader wordt verantwoord.
F.Nieuwenhof

Proj.Dr.F.J.J.Sa#/ead#k
M ens en dier
(Au1a), Spectrum, Utrecht/Antwerpen,
1972,155 pp.,/4,50,BF.73.
ln een pocketeditie wordt een goede N ederlandse vertaling aangeboden van het
reeds in 1958 verschenen M ensch und Tier
van de hand van de bekende Utrechtse fenomenologisch georiënteerde psycholoog.

Mereen werk datzich toespitsto? dediep
erlijgendegronden en structurermgenvan
godsdlensten godsdienstige houdingen.A1s
dusdanig lshet een welkome bi
ldrage,ook

al valt het werk uiteen in twee delen die
elkaar aanvullen zonder geheel op elkaar

afgestemd teziln.Heteerstedeeldraagta1s

titel:Dîeptepsychologîe over de godsdîenst.

Hetbrengt een duidelilke ulteenzetting van

de inzichten vooreerst van Freud en Jung,
vervolgensvan Rimke,Fromm en EHkson.
Helderopgezet,is ditdeelvoor een verantwoorde kennismaking m et de besproken
Begrippen en problemen uit de vergelijken- richtingen erg waardevol.Het tweede deel,
de psychologie, over het waarnemen van getiteld Godsdienstfn hetlfcAfvan modermens en dier,over de menseli
jke en dier- ne psychanalytische theorieën,is veelper-

lijke gemeenschap alsmede tenslotte over soonlil
'ker opgezet.De onderverdeling blijft
het inzien en begrijpen bij mens en dier we1klassiek:orale fase,analefase,oedipale
komen op een oorspronkelijke wilze aan fase en adolescentie. Dit neemt niet weg

de orde.
dat de uitwerking origineel en stimulerend
Nietzozeer aan een behandeling van recen- is. BiM en iedere fase worden bepaalde pate research - de Nederlandse uitgave is tronen ontdekt die gestalte geven aan reliongewi
jzigd - maarvooralaan de manier gieuze houdingen en dusa1sfstructurerende'
waarop fundamentele problemen in de psy- elementen fungeren.In de eerste driefasen
chologie op een deskundige en evocerende zijn dittelkensnleuwe patronen.In de adowilze aan de orde komen,dankt deze stu- lescentietreden nietzozeernieuwe patronen
die haar blijvende waarde. Daarbi
j vormt op de voorgrond, m aar we1 een algem ene
een vergelijkende psychologie à la Buijten- tendensnaareen min ofmeerTkritische'hdi
jk een prolegomenon op een antropolo- egratievan alleswatvoorafginj:hetzoegisch geohënteerde psychologie van de t
ken naaren uitbouwen van de mgen identimens.Waarvan akte.
teit.Vanuiteen dergeWk hoofdperspectief
G.W ilkens
brengthet hele tweede deelinteressante en
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som s onverm oede gezichtspunten: de ontdekte structureringen weo en heelwat licht
op diverse en op heteerste gezichtuiteenlopende fenom enen bl
-nnen de religieuze
groei en de huidige godsdienstige sim atie.
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heid van de onderwijzerspelen een belangrijkerol,en erzi
ln geen redenen om aan te
nemen datditin detoekom stnietm eerzou

opgaan.Deze persoonliju eidskarakeristieken laten zich nietonder de noemer bren-

W e1 bli
jft er ons een wens over. S. geeft gen van fdidaktische kennls ofvaardigheid'
aan datJuistover de adolescentienog wei- zoalsGeerarskenneWk we1meent.
nig isgepubliceerd.Ook in ziln tweede deel F.Nieuwenhof
valthetop dat de eerste drie fasen telkens

meerdan 50bladzijden kri
jgen toegewezen, Ellen W ënburg
terwijlde adolescentie hetstellen moetmet Vandaag is m orgen gîsteren,
25.W ijhopen dan ook datS.de gelegen- een gezin in Jaiy'e
heid za1 hebben dit belangwekkend onderdeel verder uit te werken. G raag bevelen (Anthosboek),In den Toren, Baarn, 1972,
144yp.,/8,50,BF.160.
wijditwerk aan voorallen die een onbe- Tenel
nde welmenende aanvallers en tegen-

v
angen benadering o? prils stellen van de
yse meer
vele vragen die de hmdige ontwikkeling van standers van hetidee ysychoanal
destellingnamen t.o.v.degodsdienstoproepen.
R.Hostie

inzicht te geven en dlegenen die in een
analyse willen gaan, aanm oediging te ge-

D r.C.M .Geerars

in analyse! haar ervaringen te boek.

Onderwqsvernieuwing

M almberg,'s-H ertogenbosch,1971,127 pp.,

ven,steltde schri
jfster,zelfgedurende drie
jaar in grote regelmaatvier keer per week

çvandaag ls morgen gisteren'is de bi
J het
eerste lezen raadselachtije titel, die aangeefthoe de schrijfsterbp hetsamenstellen

/9,75.
Onderwijs en sociale vooruitgang en/ofver- van dit lees- en voor haar som swerkboek,
andering worden vaak a1s onlosmakeli
jke haar analyse wi1 afsluiten door aan te gegrootheden beschouwd. M en verwachtvan

hetonderwijs nietalleen en uitsluitend een
voortgezette cultuuroverdracht,m aar tevens
een voorbereiding op hethanteren van de
samenlevingsproblem atiek,zelfs verwachten

ven hoe voor haar nu hetverleden is ver-

werkt om a1s een vrijermens de toekomst
in te gaan.

Haar verhaalen ervaringen zijn zeer leesbaar en invoelbaar verteld.Toch is de on-

enkelen een maatschaqpelijke beïnvloeding dertitel: een gezin in analyse, een iets te
vanuit het onderwijs, Ja sommigen menen
dathet onderwijs de bakermat zou moeten
zijn voor sociale hervormingen.
Deze laatstgenoemde verwachtingen ziln in-

weidse samenvatting. W eliswaar zi
jn ook

enige kinderen van haar in analyse, m aar
de overgrote nadruk ligt toch op de eigen
ervaringen. Eveneens m oet m en niet een
weergavevan de analyse-gesprekken in deze

teressant wanneer wordt nagegaan welke
veranderingen en sociale doelstellingen het uitgave verwachten,maar voornamelilk de
onderwi
js zou moeten stimuleren. In feite ervaringen en veranderingen die in de eiis onderwijs ook een politieke zaak, niet gen leefwereld werden ondervonden, vaak
alleen vanuitdekeuze en de selectievan de gestimuleerd en zelfs,naar schrijfstersmeleerstof m aar ook wanneer we zouden na- ning, veroorzaakt door de analyse, die
gaan u1t welke sociale groepen het onder- daarvoor a1s een vaak ongrijpbare en weiwijzend volk gerecruteerd wordt en welke nig tersprake gebrachte m otorwordt aanvormen en waarden zi
j, bedoeld of niet, geduid.

doorgeven aan hun leerlingen.Onderwi
lsis Of de schrijfster erin slaagt tegenstanders
ook politiek wnnneerwe nagaan welke kinderen uit welke sociale groepering enige
kansvan slagen hebben binnen hetbestaan-

van een analyse in hun opvattingen milder

te stemmen en mogeli
jkekandidaten te bemoedgen,staat te bezien.W e1geeftzi
j-

deonderwijssysteem,om nogmaartezwij- en dat is een verdienste - aan voor- en
jenVan zaken a1s<onderwi
jsaanwerkende tegenstanders,aan mogelijke en onmogelij-

Jongeren#.

ke kandidaten te denken,zowel in maat-

ln de bundelvan G eerarswordtweM g geschreven overde politieke aspecten van het

schappeWk, psychologisch alsook moreel
opzicht.

onderwds.zelfsproblemen rondStaal-arme- Dat kunnen de lezers haar in dank afnemilieus' verdrinken in weidse toekom st- men, evenals de hoop dat men:vrijer geperspectieven, die even neutraal a1s niets-

zeggend zijn.Verdervaltop,datde persoonlijkheid van de man of vrouw in het
onderwijs ermaarbekaaid vanafkomt;niet
alleen de kennismaarook depersoonWk-

worden ten aanzien van de bindlng aan het
verleden,ook meermag weten wie men is,

opdat morgen niet za1blilken dat gisteren

toch nog vandaag is gebleven.
G.W ilkens
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daaruit tijdens de oorlog voortvloeiden.

GESCHIEDENID

M aarde ware aard van dezesystemen kom t
toch onvoldoende totuiting.D atkomtm e-

de doordat eigenlijk driekwart van het
GESCH IED EN IS

Jong,Dr.L.de - HetKoninkrëk derNederlanden in de Tweede W ereldoorlog deel
4 Ien 11M ei1940 -M aart1941.- Staats-

uitgeveri
l, 's-Gravenhage, 1972, 1-458 en
459-886 pp.,/32,50.
Longjord,Elizabeth - W ellington Pillar0/

boek over de ondergang ervan gaat en de
opkom stslechtszeer globaalwordt behandeld.

Over feiteWke gebeurtenissen, zoals de
moord op zijn schoonzoon Ciano en zi
jn
eigen laatstedagen,geeftditboek veelgoede informatie. W aarom de verschillende

State.- W eidenfeld & Nicolson, London,
1972,472 pp-,E 3,95.

vrouwengeschiedenissen zo zi
jn uitgespon-

Richard Collier

H ubertJedin,H rsg.

D uce/

H andbuch der K irchengeschichte

nen,iseen andere vraag.
C.J.Boschheurne

The rise and /2lofBenito M ussolini Band VI:D 3e Kirche in der G egenCollins,London,1971,448 p?.,f3:50.
w art
Nu de neo-fascistische M SI ln Italië weer
in volle opm ars is,wordtook van allesgedaan om de periode van het fascism e in
ltalië te m ythologiseren. M ussolini wordt
weer een soort heilige en draagpenningen

Erster H albband: Die K irche
zwischen Revolution und Restauration
Herder, Freiburg/Basel/W ien,1971,XXXII

met zijn portret of met hakenknzizen zijn en 828 pp.,D M .136,- .
weerallerwegete koop.Ontmythologisering
van ditbeeld isduseen eerste vereistevoor
Itah-ë.Daartoe kan iederboek datrekening

houdt met de feiten bijdragen.

Ditwerk maakteen m in ofm eergedram atiseerde indruk.DeMstorische figuren wor-

den ersprekend in oqjevoerd.We1iswaar
worden zestien bladzpden gelevens opgevoerd m etnamen van ooggetm gen waaraan
h
et boek zijn gejevens ontleend, en nog
eens25 pagina'sblbliografie,m aarerwordt

Roger Aubert, Johannes Beckm ann, Patrick J.Corish en Rudolf Lillgeven in dit
deel van Jedins handboek van de geschiedenis van de Room s-K atholieke K erk een

dieygaand en uitputtend overzicht van de
perlode 1789 -1870. Op alle aspecten van
de kerkgescMedenis wordt ingegaan: de

pausen,de verhouding met de wereldlijke

machthebbers,de ontwikkelingen in de theologie,de vroomheid,het kloosterleven,de
m issie,enz..Somm ige hoofdstukkem voornietvermeld welke passages aan welke ge- al die welke over niet-Europese kerkprotuigen ontleend zijn. Ook wordt er geen vincies gaam hebben een opsomm end kaverantwoording afgelegd over de betrouw- rakter,maar daaraan valt bi
j een zo om-

baarheid van de getuigen.Op deze wijze is vattende materie waarschilnlijk niette ontte verklaren dat verschillende historische kom en. Bovendien worden er uitgebreide
scènes andersbeschreven zijn dan in iedere literatuurverwi
jzingen gegeven voor verdere
andereverhandeling.H etgesprek van M us-

achtergrondinform atie.

solini met Hitler, nadat de eerste uit zijn K enmerkend voor de gehele lnhoud is de
gevangenschap was verlost, is daarvan een vrijheid ten aanzien van het behandelde.
voorbeeld. Volgens deze schri
jver zou de Geen verheerlijkende beschouwingen noch
laatste hebben gedreigd met het inzetten zure kritiek za1m en aantreffen.En dattervan V-wapens tegen M ilaan en Turijn 1- wijlde behandeldeproblemen makkelijk tot
dien M ussolini geen nieuwe regering zou

opzetten.Ditiseen hoogstonwaarschijnWk
verhaal. De schrijver heeft blijkbaar de
houding van de Duitse partijchef ten opzichte van zijn ltaliaanse collega niet begrepen.Datwasernnmelijk een van groot
ontzag.A .Hitlerheeftvele zaken van hem

een van deze beide houdingen aanleiding
konden geven: m en kan een heilige kerk
schilderen tegenover de goddeloze revolutie
en bekrompen kortzichtige leiderstegenover
moedige denkers in de theologie.Van alle
kanten worden deze twee hoofdtheiatieken,de houding die dekerk m oetinnem en

overgenomen, zoals bi
jvoorbeeld de term ten opzichte van maatschappelijke ontwik'derde ri
jk',de hemden en de groet.Deze kelingen en de wijze waarop het theologibewondering dreef hem tot de redding.

sche denken zich moet ontwikkelen in re-

Dit boek is echter vooral belangrijk voor latie tot hetkerkelijk leergezag - thema's
het verschil tussen het Italiaanse en het die altijd actueelzijn - belicht.
Duitse systeem en voor de botsingen die

M arcelChappin
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Chalet, Jean-A nne - La Roumanie cllfëe
rebelle.- Casterman, Tournai, 1972, 156
pP.,BF.90.

Boekbespreking
Wke moeite getroost om de mozaieksteentjesvan dezeondernemlngto!e.n kleurrijk
geheelbijeen te brengen.Een epos meta1lerlei kenmerken van oblecti
viteit en zeer
goed leesbaar.
J.deW it
J.sampiem on

Greene, Felix - De vëand. Imperialisme De Affai
re Vietnam

en revolutie. - Meulenhoff, Amsterdam,

toegelichtm etde Pentagon Papers
19r7uyt
ù
2,3
26pp.,/24,50.
ers,H ., en J.J. Vis - Verkiezingen (Prisma),Spectrum,Utrecht/Antwerpen,
29-11-72.- (Feiten achterfeiten),Spec- 320 pp.,/5,- ,BF.82.
trum, Utrecht / Antwerpen, 1972,93 pp., Oorl
ogen en militaire ingrejen hçbben a1/3,- .

tijd iets verwarrends.Hoe zln zeontstaan?

Democratische Gesellschajt, Band F. -

znmeoplossingtebereiken enwaarom heeft

Limp, W alter - Anatom ie de l'apartheid. W at voor m otieven hebben eraan ten
Casterman,Tournai,1972,176 pp.,BF. grondslag gelegen? W at voor problemen
wilde men ermee oplossen? Welke andere
90.
Kernig,C.D.,Hrsg.- Sowietsystem und wegen lagen er open om een meer vreedHerder,Freiburg / Breisgau,1972,560 pp.,
DM .148,- .
M arx,Karl- K ritiek op hetprogram van
Gotha.- Pegasus, Amsterdam , 19722, 96

men d1e wegen niet bewandeld? Die verwarringen dY pen uite1k Europeesgeschie-

denisboekle dat zich op oorlogen concen-

treert.Doch zelden heeft,zelfs '
m de Europese geschiedenis,een oorlog zo verwarde
en verwarrende achtergronden gehad a1sde
oorlog in Vietnam .
L.Collins and D.Lapierre
Allerleimotieven hebben elkaar doprknûst
O Jerulcle- /
in het beleid van Amerika ten aanzien
W eidenfeld and Nicolson,London,1972,
van deze oorlog, die langzam erhand ook
637 pp.,f4,00.
door de Am erikanen zelf a1s een dilletfnnEen meeslepend verslag van de sfeer, de tisch opgezet m ilitair avontuur word,t begevoelensen de gevechten in hetvoorJeru- schouwd.Erzatin ditavonmur een scheut
zalem beslissende Jaar 1948,in de Journa- idealisme van mensen die m eenden, dat
listieke trant van W ewsweek' en 'Paris- Amerika zijn verdragsverplichtingen moest
M atchy. De œ
gezichtspuntea van de elkaar nakomen jegensbedreigde landen.Een fikbestrijdende partijen wisselen elkaar regel- se scheut '
lmperialism e van m ensen die
matig af,wataanvankeli
jk watverwarrend Amerika wilden plaatsen in de ro1van de
werkt.Ontdaan van zijn bijbelse glamouris Grote Politieagentover de wereld.En een
het een gescM edenis waarin een volk het misschien nog grotere scheutpolitiek cynisland van een ander volk bezet.W oorden- me,ero? uitde koude oorl
og tegen het
kraam , strovuurenthousiasm e en hopeloos commumsme te bestendigen. Om maar te
gebrek aan overeenstemm ing staan tegen- zwi
jgen van de grote dosismilitairdilettanover westers organisatietalent çn doorzet- tism e van generaals die alsm aarom escalatingsverm ogen, ondersteund door annzien- tie vroegen metde belofte dat iedere vollijke Amerikaanse hulp.Zo voorgesteld is gende uitbreiding van de Amerikaansetroehetwe1duidelijk naarwelke kantde syR- penmacht de overwinning zou brengen,die
pathie van de S. uitgaat. De actuahtelt echter m aar niet komen wilde.
heeftgeprimeerd en daarom dientmen niet In de Pentagon Papers komt die hele verte zwaar te tillen aan de kaliefen derOm- warring uit de doeken.
mayaden die 1000 Jaar v.Chr.worden ge- Even verward, even fragm entarisch overisitueerd (p.155). De Engelsen komen er gens a1s de affaire Vietnam zelf.
bekaaid vanaf:hetBritse legervertrektmet Sampiemon, die in dit boekle een kleine
weinig roemvolle staaltjes van omkoperij zestig van de Pentagon documenten in ver-

pP.,/4,50.

en de Arabische verdedigers zi
ln dikwills taling bi
jeenbracht,heeft deze documenten
nietmeerdan een stelletjeplunderaars.De dan ook van een inleiding voorzienadie een
S.verzwilgen niet dat de vroegere bewo- derde van hetboek in beslag neem ten die
ners voor een groot deel actief.het land op bi
lzonder heldere wi
jze uit de gegevens
zijn uitgewerkt.Duideli
jk bWktweldatde van de Pentagon Papers de wordingsgegeboorte van de nieuwe staaten ziln nieu- schiedenis van het Vietnamconflict uiteenwe hoofdstad een zeer Hskante onderne- zet.Een voortreffelijk boekle.
ming isgeweest.De S.hebben zich ontzag-
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Peter K ropotkin
Tekstboek
M et een voorwoord v= Roel van D uym
Meulenhoff, Amsterdlm.1972,173 pp.,

/13,50.
Veel van de recente kdtische bewegingen

Boekbesprekinq
de Sovjet-unie wi1 de toon aangeven op
ideologisch vlak;2)deSo%etwunie wilhaar
invloedssfeerbeveilijen;3)op politiek vlak
houdt de So%et-ume vast aan haar vroegere eisen: verbod van atoomwapens, be-

pe
rklng van de bewapeninj,uitschakeling
van alle buitenlandse mlllt- e basissen, a1-

zi
jn anti-autoritair, verzetten Zch tegen gemene ontwapenlng zonder controle, het

angaan van verdralen ter beperklng van
centraalgezaj.DitverzetrichtZch zowel a
d;4)de blnnenlandsj problemen
tegen de kapltalistische orde a1s tegen vele hetgewel
a
n
he
t
So
vjetblok bWven ernstll:ontoereivormen van staatssociv sme. In beide v
kende technologischeen economlschevoor-

staatsvorm en regeltde centrale instantie de
betrekkingen tussen de burgers op grond
van de gedachte datzonder deze macht de
ssmenleving vervalt tot een hopeloze

uitgang,kritiek op de verstarde mistoestu den en de mislukkingen op econom isch

vlak;5)op ideolozsch vlak treedtverstaring op; 6) de jongste ontwikkeling laat
chaos,tot een strijd van allen tegen allen. r
D e m ens is de m ens een wolf: Darwins twee elem enten zien:inspanningen om een
evolutie via selectie sanctioneerdeditbeeld,
zodatook blnnen de sam enleving van m ensen geldtdat de sterksten zullen overleven.
Dit istevenshetmensbeeld dat de concur-

Europese veiligheidscoe erentie totstand te
brengen;pogingen om de verruimde EEG
niet te laten uitgroeien tot een politieke
machtin Europa.Aan de documenten gaat
een uiteenzetting over de evolutie van het
wereldcom munisme vooraf.A1 m et al een

rentiestri
jd tussen de kapitalistische producenten sanctioneert. M aar ook de talrijke belangrijkeverzamelingvan teksten die e!gevarieerde emancipatiebewegingen, die
lk te vinden zijn.
voor het gemak maar samengevoegd wor- ders soms moeili
den onder de term fsocialistisch'nemen dit A .Van Peteghem
beeld van strijd en selectie over.M etname G aston Bouthoul
de marxistische theoreticiham eren op het

anmbeeld van de klassenstrijd en de revo- L'Infanticide Df//JrJ
lutionair W .1.Lenin hanteertde staat a1s (Collection GuerreetPaix),Hachette,Paris,
m achtsinstrument van de proletarische

1970,253 pp..

klasse.Evolutie en stri
jd zijn elkaars spie- IshetomdatS.,als Frane jksmeestvoorgelbeeld, harmonie en evolutie zi
jn water aanstaand polemoloog,zich door zijn we-

en vuur;leiden tot <terugvalvan economische activiteit' tot <conservatism e'.
F.Nieuwenhof

tenschap dagelijksjeconfronteerd weetmet
zeer realistische visloenen van uitm oording,
m assamoord,oorlog en vernieling ondera1-

levormen,dathi
jeen soortnuchteren ontwapenend radicalisme heeftontwikkeld? De
naïeve lezer, die zich van al deze feiten
m aar weinig aantrekt,za1ditsoortcynism e
verrassen. Naargelang de lectuur vordert,
W issenschaftund Politik,Köln,1971,
za1 die lezer onder de indruk geraken van
256 pp.,D M .26,- .
S' argum entatie. De them atiek van BoutZoals reedsuitde titelblijktstaan we hier houlsvorige werken wordthernom en,aanvoor een verzam eling docum enten die voor gevuld en belicht vanuit de demografische
de auteur gelden a1s basisverklaringen van hoek,de enige die volgens S.de kernprohet comm unisme.Hetzijn er 25,tebegin- blem atiek van oorlog-en-vrede uitmaakt.
nen met de Verklaring van M oskou vu
e moeten kiezen tussen een zelfopgele@de
1957 en eindigend metde Verklaring van de W
demografische controle en <un lfanticide
Politieke Commlssie van de landen Van het différé', een uitgestelde kinde= oord door
W arschau-pact,Praag 1972.Hetzijn alle- oorlog.Een intellectueel geschipm r tussen
FritzSchenk

K om m unistische Grundsatzerklörungen 1957 -1971

maal beginselverklaringen in Sovjet-Russi- deze alternatieven is nietmogelijk.De keusche Zn.De auteur is inderdaad uitgegaan
ze dient te gescMeden tussen een econo-

h
veatnsdte
thesisdatdeSovjet-unienoqsteeds misch en politiek beladen volkerenmoord
erkste land is in het communlstische

(wat we momenteel op zeer diverse, maar

blok,de meeste partijen bindt en nog aan zeer dficiënte manieren aan het doen zi
jn)
invloed gewonnen heeftsedert1962,hetjaar
e
n
e
e
n
op
de
me
n
s
a
f
g
e
s
t
e
md
e
u
n
i
v
e
r
s
e
le
waarin hetconflictmetChina openli
jk au planificahe.Zijn weinig keuze biedend dehet licht kwam.Door de keuze van zijn terminisme komtvanuiteen doorfeiten gedocumenten wil S.de volgende stelllngen staafd pessimisme of apocalisme.
beMjzen:1)De communistische parW van Eric'De Kuyper
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van Berlijn. Zijn verschuivende houding

m et betrekking tot de godsdienst, de ont-

l
uikende kritiek oy Hegels denken, ziln
groeiende bewonderm g voorEpicurus'denM endoza,Dr.Ram ôn Gonzâlesde- Stim m ung und Tranzendenz. - D uncker &
Humblot,Berlin,1970,335 pp.,DM .56,- .
M oltmann,Jlrgen - D ergekreuzigteG ott.
Chr.K aiser Verlag,M tm
' chen,1972,319
PP.,DM .32,- .
W eber,H ans-R uedi- D e Uitnodiging -

M atteûs M issionair. - Ned. Bijbel Gen.,
Amsterdsm /Kath.BijbelStichting,Boxtel,
1972,152 pp.,/7,50.

ken en handelen vormen evenzovele stukjes
waarmee de puzzel van het denken van
M arx wordtgelegd.
N ietdan metenigespanning,som sook m et
inspanning, vooral vanwege de aard van

het dialectische denken,volgt men de Wn

van M arx'ontwikkeling.Hetis de verdien-

stevan deschrijverdezedenk-,jazelfs!e-

loofs- en ongeloofsontwikkeling in zxjn
innerlijke denkconsequenties bloot te leggen,ook alhad men som smeer verwerking

van biolrafische,psychologische en religiDr.A rendTh.vanLeeuwen

K ritiek van hem el en Jcrdc
D eel 1.
.K ritiek van de hemel

eus motlverende factoren willen zien.Bui-

tengewoon scherp geeft de schrijver aan

waterbijMarxop hetsyelstond zowelin
denken a1s levensoriëntatle, toen hij sprak

V an Loghum Slaterus, Deventer, 1972,

over de verandering van een kritiek van de

H egelschen Rechtsphilosophie, Einleitung'.
D aarin staan de zinnen: <D e eis de illusie
overde situatie van hetvolk op te geven is
de eis een situatie op te geven,die illusies
behoeft. Godsdienstkritiek is dan ook in
embrm nale vorm de kritiek op het da1der
sm arten,waarvan de godsdienstde stralenkransis'.En verder:<Zo verandert de kritiek van de hemelin kritiek van de aarde,
godsdienstkritiek in kritiek van het recht,
kritiek van de theologie in kritiek van de

D e ontwikkeling van hethuidig theologisch
en m arxistisch denken van een bepaalde
signatuur,gekenmerkt door beider kritisch
karakter,is terug te Wnden in de geschetste

schouwingen gaan,gebundeld in een kritiek

geeftte denken a1sm en zo helderzegtwat

hem elin die van de aarde.D aarin ligtdan
216 pp.,/19,50.
ln 1844 schrijft M arx zijn Izur Kritik der ook de actuele betekenis van deze studie.

krachtlijnen in M arx' leven en denken.
De schrijver steltvoor M arx a1s theoloog
te erkennen in devooronderstelling datthe-

olojiein devorm van kritiek van detheologle ook theologie is. Jazelfs gaat de

schrijver zo ver de kritiek van hemel en

aarde in de zin van M arx,zoals aangege-

politiek'.(Geciteerd op p.12 en 13).Deze ven in hetcitaataan hetbegin,a1s de eeromslag in zi
jn intellectuele aandachtisook ste hoeksteen te zien van een kritische theeen omkeer in M arx'denken en handelen ologie,die nog in hetverschietligt en a1s
geweest.Voor de schrijver is dit het cen- zeer noodzakelijk wordtgezien.Datis duitrum waarheen en waarvandaan zi
jn be- delijke taalvoor wie duidelijkheid wil.Het

van hemel en aarde. Een duidelijke gele- erin de theologie op het spel gezetwordt.
ding in zi
jn stof is hiermee gegeven: hoe Hopelijk wordtditspelomgezetin de ernst
komt M arx toteen kritiek op de hemelin van een geleefd christelijk geloof en den-

de yeriodevöör1844,waarmeedeelIvan ken.

schnjvers beschouwingen is aangegeven. G .W ilkens
Hoe komtM arx van die kritiek van deheme1afen hoeontstaaten iseen kritiek van
de aarde uitgewerkt? Datlaatste vormthet

tweede deelvan deze studie,oorspronkelijk D r.G .Bouwm an
D e brieven van Paulusaan de
K olossea en en x n Filemon
Romen,Roermond,1972, 173 pp., /25,- .
deen.In diteerste deelgaatde schrijver, In vlot tempo beginnen de commentaren
bijna a1s een exegeet, de geschriften van van deze reekste verschi
jnen.
M arx na in zijn vormingsjaren, zoals drie De brief aan de inwoners van K olosse en
opstellen voor het eindexsmen aan het die aan Filemon zi
jn beide gevangenschapsbestaande uit twee series lezingen in 1970
en 1972 gehouden in hetkadervan de Gifford lectures aan de universiteit van Aber-

gym nasium te Trier, een verznm eling van
gedichten en fragm enten van literaire produkten,alsook een autobiografisch belang-

brieven van Paulus, aldus de auteur, die
zich op deze manier mengtin de discussie
of deze twee brieven we1of nietvan Pau-

rijke brief aan zijn vader en vooralde dis- 1us en aldan nietin de gevangeniszijn gesertatie,in 1841 voltooid aan deuniversiteit schreven.

<De inwoners van K olosse waren beducht
voor de geheimzinnige natuurkrachten die

dering. Dit boekje is samengesteld om de
80e verjaardag van PaulSchutz te herdenin hun streek werkzaam waren'(p.11).ZiJ ken. De bezinnlng op zijn eigen stellingprobeerden deze m achten gunstig te stem- name door genoem de protestantse theolomen door allerlei devotionele prakti
jken. gen en twee katholieke theologen - M agTegen dit geloof in de elem enten der we-

nus Lohreren H ans Ursvon Balthasar -

reld,tegen dezezgr.filosofie(2:8)neemt blijven daarom uiteraardvriendelijk en yoPaulus stelling. H1
j spoort hen aan in shief.Maar ook z6 isditeen bijzonder 1nChristus te leven, w ant Christus is het teressantboekje over een onderwerp datin
feite min of meer doodgezwegen wordt in
Hoofd van de scheppinl.
De brief aan Filem on ls de kleinste van de system atische theologie.
alle brieven die Paulus geschreven heeft. S.Trooster

Hi
jvraagtziln vriend Filemon een wejgelopen slaafweeroy tenemenen om d1tte FidelisRuppert
bewerken neemt KJ zijn toevlucht tot het

D r pachom ianische M önchtum und
Dit commentaar met zijn goede excursen, die An/Jnge klösterlichen Gehorsams
zijn overzichtelijke indeling,de grote bele- Vier-Turm e-verlag, M unsterschwarzach,
zenheid van de auteur en zi
jn gebruik van 1971,466 pp.,DM .38:80.
toonaangevende literatuur betekent een
geloof dat hen samenbindt.

Pachomius geldta1sstlchtervan de cenobitische kloostervorm, die ontstond naast en
P.Beentjes
na hetm odelvan de alleen-wonende kluizenaars. W at Zag Pachom ius in zo'n gem eenschap van monniken? Oftoegespitster:
PaulSchûtz e-a.
wat betekent gehoorzaam heid, a1s we die
<= Heisst 4WiederkunftChristi'? beschouwen a1s een markante vorm die het
(Kirche im Gesprëch), Herder, Freiburg/ sociale leven van de gemeenschap bepaalt?
Basel/W ien,1972,96 pp.,D M .8,80.
In zijn studiekomtde auteurop grond van
Er bestaatmisschien geen bijbelsthema dat de oudste bronnen, van veelen verwerkte
theologisch z6 duister blijft a1s juist het literatuurtotde bevinding dat uit de (weithem a van de 'W ederkom st van Christus' nige)theorie en vooraluit de prakti
jk van
aan het <
einde der tilden'. Zelfs Paulus Pachomius de gehoorzaamheid slechts te
heeft er geen raad m ee geweten, getuige begrijpen valt vanuit hetbegrip <koinonia',
ziln W ahe-E- artung' van dat moment. a1seen onderlinge mensendiensttotheilvan
Schitz probeert er een algem een-geldende de gem eenschap.M etbetrekking totafzontheologische zin aan te geven:çW ederkom st derli
jke personen is Pachomius zeer mild,
van Christus is het binnenbreken van G od discreet en nooit autoritair. De eigenli
jke
zelf in het zelfgenoegzam e getto van onze gehoorzanmheid betreft God; die ten opabsolute gehechtheid aan deze wereld' (p. zichte van dem ensen isdaarom en daaraan
33). Ervin Vëlyi Nagy preciseert: in het ondergeschikt. Strikte gehoorzaamheid
beeld 'wederkomst van Christus'wordteen wordt gevraagd waar het de ordening van
beknoptetheologievan Topenbaring'sam en- de qemeenschap betreften waarditvoortgevat:G od is niet onze wereld,zelfs niet vloeltuitde eigen aard van een menselijke
aanwinstvoor de serie.

in onze wereld,Hij komt in onze wereld, !emeenschap.Teksten lnet een ascetische
m aar steeds a1s degene die geen wereld is. l
nslag,die ook van dezw beginyeriode beHeinrich Ott- in Baselopvolgervan Karl waard zijn gebleven,moeten gezlen worden,
Barth - zegthet a1s volgt:geloof aan de aldus de schrijver van deze dissertatie, a1s
wederkom stvan Christus typeerthet chris- een latereontwikkeling na dedood van PateWk bestaan a1sopenhouden van dewer- chomius. Dan staan de opvolgers van de
keli
jkheid voor de scheppende kracht van stichter voor de taak ontbindingsverschijnGod, over W ie wij niet kunnen beschik- selen in de gemeenschap tegen te gaan.H et
ken.W iJhebben steedsde neiging God bin- ascetisch rigorism e van een n eodorus bv.
nen ons eigen bereik te trekken,overH em en diens sterke persoonlijkheid zijn debet
te bescMkken, Hem te <Domestizieren' (!) aan deze strakkere en strengere gehoorvanuitons door de griekse filosofie aange-

reiktkosmosidee (Nagy);hetbi
jbelse beeld

zaamheid. Deze verscherping van de ge-

hoorzaamheid is,volgensde schrijver,niet

van fchristus'wederkomst'doorbreekt de- bijbelsgefundeerd.Eventueela1s een noodze verburgerlijking in onze Godsbenade- oplossingvooreen bestuurscrisisnog we1te
ring (Ott).Zo verstaan,kan ditbijbelse ge- accepteren, m aar nooit a1s ideaal voor te

geven zegenrijk functioneren in onze pogin- houden.Ookvan een navoljingvan degegen tot een nieuwe christelijke Godsbena- hoorzaamheid van Jesus w11 de schrijver,
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benedictijnermonnik, niet vxl weten, te- een <theologische Durchblick'in het Oude
meer ook omdat Pachomius daar niet veel Testam ent verlangen, tenez de het geloof
over laat weten.
te bevestigen en versterkem
Men kan zo in hetboek lezen datveelge- G.W ilkens
dachten overhethuidige kloosterleven even

oud zijn a1s het onderwerp waarover het

proefschriftgaat.Geen wonder dathetver- A loisH aas

leden kan gaan syreken.
Er bli
lft een moellijkheid: hoe ziet Pacho- N im din selbes wur,
mius de Godsnabijheid en de omgang met Studien zurLehre von der
Christus met betrekking tot de jemeen- Selbsterkenntnis beiM eisterEckhart,
schap? De schrijver werkt dat wemig uit.
Op die m e er loopt m en het gevaar dat Johannes Tauler und H einrich Jer e
versitëtsverlag,Freiburg/schweiz,1971,
men eigenlijk de groep bescM jften de ge- Uni
hoorzaamheid naar voren haalt in functie 230 pp.,SF.28.
van de gemeenschapsbelee g.Ben spiritu- Het <ken u zelf'vormtsinds de tijd,dat

e1e waardering van het gem eenschapsideaal dezesyreukdebezoekeraandetempelvan
phlve- elkom de,een them a dat in de
zou meer uitgewerkt kunnen worden.An- Del
geestesgescM edenisvoortdurend aan deorde
ders bedrilft men sociologisme met een kwam .Ieder die op deze im peratiefingaat,
(schaars bWvende) theologische terminolo- za1 moeten uitkomen bij een zeA erstaan
gie.
dat een antwoord geeft op de vraag: wie
G.W ilkens
ben ik?

Een vraag die uiteraard onmlddelWk geAllonsDeissler

Dfe Grundbotschaftdes Alten
Testam ents,
ein theologischerD urchblick

grond is op de verhoudin! tot God.Het
<ken uzelf'vindt in de chnstelijke mystiek

dan ook haar eigen antwoord, waar men
zich schepselweet en niet de Schepper en
waar m en tot de bevinding komt dat men
een zondig m ensis,die uit genade Nnnen-

Herder Verlag, Freiburg/Basel/W ien, 1972, treedtin de vereigende liefde,waarop Mj166 pp..
zelfgeen rechtheeft,maarwaarin Mjwordt
Op velerleiwilze wordt in het Oude Ver- gekend.
bond hetheilshandelen van God m etIsraël Duideli
jkerwordthetwatermethetthema
naar voren gebracht.D atbetekentdan ook van de zelfkennisop hetspelstaat,alsmen

dat er meerdere 'theologieën' z:n aan te dit,toegesyitster,onderzoektin debloeiti
jd
wilzen.Hetisdan ook geen geringe opgave van de mlddeleeuwse D uitse mystiek. D e
die de schrijver zich stelt,a1s hi)
'voorne- leer over de vereniging met God is hieT
mensiseen TGrundbotschaft'van hetOude door haar introverte inslag van bi
lzonder
Verbond samen te stellen en daarbijtevens belang voor de zelfkennis.In ditboek,dat
nog a1snevendoelvoorogen heeftdeheils-

a1s een H abilitationsschrift aan de theolo-

boodschap te ontsluiten voor een andere, gische faculteit van de universiteitvan Zûnieuwetijd.
rich werd aangeboden, komen achtereenHet is de schrilver, gewoon hoogleraar in volgenster sprake:de speculatievan M eishet O .T.aan de theologische faculteit van terEckhartover de vergoddelijking van het
Freiburg en zeer recent benoemd tot 1id Ik en de eenwording met Christus die de
van de pauselijke Bijbelcommissie, gelukt universelem ensennam ur heeftau genom en,
deze voorgenom en fzusam menschau' zeer
helder aan te geven.A1s sleutelwoord en

de ascetischeweg waardoorTaulerde zondigemenstotzelfkennisbrengten tenslotte

kernbegri? van zijn snmenvattend overzicht deheelpersoonWkemlnlerwaardoorHen-

heeft gedlend: fDie Botschaft von Jahweh
a1sder <fGottfœ W eltund Mensch'''#een

drik Suso zichzelf kent en laat kennen in

wordtontkracht.Aanbevolen voor hen die

G .W ilkens

zi
jn Autobiografie.
titel die MJ zijn meest uitgebreide hoofd- Uitvoerig gedocumenteerd met uitgebreide
stuk heeftmeegegeven.
ve- ilzingen naar de culmrele en spirituele
Insta ctiet helder en op overtuigende toon context van deze drie Duitse geesteWke
jeschreven,za1deze studie theologisch ge- schrijvers en mystieken,isdeze studie vu
mteresseerde leek,belangstellend: in de H. hogewetenschappelilkheid.Toch ishetvoor
Schrift!van nutkuM en zijn,zonderdater de lezer die nietongeschoold is in de theoteveelm detailswordtgetreden alsook zon- logieen filosofienietondoenWk dievrucht
der dathet verschiltussen de diverse Ete- uit het werk te halen waartoe het in de
raire,maar vooral ook theololsche genres titelwi1aanzetten.
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auteurte worden.In de toekom stzou deze
we1 eens voor de keuze H mnen kom en te

staan:ofwelschrijven van consumptie-lectuurof literatuur.KiestMjvoorhetlaatste
A uswahl72.- Neue Nam en -N eueLyrik. en wilhijzijnwerk nog publiceren,dan zal
zelfmoeten gaan stencillen en zelfmoeVerlag Neues Leben,Berlim 1972, 143 MJ
ten verspreiden binnen deze kleine kring
Pp.,M .3,90.
van ingewi
jden.
Federspiel,Jlrg - Tröum e aus Plastîc.Benziger,Zirich,1972,184pp..

De tweede afdeling heeft als titelTussen-

Leben,Berlin,1972,343 pp-,M .7,40.
H artog, Jan de - De kinderen van het
licht. - Elsevier, Brussel, 1972, 345 pp.,
BF.245.
H eringer,Hans-lûrgen - D eutsche Syntax.
De Gruyter,Berlin,1972,170 pp.,DM .
9,80.
K rûger,M ichaelu K laus W agenbach,H rsg.

voorname plaats in de bundel im pliceert.
In deze afdeling kom t de levensbeschouwing van K .Fensnaarvoren:Ons leven is

Fontane, Theodor- EjjiBriest.- Neues Wds,tevensdetitelvan hetboek,wateen

-

een voortdurend reizen, op weg ziln naar
een eindpunt dat dan weer een beginpunt
is.De dood is geen dood,m aar is de geboorte van een nieuw leven.H et leven is

een <tussentijds',toekomsten verleden,tijd
Tintenjisch 5.- KlausW agenbach,Bey- en eeuwigheid zijn geen tegenstellingen

lin,1972,120 pp..

meer,maarheteen volgto? hetander.
Roten K apelle. - ' Verlag N eues Leben, t
ing in hetessay <Tussen gisteren en morBerlin,1972,434 pp-,M .9,- .
gen',door schrbver a1s zijn beste stuk gePoesiealbum 59 - H ansLorbeer.- N eues zi
en.In zi
jn verantwoordin! verklaart K.
Janckhojj, Greta - Vom Rozenkranz zur Het duidelijkst openbaartzlch deze opvatLeben,Berlin,1972,32 pp..

Poesie album 60, - Sergel Hssenin. Quasimodo,Salvatore,Saint-lohn Perse en
Yorgos Je/lrg.- Gedichten.- (Pantheon
der winnaars nobelprijs literatuur), Heideland,Hasselt, 1972,417 pp-,BF.269.

Fens dat de drie analyses u1t de volyende
afdeling de laatste nxivere analyseszi
jn die
hi
j geschreven heeft. Dit essay vertegenwoordigt voor hem een overgang naar iets

groters,iets meteen meer persoonlijke beschouwing.A1s zodanig is fTussen gisteren

en morgen'ook in ditopzicht <tussentijds'.
gung derZukunjt.- Piper,M M chen,1972, Hethandeltoverh:tkerst-gedicht flourney
Reich-Ranicki, M arcel, H rsg.- Verteidi-

472 pp.,DM .19,80.
Neues Leben,Berlin,1972,32 pp..
Spycher, Peter - Friedrich D ûrrenmatt.
D aserzöhlerische W erk.- H uber,Frauenfeld,1972,424 pp-,DM .36,- .

ofthe M agi'van T.S.Eliot,in wienswerk

de ti
jd één van de centrale problemen is.
In dit gedicht wordt de tocht van de drie

wijzen uithet oosten beschreven.Deze wij-zen komen door hun op-reis-gaan terechi
Stock,Frithjoj- Kotzebue im literarischen in 'n tussentijd:tussen herinnering en verBertelsm ann, langen,tussen gisteren en m orgen.A an het
einde van de tocht wordt de vraag: <were
Victor Hugo.- (Genle en wereld),Heide- we 1ed a11 that way for Birth or Death?'
land,Hasselt,1972,331 pp-,BF.525.
opgelost.Geboorte en dood zi
jn geen twee
verscM llende zaken,m aar een eenheid.
Uitditessay blijktook de liefdeen eerbied
KeesFens
Leben & ?. Goethezeit. -

Dûsseldorf,1971,223?p.,DM.22,-.

Tussentnds
Ambo,Bilthoven,1972,162 pp.,/ 12,50.

Van de literaire criticus K ees Fens ver-

van K.Fensvoorde bijbel.Hetis dan ook
niet verwonderWk dat hiJ in twee regelrechte satiren:çH etwoord iswoord gewor-

den'en fLaatonsdebi
jbelmaken'(Jfrevea,
scheen een boek getiteld Tusstntëds,waar- juli'71) de liturgische ontwikkelingen in de
in hijeen aantalessays die ln de loop der Kerk en metnsme de liturgische teksten in
ti
jd verschenen zi
jn,verznmeld heeft.
de volkstaal onder de loep neemt. Hij
Het boek dat uit vier afdeM gen bestaat, ageert (en niet zonder reden,zoals uitzijn
oyentmet Rondedans. ln twee artikelen voorbeelden blijkt) tegen het onbegrip en
(zle Streven november '70 en januariW1) de stijlloosheid van de bewerkers d1e er
brengt schri
jver de specialisatie die de lite- voor zorgen dat fde liturgie hethoofd topratuur in onze cultuur ondergaan heeft,ter

zwaar. hethart leeg en de verbeeldlng stil

syrake. Hij komt tot de vaststelling dat maakt'.Jammer is hetdatK.Fens in deze

llteratuur een literaire zaak is,die meer en beschouwingen voorbij gaat aan de posimeer wordttot iets dat slechts bestemd is tieve bi
jdragen die er ongetwi
jfeld zullen
voor een elite-groep,een kring van inge- Zfn.
wijden.Dedupe van ditisolementdreigtde Een artikel over de autoNografie W sort
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of life'van Gro am Greene (Streven,de- de warm te en op een intens levensbeleven,
cember'71)completeert deze afdeling.Ook uitgedrukt in beelden van vuur,bloed,zon
voor Greene is hetleven tussenti
lds:tussen en aarde.In het tweede deel slaatde toon
n de gedichten om in winter,uitdovend
jeugd en dood lijthetleven.Leven isbij va
Gr.echter vervellng.Het schrijven is een leven en verwachting van de dood.In testeeds herhaald levensproces datdie verveling op moetheffen.

genstelling tot de vitalist biJ uitstek, H.
M arsm an, over wie René V erbeeck trou-

In afdeling drie, '
Van dichtbij',treffen we wenseen uitvoerig essay schreef,isde dichde reeds genoem de analyses aan. Op de

ter van Van de zalige knoop nietontgoo-

wijze waaruitblijkthoe belezen en erudiet cheld en ontevreden over het voorbije 1ehij is,gaatK.Fens Het veer van Nijhoff, ven.U itde bevochten harmonie in de liefDe ballade van de gasfittervan Achterberg

desverhouding tussen m an en vrouw kom t

en Hetglinsterend pantser van Vestdilk te hij tot de overtui/ng: <en zij strelen niet
Wf.W oord voorwoord,ervan uitgaand dat vergeefs / a1s donker en kou aan de horieen tekst verschillende lagen heeft en een zon staan /hetlichaam vanelkandersgloed'
woord veelal een dubbelzinnige betekenis, (p.12).
weethiJ door te dringen in de tekst en te J.G erits
kom en tot verrassende interpretaties. Het
za1 velen deugd doen dat K. Fens deze

Wol
jgangPaulsen,Hrsg.
D erD ichter und seineZeit.Politik im
men dagboeken ter sprake (Streven,maart Spiegelder Literatur
'
70 en april'71).O.a.hetdagboek 'Nietbe- (Literatur und Geschichte. Bd 1), Lothar

stukken in zijn bundelheeftopgenomen.

In de laatste afdeling,TGrensgevallen', ko-

geerde reis naar Siberië'van Am alrik. K. Stiehm ,Heidelberg,1970,227 pp.,
Fens kom t Mer tot de volgende uitspraak: D M .29,- .
'Hetgesloten sjsteem van een dictatoriaal D eze referaten van het 3e Am herst-colloland vreest altlld de literatuur. lk geloof quium voor m oderne Duitse literatuur
hierom : binnen een gesloten systeem , dat (1969) willen de relatie tussen politiek en
zich - alti
ld met moeite - naar buiten literatuur op het spoor komen. Echt zoea1s waterdicht voordoet, krijgt de roman ken doen deze vorsersslechtsincidenteelen
waarheidspretentie'.
datleidt dan toteven zovele nieuwe inter-

W at opvalt bij lezing van deze bundel, is pretaties.De luchtile verkenningen blijven
dat wat K.Fens van enkele ter sprake ge- echter te panoramatlsch.Zoals de discussie

brachte fieren zegt,evenzeerop hemzelf aantoont,ishetstandpuntvan P.Böckm nnn
van toepassmg is.

(die in de relatie tussen Hölderlins esthetiZo karakteriseert Mj Amalrik a1s volgt: sche doctn-ne en de Franse Revolutie een
<'n precieze en kritische, verwonderde

individualistisch-auctoriaal recht op isole-

w aarnem er.

ment voorstaat) het hevigst omstreden ge-

Van de door hem bewonderde Andrews

weest.Deze toch wazig gebleven principe-

zegt Mjdatdeze door kennls en gevoelens controverse tussen enkeling en collectiviteit
te laten spreken - door uit beide te put- bli
jkt meer vooringenomenheid dan koele
ten - hetmysterielaatspreken.VoorA .is
hetonderzoek van e1k woord,van elke zin
een indringende poging totverheldering van
hetgegeven.
W eet u een betere karakterisering voor

KeesFensenzi
jnwerkwi
jze?
C.Free

RenéVerbeeck

F= de zclfgeknoop van - A en

rationaliteit te bevatten.W ie ditthem a in-

ternationaalbi
jhoudt,weet dat dit oordeel
(voorlopig)een constante vertegenwoordigt.
C.Tindemans

M anjredDurzak,Hrsg.
Die deutsche Literatur der
G egenwart
Aspekte und Tendenzen

Philipp Reclsm,Stuttgart,1971,468 pp.,
DM .22,80.
Heideland-orbis,Hasselt,1971,47 pp.,
ThomasKoebner,Hrsg.
BF.105.
*
teratur
Deze bundelvan de ouder geworden vl
ta- Tendenzen der deutschen Li
listische dichter bestaat uit twee delen die seit 1945
them atisch niet zo erg veel verschillen. In Alfred Kröner Verlag, Stuttgart,1971,
de 19 gedichten uitheteerste deelanlktde 559 pp.,DM .22,- .
dichter uit dat de zomer van het leven Vijfentwintig Jaren zijn verlopen sinds de
voorbil is,maar de klemtoon valt nog op fKahlschlag', sinds het absolute nulpunt
vr/uw
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van de Duitse literatuur. Dit ïubileum' meer dan 100 pagina's lange verhandeling
heeft het aanzijn gegeven aan een reeks van Frank Trommler die de bundeloyent
boeken en verhandelingen die allen probe- en een overzicht over de gehele penode
ren ontwikkelingsWnen en perioden in de geeft, is m isschien we1 het beste wat ooit
D uitse literatuur na de TweedeW ereldoor-

over de nieuwste Duitse literatuur geschre-

1og te onderscheiden. Tot de belangrilute ven werd. Enkele andere bijdragen waren
onderdezewerken horen zekerde tweeM er
te recenseren bundels,die in resp.24 en 14

beter nooitgepubliceerd.Overhetalgem een

dewerkers de verschillende stromlngen en
de ontwikkeling der literaire genres vanuit
allerleigezichtspunten belichten.H etm eest

c.s..W ie daarom de moeite neemt, beide

van de naoorlogse periode. Na de zogenaam de <K ahlschlag'van 1945 volgen eerst

teratuur na 1945 Se verwerven.
n .van Oorschot

zijn de aanpak en de standpunten in dit
bi
jdragen van meestalterzake kundige me- werk wattraditioneler dan die van Durzak
boeken grondig doortewerken en de paral1e1lopende bi
jdragen metelkaar te vergeopmerkelijke resultaat van al deze onder- lijken, heeft een unieke gelegenheid, zich
zoekingen is de bijna unsnieme driedeling een gefundeerd oordeel over de Duitse 1i-

enkele jaren waarin de Duitse auteurs biJ

de tradities van vöör 1933 aanknopen.
erM artens
Daarmee ishetdestilds luid rondgebnnlin- Gunt
de absolutenulpunt,het opnieuw beglnnen Vitalism us und Expressionism us.
vanuithetabsolute.niets,we1defM tiefnaar Ein Beitrag zur Genese und D eutung
het rijk der fabels verwezen. De vijftiger expressionistischer Stilstrukturen und
jaren exyerimenteren met nieuwe vormen M otive
en technleken,om zo de korstder convenhsm m er,Stuttgart,1971,307 pp-,
tionele taalte doorbreken,terwi
jlde derde W M.Kohl
.59,- .
periode,de Jaren na 1960,steeds meer een D
politiek geëngageerdeliteratuurop devoor- JostH ermand
grond ziettreden.Dezeindeling geldtvoor- D erSchein des schönen Lebens.
alvoor de Bondsrepubliek;D DR en Oos- Studien zur J# rhundertwende
tenrijk gaan een enigszins eigen weg en Athenëum ,Frankfurt, 1972,313 pp.,

Zwitserlandmaaktogvallenderwijzeeen ge- DM .28,- .
heel eigen ontwikkehng door.- D e onder
leiding van Durzak uitgegeven bundel

Hetis G .M artens'overtuiging dathetexpressionisme niet als een onve- achte ex-

draagteen duidelijke signatuur.W elbewust plosie dient geïntepreteerd,maar a1s een
streeft hi
j niet naar een volledige inventa- logische deductie u1tde fLebensphilosophie'
risatie van hetfeitenmateriaalen zietMj af die,in hetspoor van F.Nietzsche (verstevan devoor de m odernste literatuurzo ge- vigd door Bergson en Simmel), een serie

m otieven naar voren haalde:antirationalism e,de daad die de idee vervangt, de 1iniet te versnipperen,maar kunnen duideW- chaam scultus,hethedonism e,het erotisme.
liefdem ethodevan auteursportretten.Daardoor hoeven de medewerkers hun betoog

keli
jnen trekken.Hun focuszijn daarbi
jde Deze motieven zijn,via R.Dehmel en een
d
progressieve'opvattingen van hetjaar1970, eerste sublimering biJ F.W edeklnd en E.
zodat vnnzelfsprekend vooral de literamur
der W denauer-restauratie' er nogal slecht
vanaf komt.Ditzelfde 1ottreftde in W estDuitsland bedreven G erm snlstiek, die tegenover die van de D DR gesteld wordt en
a1ste conservatiefbeoordeeld wordt.Enke-

Lasker-schiiler, in de debuut-expressionisten opgegaan.H etisde verdienstevan deze

studie bewijzen aan te dragen vooreen oorzakelijke evolutie naar het expressionisme
toe en binnen de beweging zelf; het bWft
echterdevraag ofdeovernsm evan beelden

le bijdragen behandelen de reacties op de en (literaire) motieven meteen logisch kan
nieuwste Duitse literatuur in Frankrijk,En- worden* opgevat als een mentale overeen-

geland, de USA, Italië en de Skandinavische landen.M en mist een opstelover de
plaatsvan die literatuurin deLage Landen.
Tenslotte komthetontbreken van een personen-en zaakregisterdebruikbaarheid van
dit over het algemeen zeer informatieve
werk niet ten goede. Deze lacune hangt

stemm lng.

VoordezetwijfelbrengtJ.Hermand constructieve argumenten aan.D eze specialist
in de literatuur omstreeks 1900 reëvalueert
zowatalles:de basis en de ideevan hetnaturalisme,hetJugendstil-trauma,de so an-

kelijkheid resp. zelfstandigheid van indivi-

natuurlijk metde boven oygesomde prin- duele figuren a1sA.Holz,R.M .kl'lke,A.
cipes samen,maar bli
jft nlettemin te Be- M ombert,B.Stadler en G.Trakl.Een betreuren.- Van zeer verscMllende H aliteit langr
ijkeportlevanzijn studiesslaatop de
prefascistlsche elementen in de literam ur
zi
ln de bijdragen in Koebners bundel. De
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van deze periodè,waarin MJ annnemeWk de aanschouwd te hebben: 'son visage, le
weette maken dateen aantalexpressionis- monde etlamerensemble réunis'.
tische alnhangersuitde volgende generaue Heel deze wereld van tegenstellingen, van
inderdaad hetne sme volbloedig bleken te luxe ltaliaanse interieurs, van barre voor

euwig onveranderlijke landschappen, van
bmnen aanhanlen.Degedetilleerdepreci- e
sensualiteit en weelderigheid:van rigoreuze
s
i
e
wa
n
r
me
e
MJ
d
e
c
ha
o
t
i
s
c
he
s
Wl
o
ps
t
a
p
e
ling en ideeënverwarring in deze tlld uit-

wetten en gewoonten en bz
jgeloof, tovert

stalt,manktdezebundeltoteen echte reve- Pierre Rossionsvoor ogen in klassiek aanlatie.
C.Tindemans
doende,scheo omlijnde zlnnen.Er is Mer
echt sprake van ouderwetse vertelH mst in

de goede zin van hetwoord,în de lijn van

PierreRossi

Un Soirê Pise

Flsmmarion,Paris,1971,186 pp..
Een Fransman arriveert voor een feest op

Stendhalen M én'mée.M isschien is ditook
te danken aan het feit dat dit het eerste

boek isvan een schrijver die op vijftiglarige
leeftijd aleen hele cultuurin zich heeftop-

en.
Orcine, een rijk landgoed, eigendom van genom
Pierre Rossigeeft zijn verhaal niet louter
a1s een sprookle.Het idee dat er de oor-

Niccolo deiTolomei,de gastheer,die achter gesloten deuren de meesthartverscheurende klanken ontloktaan hetorgelen ver-

sprong van is,ishetvolgende:hetverlrden
rhaaltzich steedsweer,de mensen spelen
volgens zi
ln gasten in de steek laat om te he
en ro1die hun is opgelegd en waaraan zij
gaan N ken naar zijn geliefde wino ond, e
nietkunnen ontkomen.Hetleven van Kris-

die gewond isen op sterven ligt.Niccolo is
ineDaaeherhaaltzich in datvan laPiaen
een fe1 levend man, een faun, die de na- t
esamen met Cipriana bereidt Niccolo al
tuur,de muziek,de vrouwen totop de bo- t
dem beleeft en doordringt,en dah melan- weer een volgendefasevoor.A lleswatbechiktis,ligtalin de natuuren in de mencholiek achterblijft,ziendedatalleshem a1s s
zand door de e gers glijdt. La Pia, zijn sen besloten,buitenstaanders kunnen hierin
echtgenote,wordtvoorgesteld als een dro- geen ro1krilgen.Daarom ishetde Fransmerige!betoverend schono vrouw,enigszins man nietgegund een wezenlilke ro1in het
verhaalvan la Pia te spelen.M en Wndtdewegkm jnend op heteenzame landgoed,zich ze
verklaring ook in de woorden van Raimeisjesachtig vermakend met de dienstbo-

jver a1svoorden.Zijisniet opgewassen tegen de kracht ner M aria Rilke,die de schri
en de hartstocht van haar m an en totaal woord aao aalt:'Toutest1àpourtoujours.
aan hem onderworpen.Zevoeltzich totde
Fransman aangetrokken,maar durft geen
relatie m et hem aan te gaan,niet alleen
omdat de zeden van haar omgee g ha=
Mervan weerhouden - een ontrouwevrouw

Personne d'autre n'a le droit de venir'.
M .Boex-Tlmm erm ans

Francisco Carrasquer

wo
rdt zwaar gestraft, getuile de eerste Antolo6adelaPoeWcNeerlandesa
echtgenote van N iccolo,K ristme Daae,die
doorhaarman gedoemd werd in eenzaamheid aan malaria te ste>en - , maar ook

M oderna
(Ediciön bilino e).
(E1Bardo,Collecciön de poesfa),Ed.Sa-

omdatze lichamelijk totaalzitvastgezogen turno,Barcelona, 1971,815 pp..
aan Niccolo;hijis de krachtdie haardoet (De redactie heeftaan P.Antonio Blanch
J.,hoofdredacteurvan hetliterair: tijdsleven,haaruittiltboven een kwijnend be- S.
staan.Toch zendtze,alshetwaregedreven schriftResena,gevraagd dit boek te willen
doorhaarvoorqangsterKristine,deFrans- recenseren,omdatzijgemteresseerd wasin
man een uftnodlging bij haar te komen in dewijzewaaropditboekbiieen Spanjaard
Castiglione della Pescaia. Ofschoon ge- overkwam).
waarschuwd door Andria,zi
jn hotelhouder, De Syanlaard professor Francisco Carrasvoorde hardheid van deToscanersen hun quer ls een voortreffeWk kenner van de
onverbiddelijke zeden, spoedt deze Zch Nederlandse taal en letterkunde en geeft
naar de plaats van het rendez-vous.M aar
degeslotenheid en de dreiging van hetlu dschap,waar geen plaatsis voorvreem delingen.en denurksheid van debewonersdoen

daarvan bli
jkin een langereeksvan yubli-

katies,vertalingea en monografieën dle h:
ons in de laatste Jaren heeft aangeboden.

Deleweldigebloemlezingdie hijthansge-

hem aarzelen. Op de afgesproken plaats pubhceerd heeft, is het hoogtepuht van <
ln vroegere inspnnningen, verri
jkt en geaangekomen bemerktMJnog netop t'
l'
ld '
de zi
m annen van Niccolo,die klaarstaan om la

structuretrd in etn zeerpedagogische,nut-

Pfaop overspeltebetrappen.Hijlaatheen, tige en heldere vorm .Zoals de titel aan-

maar nietalvorensnog eenmaal.zljn gelief- geeft,behandelt ZiJ de Nederlandse poëzie
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en omvat dus niet alleen de N oordnederlandse,m aarook de Vlaamse dichters.De
twee gebieden,66n door eenzelfde taal en
eenzelfde afkom st, hebben sinds de 16e
eeuw een uiteenlopende geschiedei s gehad
welke de culturele koers van de twee landen heeft bepaald en dus ook hun literatuur. Daarom is de bloemlezing van Prof.
Carrasquer verdeeld in twee hoofddelen:
fpoesfa H olandesa' en fpoesfa Flamenca'.
Heteerste deelis watuitgebreider dan het
tweede,hetomvatn1.de poëzie van 75 auteurstegen 63 in hettweede deel.Beide delen worden voorafgegaan dooreen inleidlng

Boekbespreking
geweest: m eer betrokken op de culturele

!eschiedeisvan hetland en vooralmeer
m verband m et de huidige poëtische stro-

mingen. Wij zien dergens de invloed van
belangrijke dichters a1s Beaudelaire,Yeaté
of Rilke en daarde N ederlanden een knlis-

punt zijn van de Franse,de Duitse en de
Engelse cultuur,zou hetons zeer verbazen

a1s hun invloed nietgrootzou ziln geweest.
Ook binnen de N ederlandse poëzie is het

eigen qrofielvan de afzonderli
jke auteurs
nietaltl
jd voldoende scherp:de mnnlervan
presentatie is som ste veelvan buitenaf en

tealgemeen.W iJmissen een stilistischeana-

e
n levolgd dooreen aantalbio-en biblio- lyse van iedere dichter, of mlnstens de
graflsche aantekeningen.D euitgaveistwee- m eestfundam entele en karakteristieke trektalig,m aardeteksten staan in hetorigineel ken,aanjenomen datdeauteurzi
lnbloemnietnaastdevertaalde teksten,zoalsmeest-

lezing met nog omvangri
lker kon maken.
alin ditgenre bloemlezingen,maar ze ziln M isschlen door de uiteenzetting over het
bileengezet aan het eind van het boek in m iddeleeuwse V aamse lied weg te laten
een kleiner korps. Voor allen die Neder- (dieop zich zeerboeiend is,maarnietstrikt
lands sm deren en voor al degenen uithet
Spaanse taalgebied die zich interesseren
voor deze literaturen is het opnem en van

nodi! in een bloemlezing van de moderne

poëzle) of door slechts een paar pagina's
toe te voegen,zou het geheel- nu toch

deorigineletekstenzeernuttijalsookvoor- reeds lndrukwekkend - ons lnziens veel
al de vele gegevens die d1t boek bevat gewonnen hebben.
omtrent belangri
jke auteurs die bij ons Een concreet voorbeeld.N a alles gelezen
praktisch niet bekend zi
ln. W ant auteurs te hebben wat in dit boek gezegd wordt
diemen in Spanje beter kentzoalsM aeter- over de fexperim entalistas' in Nederland,
linck of Verhaeren,komen in deze bloem- bli
jft veel ons nog onduideWk.Achterberg

lezing niet voor, omdat ZiJ in het Frans is ongetwijfeld de dichter die de voorkeur
hebben geschreven.

heeft van de auteur van de bloeM ezing.

M etdeze paar regelswillen wijhetzo be- Zouden niet nog een paar van de tien belangri
jke boek aan onze lezers voorstellen langrijkste dichters een dergelilke bespreen ook de schrijver gelukwensen met zijn klng hebbenkunnen kriljen?Zo a1shetnu
prachtig werk a1s vertaler.W anthier gaat is,bestaater een ongelbkheid in hetboek.
het niet om een simpel overzetten van de Tenslotte m een ik dat een goedgekozen
ene taalin de andere,maarom een bilzon- m eer algemene bibliografische oriëntatie in

derzorgvuldigeen verdienstelijkeyoëtische de N ederlandse literatuur en m eer in het

versievan poezie.Eigenlijk is poëzle onver- bi
lzonder in de poëzie ontbreekt.Het zou
taalbaar,om dathetnletalleen gaatom het een grote aanwinstzijn geweest a1sM JMer
weergeven van de begrippen, m aar men bi
J elkaar hadden gevonden,naast de stunaastdebegrippen ook de klankwaarde der
woorden m oetuitdrukken,hetritme van de
zinsbouw,de cesuren en deoverlopen,welke iedere taalbezit a1sietseigensen welke

dies in het Spaans die besproken worden,
de voornaam ste boeken en artikelen die in
N ederland,in België en in andere landen

rasquer naast taalgeleerde ook dichter is,

gende druk worden vervuld.Het is echter

aan de moderne Nederlandse poëzie ziln
de eigen stijl van elke auteur afzonderli
jk gewild.
op een unieke en nietweer te geven wi
jze W ellichtkan een ofandervan de desiderata
gebY kt.M aarjuistomdat Francisco Car- die wijhierhebben opgenoemd,in een vol-

heeftMj een aantalvertalingen weten te helemaal niet onze bedoeling de indruk te
verwerkeli
jken diezo dichta1s maarmoge- wekken dathethiergaatom wezenlijketelijkisdepoëzievan hetoriginelewerkbe- korten. Integendeel, de bloemlezing komt
naderen.
ons zo voortreffelijk voor datWi
J ze nog
Nu wi
J de grote verdiensten van deze zo volmaakter zouden wensen. Intussen hebbelangrijke bloemlezing hebben gesigna- ben wij,met deze eerste druk reeds een
leerd,en juistomdatde bloemlezing zo be- boek dat de fijnproevers van de poëzie in

l
anlrijk is,nemen we devrijheid een paar verrukking kan brengen en een standaarddeslderata aan te geven.Op de eersteplaats
zou ik graag hebben gezien dat de Msto-

werk dat onvervangbaar is voor allen die
Spaans of Nederlands studeren of er spe-

rische inleidingen ietscompleterzouden fJn

cialist in zijn.

AntonioBlanch
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leidingen,de betrouwbaarheid van de bete-

Durzak, M anjred - Dûrrenmatt, Frisch, kenis- en klankinterpretatie. Deze ShakesW eiss.- Reclam ,Stuttgart,1972,407 pp.,
DM .26,80.
George,D avid E.R.- D eutsche Tragödientheorien vom M ittelalterbis zu Lessing.
Beck, M iinchen, 1972, 375 pp., D M .
58,- .

Hartnoll, Phyllis - The conci
se Oxjord

peare is een monument in de Nederlandse

c
ultuurjescMedenis. Maar het idioom is
nietaltlld hedendaags genoeg.En ik vrees
nog steedsdat deze teksten a1sgrondslagen

van eigentildse voorstellingen andersgebekt
m oeten worden,wi1nietop dem eestonverwachte plaatsen een effect ontstaan dat

companion to the theatre.- Oxford Uni- Shakespearevan onsverwijdertofde voor-

verslty Press,London,1972,640pp.,f 1,50.
Innes, C.D .- Erwin Piscator's Political
Theatre. - Cambridge University Press,
London,1972,248 pp.,f 4,40.
Rniak,Dusan - BertoltBrechtin H goslavien.- Elwert, M arburg, 1972, 102 pp.,
85 afb.,DM .28,- .
Simonov,Ruben - Stanislavsky's pr/fëgl;
Eugene Vakhtangov.- D rama Books,N ew

stelling ondermijnt.Hoe dan ook,hier ligt

een tekstbasis ter beschikking die doorhet
handwerk van de drsmaturgen naar het
theatergezelschap toe geschaafd kan wor-

den. Dit verschijnsel is niet uniek voor
Shakespeare;we1 unlek is de im ponerende
helderheid waarmee dit werkinstrument in

staat is Shakesyeare voor onze generatie

(en een ti
jd nadlen) beschikbaar te houden.
C.Tindemans
York,1969,243 pp.,$6,95.
25 Iaar Haagse Comedie.- Nijgh & van
Ditmar,Den Haag,1972,142 pp.,/10,- .
AljredBrust
D ramen 1917 -1924
KarlBachler
herausgegeben von H orstD enkler
G emalte Theatervorhönge in
W ilhelm Fink,M M chen,1971,318 pp.,
D eutschland und österreich
DM .48,- .
Nu degrote tenoren van hetexpressionism e
owat allen hun m 1n of m eer defM tieve
Hetgordijn (voor-,tussen-en coulissevari- z
ant) kenden de Grieken a1. BescMlderd teksteditiehebben gekregen,isde beurtvan
eintjesaanlebroken.H.Denkler,die
wordthetpas sedert de vroeg-Renaissance, de kl
binnen-en bultenkantvan deze stroming
aanvankelijk atmosferisch vooruitlopend op de
s geen tweede beheerst,editeertA.Brust
de ruimtelijke conventie van het drama, a1
daarna autonoom de illusioi stische m enta- (1891-1934)zonder meer voorbeeldig:een
liteit van het baroktheater oproepend en voortreffelijk filologisch instrument. W at
we echter m et het literaire beeld van
sterk allegorisch. Wetenschappelijk wordt doen
Mer zowel de theatertechnische functie als deze auteur,van wiehetproza wellichtiets
de kunsthistorischekwaliteitvan ditelement meer reliëf heeft bewaard? Vergelijklngen
beschreven.Sedert de oorlog hebben zich metP.ClaudelofE.Barlach,literairhistorisch we1 eens geprobeerd, gaan m .i. niet

Bruckmann,M unchen,1972,171 pp.,
76 afb.,D M .35,- .

zo bekende filuren alsDali,Chagall,Ko- oq.DenieuweMens,datfantasmagorische
koschka en Plcasso met het gordijn (nog
bllkpuntvan hetexpressionisme,straaltook
steeds allegorisch)beziggehouden,maar de hi
er we1uitop,maar de expressionistische
anti-illusionistische instelling van het theater heeft aan deze eeuwenoude traditie in
wezen een einde gem aakt.D ezestudiehoudt
dit minuscule maar Wtale wezensonderdeel
van de theaterontwikkeling vertederd voor
hetnageslachtvast.
C.Tindemans

W illiam Shakespeare

Verzameld Werk.Blnspelen (11)

extase resulteert M er alleen in erotische
chromo's.
C.Tindemans

Wol
fgangF.M ichael
D r deutsche D rama des M ittelalters
(Grundrissder germanischen Philologie,Bd
20), W .de Gruyter, Berlin,1971,304 pp-,

D M .96,- .
Vertaald door WillyCourteaux
S. bevestigt in dit basisboek de stellingen
De Nederlandscho Boeu andel,M twerpen/ die hiJin Frûhlormen derdeutschen Bûhne
Utrecht,1971,936 pp.,BF.570.
1963) i.v.m.het theater heeft oygesteld,
M et dit 4e deel is W .Courteaux' levens- (
thans i.v-m .het drnm a.N iet genelgd elke
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gedialogeerde tekst een dram a te noem en, trouwde teksten.Ofschoon de auteur hem

hanteerthij het begrip <episch'(b.
v.i-v-m.
het karakter van het 'mis'-ritueel). Dat
hangt samen met zijn fundament van het
geestelijke drama: de tragiek van Christus
documentair navertellen en er de bWde
boodschap bij aansluiten.Realisme en kom iek achtS.daarom decoratief en nietwe-

tot een socialistisch-realist uitroept, bWft
allestilistischeklompigheid die daarmee sa-

mengaat,bijhem we!tenvoordelevanheldere:concrete lineanteit, met zin voor de

satirlsche toets,met een bli
j koloriet, met
ongrimm ige stevigheid in de ideologische
accenten.

zenWk.Evenmin verwi
lsthiJnaaroertijden C.Tindem ans
(folkloristischeriten voorvastenavondspelen
of kultische spelen voorhetgeestelijke drama).Het middeleeuwse drama is nietont- H erm annSudermann
staan in een taaigroeiproces,het is in één D/e Reise nach Tilsit.Prosa und
daad geschapen (Regularis Concordiaj.Ook Dramen

de evolutievan hetpassiespelverklaartMJ Langen M ûller,M M chen,1971,664pp.,

uit de invloed van gewilzigde religieuze

tijdsopvattingen (12e eeuw). Veel nadruk DM .19,80.
legt hi
j op het vaganten-aandeel, dat de Bijdeze anthologie kun jenauwelijks spreliturgische traditie versoepelt,de mogeWk- ken over jeugdsentiment, want S. (1857jds a1skoryfeevan hetnaturalisheid totautonome creatie doetontstaan,ui- 1928),desti
teraard in de volkstaal. A 1s het vanzelf-

m ein verhaalen toneelgevierd,is door de

sprekendejeloofin God ophoudt,ontstaat
de dogm atlsche didactische lering.Ook het
wereldlijke drama vertoont jeen eenheids-

ti
jd onverbiddelijkveroordeeld.Zijn sociaalkritisch realisme, heimatschildering niet
zonder consequenties voor de Duitse lite-

tureelstevig staatin een reeksdie de evalueerbaresituatievan een wetenschap in kaart
tracht te brengen.
C.Tindemans

essay waarin zowel de relatieve historische
waarde a1s de intrinsiek-aliteraire bestendigheid elkaar keurig in evenwichthouden.
C.Tindemans

FriedrichD ieckmann

JarkaBurian

K arl von Appens Bûhnenbilder am
Berliner Ensem ble.Szenenbilder,

W esleyan U P,M iddletown,1971,202 pp.,

Figurinen,Fafwlr/eund Szenenphotoszuachtzehn Auffûhrungen

N ietzom aar een luchthartig portret, maar
een oprechte poging om achterdeimpulsen

raire toekomst (Frau Sorge, 1887; Jolannistendrama wordt (zelfs a1s leesdrnma) thes Hochzeit, 1892/ Litauische Geschichvoorhettheatergeschreven en is zo geïndi- ten, 1917)is duidelbk doordeweekse heimvidualiseerd,dathetmoderne dram a m oge- weevertelkunst geworden. Zijn dramatiek
lijk wordt.Relativerend, zelden speculatief (Das Ewig-M önnliche,1896;Johannideuer,
of hypothetisch, zelfs zi
jn regelrechte on- 1900) toont geen geladen drift maar litewetendheid bekennend, is dit oncerebrale rairem ode.K .L.Tank,die eerbiedig vaargeleerdenwerk een prettig geheel,datstruc- we1wuift,schrijfteen voorbeeldig afstandsstructuurmetregionale variatles;hethum a-

TheScenography0/JosejSvoboda
125.

Henschelverlag,Berlint-ost),1971,406 pp., en argumenten te komen die de Tsjech J.
700A bb.,M DN .140:- .
Svoboda (geb.1920)gemaakthebben totde
M et een voortreffeli
lke werk- en stijlana- m eest geëerde scenograaf ter wereld. Biolyse, een reeks eigen verklaringen van de
kunstenaar en 106 kleur- en 594 zwartwitontwerpen,brengtditboek een imponerende docum entaire van een decorontwerper
die m eer is geweest dan een m edewerker
van B.Brechten deze evenveeleigen ideeën

grafischsteltS.dedriedubbelebasiso?:de
meubelmaker(detailafwerkln!en functlonaliteit),de architect (de functle van hetide-

e1e concept via de problematiek van het
volume en de m assa,de assen en de vlak-

ken),de theatermaker(hetfragmentvan de

aan dehand heeftjedaan.Uitdewatwa- totaliteit,defunctie van het kunstgebeuren

zige einde-lugendstll-tijd overgewaaid naar als proces). De inventaris,gedemonstreerd
een sec nieuwzakelijk willen,bli
jktMJzich in 196 foto's,legt uiteraard de nadruk op
te specialiseren in volkstheatrale Mstorici- de naamkaartjes van deze kunstenaar (Lateit,vooralin de opera.BijhetBerlinerEn- terna M agika en Polyekran voor Expo
semble (1953) wordt hij de geattitreerde Brussel'589DiapolyeHan voorExpo M ontschetser,die een onmiskenbaarmaatschap- réal 1967),maar onthultgeleidelijk ook de
pelijke dimensie geeft aan de hem toever- constanten in deontwikkeling.Zo wordtde
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funktie duidelijk van de achtereenvolgende zi
lds rivaliseren de particuliere idealen van
technische stadia: de heerschappij vu het de natuurlijke onschuld en die van de vrijlichtdie zich optilttotsystematische yro- heid die vervulling zoekt,anderzijdsprimeJectie van kleurruimte,de klnetische behch- ren de maatschappeWke waarden van beting uitwerkt,de spiegeltechnlek integreert schaving en orde. Het dilemma van deze
en tenslotteuitmondt1 de huidige fasevan twee polen bepaaltde drlmaturgische eigen
de scenografische collage.
structuur.Aangezien deze polariteit telkens
C.Tindem ans
varieert,is Goethes drnmatische opvatting
nergensdezelfde.
C.Tindemans
H enryJ.schmidt

Satire,Caricature and Perspectivism

in the WorksofGeorg Bûchner

sam uelselden

(Stnnfprd Studiesin Germanics and Slavo- Theatre Double Game
nics Vol.VIII),M outon,n e Hague.1970, n e University of North Carolina Press,
ChapelHill,1969,123 pp-,$ 6,
-.
119 pp.,/21,- .
S.weet in Bikhner verrassende nieuwe as- W atditboek een gezondebasisverschaft,is
ln uitgangp unt: de toeschouwer. Als S.
pecten blootte leggen.Ziln aandachtisge- zi
'terrelatietussen acteuren kilvestigd op de tweederangsfiguren in Dan- steltdatdem
tons Tod, Leonce und Lena en W oyzeck, ker hetmotorisch m om entvan e1k theaterdoorgaansopgevata1ssatirischegedrochten, gebeuren uitm aakt,dan voelik m e geluk-

d.w.z. als maatschappi
lkritische projecties, kig.M aar zijn uiteenzetting is helaas een

veelml'nder a1s drpm aturgische substanties. volkomen irrationele demonstratie; a1s hij
S. weegt de term en satire, karikatuur en de toeschouwer achtereenvolgensde vreem C
oteske tegen elkaar af,past ze toe op de categorieën van opwinding!inzicht,beBuchners mensen en onderscheidteen dub- vrediging en verantwoordelljkheid toe-

be1 persgectief: een enkelvoudig en een
veelvoudlg. In het enkelvoudige blijkt de
satireslechtszildelingsaanwezig en jroeien

schrijft,dan wordtdaarmee hetfundamentele procesnergensook m aarenigszinsver-

duideli
jkt.

dem om enten uittotgroteskereflectles:een
vertekend beeld van de conflicten van de
centrale figuren. In het veelvouége staat
de techniek van de m arionetvoorop,waar-

C.Tindem ans

weest.

Arm and Colin,Pads,1971,674 pp.,
FF.75,- .

bij vele autokritische elementen vrl
lkomen. M ichelLioure
Satire blijkt uiteindelijk niet het tempera- L'esthétique dram atique de
mentvollewillen van G.Biichnertezijn ge- PaulClaudel
C.Tindemans

Dit omvangri
jke boek is een overgedetailRonaldPeacock

Goethe'
sM aiorPlays

leerde,uitputtende inventaris van alle elem enten die in de langdurige ontwikkee g
van P.Claudel a1s dram atisch auteur een
ro1 kunnen hebben gespeeld. Als demon-

M anchester UP,19703,236 PP..f 1,56.
stratie van wetenschappeli
jke acribie is het
A1s klassieke studie in de Angelsaksische dan ook een model.Tegelijk is hetoersaai,
germsnlstiek isdeze herdruk volkomen ver- een akeligenatekenlng vanbekende,zi
Jhet
antwoord,zijhet dan ook dathetGoethe- elders verspreid liggende documenten en
onderzoek sedert de eerste publikatie van analyses.Hethartvan deze studieisechter
dit werk (1959) niet stil heeft gelegen. S. het derde deel, dat een analyse geeft van
borsteltde grovem aarfundsm entele struc- de dramatisch-dramaturgische evolutie van
turen van Goetheswereldbeeld en de daar- P.C.,waarin de diverse etappes (van chaos

bij aansluitende dramaturgische code. Het totcohesie)overtuilend gepresenteerd woriszijn stelling dat Goethe geen talentheeft den a1s noodzakehjke consequenties van
bezeten voor hetpolitieke drama en even- P.C.'swereldbeeld.De combinatievan litem in voor het dram a van de hartstochten. raire studie met l eatrale fundering m aakt

Daartegenover staan Wdsgebonden gele- medeeenvandeaantrekkelijkeaspectenuit

vens:de zin voor het fspektakel'en dem- van ditongetwi
lfeld ook voor de Europese
breng van <romantische'lyriek.S. zietGoe- dramaturgie (het parallellisme met Brecht
thes belu g in de dramaturgie van hetpro- b.v.wordtevident)belangri
jke werk.
ces(decrisis)vanhetnijpendinzicht,ener- C.Tindemans
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kunstpedagogen belanjrijk,maar ook on-

misbaar voor allen d1e zich m et cultureel
A driani,G ötz - FranzErhard W alther.rk bem oeien.
DuM ont,K öln, 1972,281 pp., DM .20,- . we
G .Bekaert
Apollonio, Umbro - D er Futurism us.DuM ont, Köln, 1972,256 pp.,gei-ll-,D M .
17,50.
Jean-lacquesRaspaud en Jean-pierreVoyer

Arnheim,Rudolj- AnschaulichesDenken. L'Internationale Situationniste
D uM ont, Köln, 1972, 322 pp., D M . Protagonistes,Chronologie,
24,- .
Dieterich, Anton - Goya. Visionen einer Bibliographie
N acht.- DuM ont,Köln,1972,35 pp.,96
p1.,DM .16,80.

EditionsChsmp Libre,Paris,1972,168 pp..

W ie meer informatie van dit werkje ver-

wacht over de situationistische beweging,
D uM ont, Köln, 1972,200 pp.,geill.,D M . za1 die hier tevergeefs zoeken.Bedoeld als
19,80.
naslac erk voordefngewijden,zaldeleek
Hojmann,W erner- Von derNachahmung er welnig ofniets aan hebben.
zur W irklichkeit. - DuM ont,K öln,1972, Eric D e Kuyper
198 pp.,DM .17,50.
H olz,H ans H einz - Vom Kunstwerk zur
Ware.- Luchterhand,Neuwied,1972,260
PP..
K ursbuch 27. Planen, bauen, wohnen.W agenbach,Berlin, 1972,189 pp..
M ISCELLANEA
M aenz,Paul hrsg.- A rt& Language.D uM ont,Köln,1972,344 pp.,D M .28,- .
Pefzef,H einrich W iegand - H einrich Vogeler. - DuM ont, Köln, 1972, 252 pp., Andere agenda,de - .Van Gennep,Am D M .19,80.
sterdam,1972/1973,j3,50.
Ragon,M ichel- H istoirem ondiale de l'ar- Bosmans,Phil- M ensliej ik hou van /e/
chitecture etde l'urbanisme modernes.To- - Lannoo,Tielt,1972,112 pp.,BF.148.
Bussel,W im van - Elektronischeorgels.m e 2.Pratiqueset méthode 1911-1971.Casterm an, Tournai, 1972, 469 pp., gei-ll-, (Prisma), Spectrum,Utrecht / Antwerpen,
1972,207 pp-,/4,50,BF.73.
BF.890.
Schneider,Pierre - Riopelle.- M aeght, Dans les rues de Paris dans le tem ps des
jiacres.- Ed.du Chène,Paris,1971, 184
Paris,1972,175 pp-,geïll..
Seuphor,M ichel - L'art abstrait 1918- pp..
1938.- M aeght,Paris,1972,240 pp-,geïll.. Dejoe,Daniel- Die spöteren Fahrten des
Robinson Crusoe.- Verlag N eues Leben,
Thomas,K arin - K unst-praxis heute.D uM ont,Köln,1972,256 pp-,D M .24,- . Berlin,1972,295 pp.,M .12,50.
Thomas,Karin - Bis heute.- D uM ont, D elagrange, L.- M ee m et wiskunde.De Nederlandsche Boekhandel,Antwerpen,
Köln, 1972,400 pp.,DM .19,80.
1972,92 pp.,BF.120.
D onner,J.H .,Dagboek van een tweekamp.
HansGi
jjhorn
D e m atch Spasski-Fischer.- Spectrum ,

Hojjmann, Klaus - Kunzt-im-Kopj. -

K ritik derK unstpadagogik

Utrecht/Antwerpen, 1972, 185 pp-, /5,50,

DuM ont A ktuell,V erlag M .D uM ont

BF.90.

Sc
hauberj,Köln,1972,195pp.,DM.16,80. Florguin,Joos - Ten huize van...#.=
In een tild waarin voor een fschoolloze sa- D avldsfonds,Leuven, 1972,391 pp., geïll-,
menleving'wordtgejleit,is kritiek op de BF.90.
naïeve kunstpedagoglek niet enkelvanzelfsprekend,maarook broodnodig.HansGiff-

horn doet in zi
jn boek een verdiensteli
jke

G rote N ederlandse Larousse encyclopedie.
Deel3.Arbi-Barol.- H eideland,H asselt,
1972,716 pp.,geïll-,BF.1095.

poging om enkelebeqrippen op tehelderen Kierkegaard, Ole Lund - Lutje Giel. -

en <de maatschappehjke functie van een Kosmos, Amsterdam/Antwerpen, 1972, 93
schoolvak' in het licht te stellen. Hij wi1 PP.,i11.,/6,90.
niet,zoalshijzelfnoteert,voorschrijven wat Leclercq,Jacques - Docum ents autobioeen leraar m orgen in de klas m oet doen, graphiques. - Casterm an, Tournai, 1972,
m aar we1 laten zien hoezeer ook de kunst 174 pp-,BF.160.
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drage tot hetgelukkig weer op gang je-

Van Gennep, Am sterdam , 1972, 109 pp., brachteonderzoek van een periode die llte-

/4,
50.
M artens,A .- Nieuwe gfd.çvoorschoolen
beroep.- D e Toorts, Haarlem ,1972,400

pP.,/19,50.

rair, wetenschappeli
jk,filosofisch en mentaalin sterke mate hetheden isblijven bepalen.
C.Tindemans

Paap, W outer - M uziek leven fn Utrecht
tussen de beide wereldoorlogen. - Spectrum,Utrecht / Antwerpen,1972,112 pp., PaulK avanagh

/8,50.

In alle rr /

Polak,Fred - D e Contra-club van Rome.
Prisma),Spectrum, Utrecht/Antwerpen,
Elsevier,Brussel,1972,152 pp.,BF.115. (
1972, 160 pp.,/3,- ,BF.49.
Rom er,# .S.- D e gewervelde dieren.-

n boekje datmeerbelooftdan hetbiedt.
(Aula) Spectrum,Utrecht/Antwerpen,1972, Ee
Twee kerels,waarvan ereen bijdegeheime
384 en 347 pp.,2 dln.,j16,- ,BF.261.
dienst werkt en de ander daarnaar heeft
S
Bc
henh Dra.M.G.- PrinsClaus.- De gesolliciteerd,weten zich m et veel geheim oekenl,Baarn,1972,290 pp-,i11.,/24,50. zinnigdoenerij en ten koste van ettelijke
Schnellenm eier, H einz - Besiegte DJ> onea.- Verlag N eues Leben,Berlin,1972,
168 pp.,M .3,60.
Schubert, Dieter - Sabine. - V erlag
N euesLeben,Berlin,1972,149 pp.,M .4,20.

m ensenlevens m eester te m aken van een

wapentransport,datzi
j voor goed geld aan

'n Arabierverkopen.Eengoedkoop misdaad-

verhaaltje, dat alleen maar lachwekkend
wordt door de wijze waarop de ik-figuur
op hetlaatstzi
ln rotgenoot om zeep helpt,
hem zijn aandeelin debuitin zee achternamijt, het schip van de Arabieren in de
W alther,Joachim - Zwischen ZwefNöch- s
luchtlaatvliegen en zich dan weer- veilig
ten.- Verlag Neues Leben, Berlin,1972,
metzi
jn eigen miljoen!- op een eenzaam
208 pp., M .5,20.
W inaver,D iana - Vie sexuelle et risque eilandje terugtrekt.Een ethisch doekje voor

Visscher,H. #. - Lexcion voor jysische
geograjie. - (Au1a), Spectrum, Utrecht/
Antwerpen, 1972, 239 pp.,j7,50,BF.123.

vénérien.- Casterm an,Tournai,1972,164
PP.,BF.90.

het bloeden.Goed voor de prullemand.
H ansH erm ans

M arianneKesting
H erbertDieckmann

Diderotund die Aufklörung.
Wu/l#/ze zur europöischen Literatur
des 18.Jhts
J.B.M etzler,Stuttgart,1972,272 pp-,
DM .39,- .

2u/derSuche nach derRealitöt.
KritischeSchrijten zurmodernen
Literatur
Piper,M iinchen, 1972,292 pp., DM .19,80.
W at S.in week- en m aandblad sederthaar

laatste bundel heeft geyubliceerd, is hier

S.,uitde internationaletildschriften aan a1- gebundeld. Zij slaagt erln uit hetchronole vakgenoten bekend, bundelt thans zijn logisch zo verschillende aanbod (van Bauverspreide opstellen toteen knappe samenhangende idee. De historische opvattingen

delaire en FlauberttotChar en Butor,van

M elville tot Donleavy) een eenheidsgebeu-

van de Euroyese Verlichting verzamelend, ren te maken.Heeft zijde goede boeken
achterhaalt h1j de thema's en stmcturen, gelezen of heeft zij haar eigen ideeën bedaarbi
jherhaaldelijk afwijkendvan decon- vestigd gevonden resp.haarvoorkeuropgeventionele visie. Deze begripsgeschiedenis zocht?Haarbestendlge aandachtvoortheol
eidtnietalleen toteen synthetische con- retische fundering (met M allarmé a1s
centratie van het centrale mtellectuele m om ent,maar tevenstoteen voorbeeldige afgrenzing van verwante periodebegrippen a1s
b-v.het Rokoko.In hettweede deel spitst
S.zich toe op Diderot.V ooralde karakter-

kroongetuige)beklemtoontdescheidingtussen intellectualiteit en bourgeoisie,de aanloop tot de autonom ie en kritische functie

van literatuur en drsma.ZiJ vat de auteur
(in literatuur en in drama) principieel op
analyse van Diderot, opgebouwd uit ziln a1seenmaatschappeli
jkwezenensubjectin
sti
jl, thematiek. denkwijze en intellectuele onze tijd,'vielleichtihr letztes'.
techniek,isovertuigend.Een onmisbare bij- C.Tindemans

D orothy D ay
BROOD EN VISSEN

244 blz.

Formaat: 13 X 20 cm
Serie i
c amera-boeken'
Vertaald uithetAmerikaansil-oaves and fishes'door M iriam Jarsky-coppieters
ISBN 90 264 0317 8

Derothy Day is een van de voornaam ste en bekendste predikers voor sociale rechtvaardigheid in de Verenigde Staten.Opgevoed in een lers-protestants gezin,werd ze

communiste in de twintigerjaren.Ze was1id van delnternationalWorkers of the

W orld en werkte voor verscheidene vakverenigingen.Toen ze zich in 1930 tot het
katholicisme bekeerde,was ze uitgerustmetde sociale leervan hetcommunisme en
aan de andere kantmethetgeloof in een rechtvaardige God.ln 1934 ontmoette ze
de Fransman PeterM aurin,die haar o.a.hetpersonalism e van Emmauel M ounier

bijbrachten de sociale analyse van Kropotkin.Samen stichtten ze The Catholic
W orker,een katholiek,sociaalmaandblad datnog steedsverschijnt in een oplage
van 85.000 exemplaren.Zestichtten ook tehuizen van gastvrijheid en communitaire
boerderijen om intellectuelen en arbeidersdichterbijelkaartebrengen.Instellingen
die alzoveeljaren flink werk leveren.
Bijna veertig jaarlang heeftDorothy Day zich metharten zielaan ditwerk gegeven.In alle steden van Noord-Amerika heeftze de leer van verzoening verkondigd.
Nognooita1snu zijn zovelen bijhaaren haarmedewerkersom hulp gekomen;ze
wilien brood en ook geestelijk voedsel.Alçohol,drugs,exotischefilosofie,vaderloze
kindereli...Al die persoonlijke problemen worden problemen van de Catholic
W orkerbeweging.
ln iBrood en vissen' heeft ze de geschiedenis van deze Catholic W orkersbeweging

neergeschreven.Deze historie begint in de crisistijd,de depressie van de dertiger
jaren.Heden ten dagezijn deideeën van Dayen M aurin aantrekkelijker dan ooit.
Overalheerster werkloosheid,nu er steedsm inder soldaten naar Indochina moeten.
M eer en meermensen kom en naar de dcommunes'van de beweging,die ook via het
maandblad berichten doorgeeftvan allen die werken voorm eer rechtvaardigheid in
de wereld: Julius Nyerere, Fidel Castro,Vinoba Bhave in lndia,Cesar Chavez in

Californië,Larry ltliong in de Filipijnen,Ralph Abernathy bij de zwarten en de
arm en.

<Als je vredewilt,werk dan voor rechtvaardigheid',dit woord uit de nieuwjaarsboodschap 1972 van Paulus VI, zou a1s m otto kunnen staan boven het leven van
Dorothy Day en ook boven het boek.

O rion-Desclée De Brouw er

W ijngaardplein 15,Brugge
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sT. NORBERTUSINSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
stationsstraat 2 - 2570 DU FFEL - Telefoon 0 15/339.23

param edisoh O nderw i
js van he1 korte type:
Vroedvrouwen lGegradueerde Ziekenhuisverpletelgtstlers /
Gegradueerde Psychiatrische verpletelgtstlers
Duurvan de studies:3 jaar.
Aanvullend Seeundair Beroepsonderwijs:
Verpleegassistenten,2jaar/Ziekenhui
sverpleegsters,3jaar/
Psychiatrischeverpleegsters,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 w cchtenl

V erpleegster
zclje zijn ...
A1de inlichtingen zijn te bekomen bijhet
HOGER TECHNISCH IN STITUUT VO OR VZRPLZZGKUN D:

Cupucijnenvoer,39 - LZUVEN - Tel.016 l28#.21

T E G H N IC U M
Londenstraat,43,Antwerpen.
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Personalia
Henry M. V. Huntinx, geboren 1930. Studeerdc
polilieke cn diplomatieke wctcnschappcn 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, I ngelse en
Franse bladen. Adres: Martelarenlaan 1, 3500Hasselt.

Daarna zestien jaar Nederlands Commissaris
voor Algemene Voorlichting op Curavao. Hij
was algemecn secretaris van de Nederlandse Katholieke Oudervereniging. Adres: Vlaskamp 614,
Den Haag.

Dr. L. L. S. Hartalils, 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.

Ward Bosnians, geboren 1934. Maatschappelijk
assistcnt. Dicnsthoofd Huisvesting C onnie Studentenvoorzieningen Katholieke Universiteit Leuven. Redactielid 'De Nieuwe Maand'. Adres: De
Ster 56, 2540-Hove.

Peter M. C. Da vies. lecturer in biologie aan de
Universiteit van Nottingham: speciaal geinteresseerd in interdisciplinaire studies. Adres: redactie.
O n . Ceerl Verschuuren S.J., geboren 1945. Studeerde wijsgerige biologie en antropobiologie; is
leraar biologie op het Aloysiuscollege en is tevens
biologisch niedewerker van 'I)e Volkskrant';
artikelen in 'Streven' betroffen de biologische
aspecten van de menswording cn het ontstaan
der rassen. Adres: Oostduinlaan 50, Den Haag.
Guy de Maertelaere, geboren 1943. Licentiaat
staatswetcnschappen Gent (verhandeling over
Harry Goldwater). Was redacteur bij 'Het Laatste Nieuws'. Vertegenwoordiger voor Belgie van
de 'Society for Individual Freedom'. Adres:
Drongensteenweg 230, 9000-Gent.
Dr. Joan Hemels, geboren 1944. Studeerde geschiedenis en publicistiek aan de Universiteit te
Nijmegen. Promovecrde in 1969 op 'De Nederlandse pers voor cn na de afschaffing van het
dagbladzegel in 1869'. Sinds 1966 is hij als wetenschappelijk niedewerker verbonden aan de
Nijmcegse universiteit, waarvan dc laatste drie
]aar aan het Instituut voor Massacommunicatie.
Hij is o.m redacteur van 'De Bazuin'. Adres:
Kroonsingel 23, Maiden.
P. J. Begheyn S.J., geboren 1944, studeert theologie, bereidt een scriptie voor over de Nederlandse kerkprovincie in buitenlandse publikaties
1963 - 1972. Publiceerde ecn twintigtal artikelen
over de geschiedenis van kerk cn vroomheid in
Nederland in de vijftiende en zestiende eeuw.
Adres: Vondelstraat 23, Amsterdam.
Dr. Hans Hermans, geboren 1908. Studeerde
rechtcn in Nijmegen. Was daarna tot de oorlog
parlemcntair redacteur bij De Tijd, na de oorlog
bij De Maasbode. Hij was secretins van de minister-president en tegelijk lector in de dagbladwetenschappcn aan de Universiteit te Nijmegen.

Hun Jolie-Muiier, geboren 1934. Doctor in de
Rechtcn. Voorzitter redactieraad 'De Nieuwe
Maand' Adres: Van Putlei 13, 2000-Antwerpen.

Drs. A. G. J Dietvorsi, geboren 1940. Studeerde sociale geografie en geschiedenis te Groningen. Thans wetenschappelijk hoofdmedewerker
bij het Geografisch cn Planologisch Instituut
van de Katholieke Universiteit te Nijmegen
(regionaliserende methoden). Redacteur bij het
Geografisch Tijdschrift. Publiceerde De Volksrepuhliek China (1971) en voorts verschillende
artikelen in Streven cn Geografisch Tiidschrift.
Adres: Tangostraat 66, Nijmegen.
M. De Tollenaere S.J., geboren 1914. Doctor in
de wijsbegeerte. professor aan het Centrum voor
Kerkelijke Studies. Leuven. Publiceerde o.m.
'Lichaam en wereld' (1967) en in 'Streven' (juni
1965 en oktober 1966) over Teilhard de Chardin.
Adres: Waverse baan 220, 3030-Heverlee.
J. H. van Meurs, geboren 1919. Studeerde geneeskunde in Amsterdam. In 1944 en 1945 vakantie-assistcnt psychiatrie in het Wilhelmina
Gasthuis. Na zijn artsexamen in militaire dienst
van 1945 - 1948. Verdere opleiding tot zenuwarts in het Provinciaal Ziekcnhuis te Santpoort
en de Valeriuskliniek te Amsterdam. Gevestigd
in Beverwijk vanaf 1951 als algemecn zenuwarts
cn 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 Ncurologie. Adres: Prins
Bernhardlaan 4, Beverwijk.
C. J. Boschheurne, pseudoniem van ecn jurist,
filosoof, kunsthistoricus en leraar. Adres: redactie.
Dirk Lauwaert, geboren 1944. Studeerde aan de
K.U.L. en aan het Centro Sperimcntale di Cinematografia in Rome. Schrijft in 'Kunst en
Cultuuragcnda', maakt een wekelijks radiokroniekje voor BRT-3, is niedewerker aan 'De
Spectator', was prescntator van het televisieprogramma 'Kort Geknipf. Adres: Dekenstraat
83. 3000-l.euven
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M etBraziliëgaathetg/c; p.315
Brpzilië'heeftop 7september1972de150everjaardag vanzijnonaopnkelijkheid gevierd.In Brazllië w ordtvandaag gefolterd en woedteen <Eskadron vu

de dood'.Datis:en onverdraaglijke realiteit.Maarhetisniethetenigewat
hiergebeurt.BrsziliëwerktverKhrikkelijk hard en m etopzienbarend succes
au zijn econoiischeontwikkeling en staattegelijkehijd vooreno= eproblem en.H et nrtikel geeft een analyse van beide.

Deeersteambtsterm#n vJa Nixon,p.326
Inonslandishetaantalnietgeringvanhendienietzoerggelxxkkigzijnmetde
herbenoem ing vu N ixon als president van de Verenigde Staten.In dit artikel

laatde auteurzien watNixon in zijn eerste ambtsperiodeheeftgepresteerd,
voori op hetgebiedvandebuitenlandsepolitiek.Zijn meningisdan ook,dat
deVeremg
'deStaten eigenlijkgeen redelijk alternatiefhaddenbijdeverkiezing.

M e benjcen waarom ?,p.333
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wsnneerbiologen zich ga= bezighouden metannlegen gedra!van dehomo

sapiensen deverschillen dieklaarblijkelijk bestau mssen indivlduen en populaties van de menselijke soort. Hetzelfde probleem dat de auteur verleden

maandalheeftbehandeld,komtookhierweertersprake:deverhoudinqtussen
e
nature'en <nurture',biologie en cultuur,erfelijkheid en milieu,instmcten

leren.

LangerIeven,zinvolofonzinnig?,p.344
Biologisch-m edisch onderzoek naar de oorzaken van veroudee g heeft als

doelstellinglevenau dejarentoetevoegen ennietzozeerjaren aa hetleven.
Derealisatievan ditstreven issterk afhukelijk van onzekennisvanhetingewikkeldemeet-enregelmechsnismedatverantwoordelijkisvx rdebiologische
veroudee p processen.Verder kan de cruciale vraag gesteld worden:hoe oud
ku ofhoeoud wildem ensin detoekom stworden?

Beeld-spraak VIIL p.349
fcinemainAmerika'zoudetitelkunnen zijn van dezeBeeld-spraak VIII.M aar
datzou dan tochweermisleidend zijn.Hetgaatovereen Canadeselandschapsfilm ,over film svan Hitchcock,over een tw optreden v= M argaretM ead ook.

Te
lkensjaathetoverlandschap en leefmilieu en hoediein beelden ewaren
worden.m woorden ter sprake kxlnnen worden gebracht:beeld-spraak.

Ezra #/&a; p.355
Ezra Pound,de grote Am erikau se dichter en taalvem ieuwer,is onlangs overleden.In vele van de naaraanleiding dam an verschenen beschouwingen werd

zijn werkofwelneergehaald opgrondvu zijn fascistischesympathieën,ofwel
opgehemeld metvoorbijga= vanzijn faxisme.Deauteurtrachthetbeeld te
corrigeren in een globie benadee g.

Deautoritairepersoonlqkheid en haar
godsdienstige wereld,p.362
U it een kritische bespreking van een onderzoek naar de verhouding tussen

autoritairepersx nlijkheidengodsdienstigebelevingblijkt,datmenvooaichtig
moetzijn methettrekken van conclusies.Nietalleen dientmen de begrippen
zo zuivermogelijk teomschrijven,maarook desteekproefmoetop een verantwoorde wijze worden gedaan en ve- erkt.

De machtpJa Europa,p.367
D e m acht van Europa wordtm eestalonderschat,omdat de intem ationale verhoudingen thansvooralbeheerstworden doorde betrekkingen tussen deV er-

enigdeStaten,deSovjet-unieenChinaenW est-Europageenstaatkundigeeenheid vorm t.De wereld bevindt zich nu in een overgangsfase naar nieuwe ver-

houdingen.W est-Europakan,gezienzijnpotentieelen macht,invloeduitoefenenopta1vanvraagstukkendiedaarbijau deordezijn.

M etBrazilië gaathetgoed,m et
hetvolk slecht
PaulA m m ann

Brae ëheeftop 7 september1972de150everjaardagvan zijn onalankelijkheid gevierd.In Brazilië wordtvandaag gefolterd en woe teen <Eskadron van de doe '.Datis deonverdraa#i
jkermliteit,waarik in de loop
van dit artikel op terug m oet kom en.M aar is dat alles wat er gebeurt?

Brazilië werkt verschrikkelijk hard en met sensationeel succes aan zijn
economischeontwikkeling en staattegelijkertijd voorenorme problemen.
Hierondervolgteen analyse van beidel.

Politiekestabiliteit

De ongeloosijk snelle economische opgang van Braziliëin delaatste vijf
jaarisvooralmogelijk geweestdank zijdem litiekestabiliteiten deomnbarerust.In Latijns-Amerikazijner,alleen verledenjaaral,9 staatsgrepen
geweest en 24 ontvoeringen.In Brazilië bleef het rustig. De President,
GeneraalEmilio Garrastazu M M ici,beschiktovergrotevolm achten.SteH s

weerweethij,overalin hetland,persoonlijk in te grijm n.Een halfjaar
gele en hebben wijdatMerin Natalzelfmeegemaakt:dehele stad herademde,toen hijdeonpopulaire en schijnbaaronaantastbarechefvan het
financiëlegerœhtafzette.InSâoPauloontsloeghijonlangs6politie-ambtenaren opstaandevoet.Indelaatstemaandenheefthijtweekeer,eerstinde
meestzuidelijkesuat,daarnainParâ,4.000km tennoorden,œn gemœnto
raad naarhuisgestuurd.En vooral:drie weken voor de Onafhankelijkheidsfeesten decreteerdehijeen landhervorming.Niemand anderszou dat
MerooitgM udd hebben:daarvoorisde machtvan de grootv ondbezitters
te grooten landhervorming œn te <socialistische'ingreep.In Rio en Sâo

Paulo liethij,kennelijk doelbewust,die gemœnten onder de landheaor1 Vorige artikelen over Brazilië in Streven.
.Sito van M uyden,Brazilîë, hulpeloze
reus en reusachtige uitdagîng,maart1969,pp.563-5719PeterW iemers,'Brazîliaanf
katholicism e,novem ber 1969,pp.135-145;id-,Godsdîenstin een ontworteld conti-

nent,januari1970,pp.376-383.Cfr.ook Inca,Christenen voorhetsocîalisme,au-

gustus-september 1972,5.Brazllië,pp. 1083-1084.

ming ve en waar de nieuweautoweg door moetkomen:s- ulanten hadden daargrond gekochttegen 150 cruzeirosm r hœ tare en wilden die nu

tegen miljoenen cruzeirosmrhœàreaan de regee g verkom n.Zelfsde
opm sitie,die andersvan de regering gœn draad heellaat,prees de Presidentvoor dœ e moH ige maatregel.

fBraziliëexm rteertnietO œnkoffieen erts,maarook ordeen rust'(SenatorDinarteM arizl.Die <tranqxlilidade'verknnrtook deenorme toevloe
(<um fabuloso montante')aan buitenlandskapitaal.Brezillë isvolgens de
Londense Tim es<hetM ekkavan de buitenlandseinvesteringen',volgensde
New York Tim es<œn van de landen m etdegrootste œ onomische groeiter
wereld';vertegenwoordigersvan de W ereldbank prezen #de opzienbarende
groeivan de Brae aanse economie'.

Dem litiekestabiliteitdieditmogelijkheeftgemaakt,istedanken aanhet
leger,datin de voorbije 150 jaartelkensweer regeringswijziA gen heeft
uitgelokten revolutiesop gang gebrachte.Delaatstehad plaatsop 31m aart

1964 en rH dedeStnntvan <een chaotischeinflatie'.Nu,achtjaarlater,is
m en de insaie meexter en begintmen uitte zien naar hetherstelvan de

democratie.Volgensdeopposiue ishethoog tijd datde bijzondere volmachten vande Presidentworden afgeschaft;dehouding van de regerings-

partij,de Arena,ishetbestweer te geven metde woorden van senator
Regende:tlederœ n,van de Arena totdePresident,wenstnietbeterdan dat

het1= d opnieuw gedemocratiseerd wordt;allœn heb% n wijmeergeduld
dan de opm sitie'.
Ge uld is in Zuid-Amerika inderdaad gœn nationale deugd.Ik ben tien

jaarin'lndonesiëgew= ten heb daarminderongM uld ge en dan in de
enkelemaandendatikinhetNoord-oostenvanBraziliëwerk.Toch Zjnde
m liueke structuuren hetœonomischeontwikkelingsmodelin beidelanden

juistdezelfde.ln Indonesië echter- zoalsin demeeste niet-communistische landen in Azië - is men Zch nauwelijks van de ondemocrausche
situaiebewust,terwijlin Brezillë,ten minstein hetNoord-oosten,debewustmakingsmeloden reH sallelagen vandebevolking hebben bereikt.

IndustriëleO#gJD#
In tegenstelling met de M ro-Aziatische ontwikkelingslanden heeft Zuid-

Amerika slœhtskoletijd telijden gehad van hetdoorEuropa opgelegde
industrieverbod.Slœhtsvan 1785 tot1808 washetBrnzllië striktverboden
v ondstoffen industried te verwerken.Indonesië daarentegen - dat wat

2 Revolud- in Brazliëverlom n bijnaalWd zonderbloedvergieten en zijn ietshelemaalanden dan watmen erin Europa,metZjn Franse en Russische Revolutie,
onder ven- t.

'
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oppervlakte,bevolkingsaanti,tropischesituatieen ontzaglijkerijkdom aan
grondstosen enlandbouu ogeliju een betreft,hetbestmetBraziliëiste
vergelijken- kon na350jaarkolonisatiepasin 1945 aan industrialisering
gaan denken.M aarzel
fsnazijnonalnnkelijkheidwerk.teBrnzillënoghonderdjaarlang volgenshetoudeschema van œ n ontwikkelingsland:export
van grondstoffen,importvan ve- erkte produkten.Pas in 1930 werd het
gM wongen zelf te gaan produceren: vanwege de economische crisis en
daarna deW ereldoorlog kon hetnietm eeralles importeren wathetnodig
had.Tussen 1930 en 1950 werd œn sterkeindustrieopgebouwd.Toch m oet
ook M urilo M elo,de auteur van de bestseller H et Src flfx aâ'e W onder,

toegeven:in vergelijking metdeVerenigdeStaten,dieeven grooten bijna
even oud zijn a1sBrazilië,<hebbenwijindietijd weinigtotstand gebracht.
Nu echterbeginnen we Braziliëheefthaast...Wijhebben defascinerendeen uitdagenderoeping,aan dewereld telaten zien datwijin staat
zijn,een moderne,progressievemaatschappijop tebouwen'.
De cijfersvan delaatste jaren bewijzen datBraziliëop industrieelgebiM
die roeping heeftweten waartemaken.In deeersteviermaanden van 1972

heefthetvoor meerdan 1 miljard dollargexm rteerd,een stijging van
41,74% tegenoverdezelfde periode in 1971.Datisdegrootstegroeivan
alle landen ter wereld.De exm rt van verwerkte produkten is zelfs met

57,89% gestegen.Braziliëhoortvoortaan definitieftotdegdndustrialiseerdelanden.

Begin 1972heeftBrazilië voor26miljoen dollarauto'sgexporteerd,een
stijgingvan440% !IndeV.S.liepdeverkoopvanVolkswagensin deeerste
helftvan 1972met22% terug,deverkoop van Volkswagendo Brasilsteeg
met23,3% .DegoedkoopsteBraziliaansekeverkostmeerdan 120.000BF.
ofJ8500,- ,maarerwerden ermeerdan 1miljoen verkocht.Gœn wonder datVolkswagen W olfsburg de leider van Volkswagen do Brasilnaar
m itsland heeftgeroem n om de leiding van demoH erondernem ing op zich

te nemen.Ook de andere Braziliaanseautofabrieken (o.
m .Ford,Dodge,
Chevrolet,M ercM esVrachtwagens)werkengoM .ZehebbendeJapanners
en Italianen (voor wie Argentinië te onzekeris geworden) naar Brazilië

gelokt.Tegen 1974 >1Braziliëjaarlijks1 miljoen auto'sproduceren.De
auto-industrieisvooreen ontwikkelingsbeleidinzoverreinteressant,datzi
j
totde Zgn.findustrialiserende industrie n'behoort.Som mige sectoren van
de nevenindustrie hebben hun produktievan 1969 tot1971met35% ver-

hoogden 220% meerwinstgemaakt!
Op de tweM e plaats in de exportvan verwerkte produkten kom tde koffie;verdermœ hanische instx menten en apparaten,vleesin blik, textielen

werktuim achines:een voortreffelijkeverscheidenheid van produkten dus.
De volgende stap wordthetstreven naar een grotere verscheidenheid van
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buitenlandse markten.Er zijn albanken opgerichtin Tokio,New York,
Parijsen Lissabon,om deimm rtvan Brae aansewaren in dielanden te
bevorderen.
Dezeontwikkeling isdestemerkwaardiger,datgeen enkelewesterseeconomistze heeftvoorzien.Vooralde fpm euze futuroloog H ermann Kahn van

HetJ= 2000 heeftZch geweldig vergist:watBrazilië volgenszijn voorspellingen pasoverdertigjaarzou bereiken,>1hetin vierjaaralhebben
gerealiseerd.M aar ook Brae iaanse deskundigen hebben ditnietvoorzien.
BresserPereira,œn spœ ialistin de Brae aanseeconomie,directeurvan de
grootste supermarktvan Lati
jns-Amerikaen auteurvan verschillendeboeken,hedtzijn in 1968verschenen boek,Ontwikkeling en crisis in Brazilië,

altweekeermoeten herzien,omdathijin zijn conclusiestexcessivamente
Pessimista'was geweest.

Infrastructuur
Enkelejarengeleenhad je,om van deenehoofdstad vanhetNoord-oosten nnnr de andere te reizen - Recife,Joâo Pessoa,Natal,Fortaleza -

ruim œn week nodig;nu doeje er,in comfortabele bussen en sm tgoH koop,één dag over.W aarhet om de uitbouw van zijn wegennetgaat,
schijntBraziliëvoorgœn offerterugteschrikken.Op de schitterendewegen tussen Natalen Fortaleza heb ik tijdens een ritvan 2.000 km eens
geteld hoeveeltegenliggers we ontm oetten:slœhts 120,6 om de 100 km.

Erza1we1geen land terwereld zijn datvoorzoweinigauto'szo'n fantastisch wegennetbouwt.HetkoensteprojectisdeTransamazonica,dieover
een lengtevan 5.500km doorhetdichte,20 tot60 m hogeoerwoud leidten
Brazilië metPeru en zo de Transandina metde Transamericana m oetver-

binden. Oorspronkelijk wilde men daar tienduizend werklozen uithet
Noord-oosten voorinzetten,maarnoodgMwongen heeftmen demenselijkearbeidskrachten moeten vervangen doorwegenbouwmachines.Hetwerk
moetimmersheelsnelopschieten:erkan allœ n gewerktworden alshetniet
regent- datisin deze streek slechtsœ n tientaldagen perm aand- en het
gerooide stuk moet direct stevig gefundeerd worden, anders sm elt de

trom nregen allesweerweg.Bovendien zijnmachinesimmuunvoorhetnog
veelzwaarderprobleem van de eenzaamheid en de malaria!Ondanks die

moeilijkheden zijn,in de r= rdtijd van achtmaanden,2 meerdan 2.000
km oe- oud gerooid.Op Onalankelijkheidsdagisheteerstestuk - 1250
km - ingewijd;deoverige4.* 0km zullenop7september1973klaarzijn.
Ook op het gebiH van elekte cedng en comm unicatiem iddelen gaat de
ontwikkeling m et reuzeschre en vooruit.De bouw van de krachtcentrale
Paulo Alfonso heeft het Noord-oosten systematisch ontsloten. dorp na
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dorpwordtvan elektriciteitvooe en.Natalbijvoorbedd,dehoofdstad van
de kleine en heela= e staat W o Grande do Norte,is op hetogenblik de
bestverlichte stad van hetNoord-oosten.Hecelfdegeldtvoordetelœom municatie.Volgensde Dîario deNcfz had de stad <de slechtstetelefoon ter
wereld'.In œn rœordtijd zijn er4.000 nieuwe abonneesbijgekomen;de

aansluiting van œn apparaatvraagtnauwelijkstwee uur.In tegenstelling
methetwegentransm rtzijn de elektriciteits- en watervoorziening en de
telefoonverbindingen echterzeerduur,zo duuralsin Europa,vijfkeerzo
duuralsin Indonesië.

Technische yorm ing

Nadatdejezuïeten intweeeeuwen eenvoortreffelijk schoolsysteem hadden
opgebouwd,storttedithelemaalin elkaartoen zijin 1759 werden verdreven.Toen Braziliëin 1822onalankelijkwerd,waren ergœn deskundigen
om œ n schoolwezen te ontwerm n.In het midden van de 19e eeuw probeerdedeStaatvoorheteerstambachtsscholen op te richten,echterzonder
succes.In 1911probeerde men hetopnieuw;ditmaallukte hetalenigszins.
M aar pas na de revolutie van 1964 werd de technische vormlng grondig
aangepakt.Tussen 1966 en 1970 hedtde regering een net van meer dan
twintig technischehogescholen in de hoofdstM en van de staten opgericht
en uitgerustmetœ n weergalozegenerositeit.Ik heb diehogescholen vergeleken m etdievan twaalfanderelanden in AziësAfrika en Europa.Hierin

Brazilië zijn zehetuitvoerigstgepland.Daarnaastwerd œn netvan 220
industriëlevormingscentra opgericht,dieweliswaarkleinerzijm maareven
goM Zjn uitgerust;zijvoorzien in debijscholingvan mensen diealwerkzaam zijnindeindustrie.Tenslotteisonlangseen heelprogrnmmaopgezet
om demiddelbareopleiding voorpraktischeberoem n (professionalin Wo)
tebevorderen.Tewaarderen isvooraldatop ditgebied geen discriminatie

bestaattussen armen en rijken en evenmin tussen armeen rijkedeelstaten.
In mindere m ate kan m en hetzelfde zeggen van de infrastructuur en de
woningbouw.M etdeindustrie daarentegen ishetandersgesteld.M aardat
isalde andere kantvan de me aille.

Toch ontwikkelingsland
Ondankszijnfabelachtigeeconomischegroeimaakthetvoorbeeld vanBraziliëdespanningtussen ontwikkeldeen onderontwikkeldelandenbijzonder
duidelijk.DiespanningisbhnenBmzillëzelfwaartenemen:gdndustriali-

seerd zijn allœnhetZuidenenhetZuid-oosten,derestisonderontwia eld
gebleven.HetrjkeZuiden moetdustenopzchtevan derestvan hetland
aldietakenopZch nemen dieopwereldschaalvanderijkelandenworden
gevraagd:betereprijzen betalen voordegrondstoffen uitdeonderontwik-
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kelde gebie en,oqbelemmerd verwerkte produkten fimm rteren',arbeidsintensieveindusthe n helm n opbouwen,enz..Ten opzchtevan hetbuitenland wordtBrpaillë zelf zs een onte kkelingsland b- houwd.Hetm oet

hard vxhten om voorzijn koffiebijvoorbeeld stabieleprijzen tebHingens
om Zjn ve- erkte produkten doordetolbarrièresvan de rijke landen te
H jgen;hetbezit,zoalsde m= te ontwikkelingslanden,niethetgeringste
conceptvan œn arbeidsintensieve industrie.Een nadere analyse kan laten
Zen welke sociaal-œonomischespannlngen volgen uitdatgebrek aan evenwichtin de ontwikkeling van deverschillenderegionen en sectoren.
M aar œ rstwilik even ietszeggen overhetm litieke probleem datBrazilië
op hetogenblik in de wereldm rs berucht maakt: het <Eskadron van de
doe 'en de folteringen.

'Operdreyen#ver'vandepolitie
Brazllië is immensgroot:1miljoen km2groterdan Australië,meer dan
15.0* km grenzen met10 nabuurlanden en 7.5* km kust.Datm aaktdat
ook deveiligheidsproblemen enormesfm etingen aannem en.M ilitaire agres-

sievan buiten isnauwelijkstevrezen,mnnrdeveiligheidsdiensten hebben
de handen vo1metde strijd tegen de smokkel,die vooralin hetNoordOosten bloeit,en tegen deviskaperijin deBrazliaanse wateren.Veelgecompliceerderechterisdehandhavingvan debinnenlandseveilil eid.Bijna alle regeringen hebben fwetten van nationale veiligheid'uitgevaardigd.

W etnr.314 van 1967 bijvoorbeeldbepaaltdatsubversieveactieen propaganda onderhetmilitairerechtvallen.Daarbijiseen prevenuevehechtenisvan één maand voorzien,die verlengd kan worden.In 1968 werd die

wetnog verscherpt:<in gevallen van m litiekemisdrijven,misdrijven tegen
denaionaleveiligheid en tegen deœ onomischeen socialeorde'kan om het

even wievastgezetworden zonderschrmelijk arrestaiebevelen zonderformeleapnklacht(habeascorpus).In 1969werd hetberoep op hetOpperste
Gerechtshofafgescho .
M etdeze wetgeving in de hand slagen de m ilitairen erin alle subversieve

actie de kop in te drukken.Degewone m litieschijntechternietgenoeg
gevormd en te slechtbetaald te worden om tegen zulke buitensm rige be-

voegdhH en opgewassen tezijn.Deexcesxn waartoeditgeleid heeft,hebben hetland œn kwalijkefaam bezorgd,waarvanhetvoorlopignognietis
hersteld,alwordtde laatste tijd tegen die wantoestand toch we1strenger
opgetreden.
Overhetberuchte tEskadron van de dood'citeer ik hetbesthetJaarboek
1972 van de GroteDelta-u rousse Encyclopedie.
.
<H etEskadron van de dood,datdoor de V ereniging van Braziliaanse A dvoca-
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ten een <'crim inele, barbaarse en afschuwwekkende organisatie'' wordt ge-

noemd,heeftx k in 1971 weer slachtoffers gemaakt.Haar agenten blijv:n,
zoals de N ationale Bisschoppenconferende in een nota verklaarde, 'Top een

schandalijemanier''ongestraft.Tegen hetmysterieuze geweld van ditEskadron schilnt het gerechtgeen afdoend ve- eer te hebben'.

H etJaarboek maA tœn raming van hetaantz slachtoffers(inRioen Guanabara tussen 1968 en 1971ongeveer700)en beschrijftde brutale m anier
waarop zewerden om gebracht.Tenslotte wordtvermeld dathetM inisterie
van Justitie nu in dem liue epartementen van dele enstaten tussenbeideis
gekomen om demoorden op te klaren waarin m enxn van dem litie waren
betrokken.Verschillendele en van de m litie werden gearresteerd en velen
ontslagen.

OokO Flfe odeS.Paulo- volgensdeWrhingtonPostdeinvloedrijkste
krantvanLatijns-Amerika,volgensL'Expressdegrootstekrantterwereld
(zondagse itie = 330pp.)- brengtregdmatig berichten overstrafvervolgingen tegen gewezen politiemmbtenaren die 1id waren van dezegeheimzin-

nigeorganisatie en oefentscherm kritiek uitop de<overdreven ijver'van
de poliie:

W lachtjaarhebben wijnu een revolutionire regering,dietotstand isgekom en om orde op zaken te stellen in een huis datdoorde econom ische chaos en

degezagscrisiswasverdeeld.Nu wordthettijd datde revolutieook de politie
aanpakt(en ook daarorde op zaken stelt).De overheid heeftallang genoeg
getnlmd.Hetistijd daterietswordtgedaan'(11.4.72).
En over de m litieke gevangenen:

<Destrafvan yolitiekegevangenen mag ingeen gevalde grensoverschrijden

van watredelilkerwijzerechtvaardig kan worden genoemd.M en moetverhinderen datde veroordeelden meermoeten lijden dan voor hetheilvan de gem eenschap nodig is...De Staatkan toch geen bel
anghebben bijeen onmenselijke behandeling ...Desim atievan depolitieke gevangenen in Sâo Paulo is
ophetogenblikdeprimerend.Zijzittenopgesloten samen metmisdadigersvan
gem een rechten worden vaak nog slechter behandeld dan deze.Bezoek wordt

hun vaak oncegd ofwordtbemoeilijktdoorhetsadisme van de bewakers,die
de fam ilie a= beledigende onderzoekingen onde- eo en en hun advocaten be-

dreigen en chanteren'(25.6.72).

Dekrantwaagthetzelfs,op functionarissen inhetmilitairegerechttewijzen :

<Een verdereaanwijzingdaterin demachinerievan hetmilitairegerechtiets
nietklopt,ishetgroteaantalvrijspraken doorhetOppersteMilitairGerechtshof,om nogtezwijgen van hetaantalkeren datdezeinstantievonnissen wijzigt.Alszovelemensenvrijgesprokenwordendiemaandenlu g.
indegevu genis hebben ge4eten,vaak in om standigheden die publieke protesten hebben uit-

gelokt,danbznnenwijdatnietandersverklarendandooreenoverdrevenijver
van demilitairejustitie'.
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VerzetvJa deKerk
Deenigeorganisatiediezich om nlijktegen diewantoestandenverzet,isde
Kerk.In eentoespraak tijdenshetTeDeum tergelegenheid van deOnafhankelijkheidsfeesten herinnerden debisschopmn aan <demenselijke kwaliteiten van hetBrn,
zillaansevolk,zijn grootmoe igheid,zijn hartelijkheid,
zijn vrH elievendheid',om hun overmiging uitte spreken datde wantoestandendiedelaatstejaren ontstaan zijn,doorœn efficiëntereorganisatie
van devel gheidsdiensten sm e ig weerrechtgezetkunnen worden.Alseen

belangrijkestap op diewegnoemtderegioniebisschopm nconferentievan
dezuidelijkestaten hetherstelvan hethabeascorpusen van hetschriftelijk arrestatiebevel,zodatniemand meerwillekeurigvastgezetkan worden.
Op 17 aprilbijvoorbeeldheefthetMilitaireGerechtshofvan Itabira paters
vrijgesprokendietienmaanden in degevangenishadden gezeten;menwist
zelfs nietm eer waarom ze opgesloten waren.Zes weken later pleitte diezelfde bisschoppenconferenue voor het herstelvan hethabo s corpus en
voor œn betere behandeling van de m litieke gevangenen.Het document
baarde grootopzien en werd door andere regionale bisschopm nconferentiesOvergenom en.

Steesmeerbisschoppen tekenen openlijk protestaan,ookbisschopmn die
totnu toe nietwilden geloven datzulkem isstxnden in hetvreM znme Bra-

ziliëmogelijk waren.Een bittereervaringwashetvoordealszeerconservatief bekend staande kardinaal Scherer,toen de politie uit foverdreven

ijver'op 28julieenvan zijn seminaristendoodschoot.ln hetradioprogramm a <De stem van de herder'bekaagde de kardinaalzich erover datuitge-

rekend een studentvanzjn seminariewerd doodgeschoten,terwijlhijtoch
al zo vaak aan priesterkandidaten die zich m litiek wilden engageren,de
raad had gegeven hetsem inarie te verlaten.Vierweken latergafde politie

toedatdeseminaristm rvergissingwasdoodgeschoten,te- ijlzijeenmisdadigerachtem azat;deseminaristzelfhad men nietsten laste teleR en.

Tergelegenheid van deOnalankelijkheidsfeesten wilde denationale bisschopm nconferentie een grootdocumentpubliceren over<De Kerk en 150

jaaronslankelijkheid'.Hetwerd voorbereid doorzes specialisten en er
Nverd nletspanning naar uitgezien.M aar op hetlaatste ogenblik kwam er
œ n korte,verzoenende <Boodschap aan hetVolk'voorin de plaats,die op
3septem berin allekerken werd voorgelezen.H etdocumentwasvolgensde

bisschoppen nognietrijp voorpublikaueen vereistenogverdere grondige
studie...

Sociaal-economischeongel#kheid
Brazilië'seconomischem litiekhedtindelaatstetwintigjaarhoofdzakelijk
twee ontwikkelingsmodellen gevolgd.Vôôrde revoluie van 1964 gebruik-
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ten de Presidenten,vooralKubitschek,een modeldatop een geli
jkmatiger
inkom ensverdeling voor het hele volk en voor de verschz ende regionen
wasgericht;hethad ook een tragere groeien een hoge insitievoettotgevolg.Hetontwikkelingsmodelvan de drie regeringen na de revolutie wist

deinsatievoetvan 92% tot19% teherleidenenre iseerdemn hogegroei,
maarleiddetotœn œnzijdigeinkomensverdeling.
Vele ontwikkelingslanden geven de voorkeuraan ditlaatste model.Indone-

siëbijvoorbeeldhedtindezelfdeperiodejuistdezelfdepolitiek gevolgd en
in nog korteretijd œn veelhogereinsatievoettotminderdan 10% teruggebracht;m aarom datdegroeiietslagerligt,vallen de inkomensverschillen
hierm inderop.Beidelanden bedienen zich van de militair-technocratische
melode,d.m z.de ontwikkeling wordtgeleid van bovenaf,door de elite,
de technici,de planners,die de ene onderneming na de andere oprichten.
Demassa,hetvolk heeftaan de ontwikkeling voorlopig geen deel.Die on-

dememingen,Braziliaanse en buitenlandse,investeren natuurlijk nietom
een land totontwikkeling te brengen,nog veelm inder om ontwikkelingshulp te verlenen,m aarom zaken te doen en winstte m aken.De M inister

van Financiën geeftde voorkeuraan ondernemingen die zoveelmogelijk
winstmaken,zich zo dynamisch mogelijk uitbreiden,wantdiezijn hetdie
despectaculairegroeivanhetland mogelijk maken.
1. Regîonale verschillen.Ditontwikkelingsm odelveroorzaaktin hetland

zware spaningen.Hetduidelijkstzijn de regionale verschillen zichtbaar
geworden.HetBraziliaansemodelleidtertoe datde reedsrijke gebieden,
dietoch aloverbepaaldeinfrastructurelevoordelen beschikken,zich sneller
ontwikkelen dan de onderontwikkelde gebieden.I)e ondem em ers investe-

ren daar waar reeds transm rtmogelijkheden,energie,telecommunicatiemiddelen enz.aanwezgzijn.DegebiM endiehetmeestontwikkelingnodig
hebben,blijven indekou staan.Deregeringhooptnu datdeindustriezich
vanuit het Zuiden,via Belo H orizonte, Salvador en Recife,ook in het
Noord-oosten za1 vestigen.H et volk echter, dat die plannen niet kent,

houdtdie regionale ongelijkheid voor onrechtvaardigheid en verliestzijn
gM uld.Jaarlijkstrekken duizenden uithetNoord-oosten naarhetZuiden
(ook naarhvtNoorden,naarde Amazonenjungle).In hetNoord-oosten
liggen delonen veellagerdan in hetZuiden en hetleven iserduur.Voor

œn college aan deuniversiteitbijvoorbeeld krijg je in Natal8 cruzeiros,
voorprxieshetzelfdecollegeinhetZuiden 20tot40cruzeiros.Onbegrijm lijkerwijzeligtzelfshetofficiëleminimumloon hier32% lagerdan in het
Zuiden.Dekranten uithetZuiden gebruiken voorhetNoord-oosten (en
hetNoorden)eendiscriminerend <buitenlands'tarief,25tot60% hogerdan
in hetZuiden.

2. Sectoriëleongdijkheid.> industde isveelsnellerontwikkeld dan de
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landbouw ofde openbare diensten.Hetgrootste deelvan de Braziliaanse

landbouwœonomie stnntbijde landbouu dhoden in Indonesië minstens
duiand jaarachter.In Indonesië beschiktmen allang over kunstm atige
bewatedngsinstallatiesen en se entaireboerenstand;in Brazllië heerstnog

altijd een nomadensysteem.Resultaat:hetreusachugeNoord-oosten met
zijn 1,5 miljoen km2grond isnietin staatzijn geringebevolking (slechts
32 miljoen inwoners)naarbehoren tevoHen.
Even onderontwikkeld zijn sommige om nbare diensten.Tussen 1940 en
1970isdekindersterfteinSâoPauloweliswaarmet52,8% afgenomen,een
jaarlijkse verbetering van 1,76% ;tusxn 1965 en 1970,dusin deperiode
van deindustriëleopgang,nam zeechterweermet20% toe.In Sâo Paulo
beschiktslechts39% van debevolkingoversanitaireinstallatiesinhuis,in
Pernambux (Noord-oosten)slœhts4% .Menheeftuitgerekend datinBrazilië om de 4 seconden een kind sterften datminderdan de helftvan de

Brazilianen 19 jaaroud wordt.Dehoofdoorzaak:ondervoM ing.In Pernambucozijn 85% vandekinderenondervoed.Hetinkomenisteklein.En
daarmee komen we tothetderde naded van ditm odel.
3. Inkom ensconcentratie.De M inistervan Financiën verklaartsteH sweer

datsnelle groeionvermijdelijk een zeerœnzijdige inkomensverdeling met
zich meebrengt:60% van de actieve bevolking in Brazilië (90% in het
Noord-oosten)verdientminderdan 1500BF ofJ 107,- perm aand.Zelfs
de officiële radiozender <De stem van Brazilië'noemtditeen hongerloon.
Erger nog:het aandeel van de armen aan hetnationaal inkom en wordt

steM skleiner,datvanderijkensteM sgroter.DePresidentvan deW ereldbankM cNamaraciteerdeonlangsdevolgendecijfers:tussen 1960 en 1970
werd de40% van dearmstebevolking20% a= er(vermindering van het
aandeelin hetnationaz inkomen),te- ijlde5% van derijkstegroep 30%
rijkerwerd.M cNamara's conclusie:r ntwikkeling mag nietworden verward meteconomische ()(li'.

De5% van dehoogsteinkomensklassebestaatuitdetechnocraten (technici,ingenieurs,economisten,ondernemers,enz.
)en deburmucraten (hogere
ambtenaren en militairen)of,zoalsBresserPereira zenoemt,de <technobureaucraten'.Zijvormendeelite:zijplannen deeconomie,zijproduceren
en zijn (in hetbinnenland)deenige consumenten van watzijproduceren.

Deovedge95% hebben (voorlopig)aan ditplannings-en produktieproces
geen deel,zelfsnieta1sconsumenten.M etminderdan 7.800 BF. ofJ 515,maandloon kunnen zijzichgeen auto,gœn televisie,geen koelkastveroorloven,de produkten van de industrie die dat sensationele W irtschaftswundertotstand heeftgebracht!M .a.w.de technobureaucratieheeftzich in een
ontwikkec gsland een bloeiende industrie- en welvaartsstaat gescham n:
een staatin de staat.
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W erkloosheid
De BraM iaanse regering kentdeze problemen natuurlijk ook.Pr>ident
M M iciisdeeerstegeweestom deze missGnden aan dekaak te stellen,toen
hijin 1970inRedfeuitdep:'M etBraziliëgaathetgoe ,maarmethetvolk
gaathetslœht'.Niemand betwijfeltdatde Presidentbekommerd isom het

welzijn vanhethelevolk.M aarMjisalankelijk vanzijnmM ewerkers,die
de financiële en œ onomische planning in handen hebben.Dean op hun
beurtzijn nlankelijk vandeindustriëlen en ondem emers,die overkapitaal

en produktie-ewaring beschikken.En diezijn in hetstreven van dePresidenthelemaalnietgeïnteresseerd.Voor wie in westerse = noM sche structuren denkt,heeft een volk dat over gœ n koopkracht.nieteensover het
bestaansminimum beschikt,gewoon gœn belang.Om die rH en heeft de
regedng spœiale regionale en sectoriële ontwikkelingsorganisaties opgericht:voorhetNoord-oosten deberoemdeSUDENE,voorhetNoorden de
SUDAM ,voordelandhervo= ing dePROTERA,enz..M aarook die regionale organisaieshebben industrie nodig.Om de industrie ertoe te bewegen ook in de ontwikkelingsgebiM en te investeren,werden haarbelastingvrijsteKngen en allerleianderepdvilegesaangeboden.Firma'suithetZuiden stichtten filialen in de belase goasen van hetNoord-oosten en gingen
daarop dezelfdemanierproduceren alsin hetZuiden,n1.kapitao ntensief.
De structuurvan de arbeidsm arktligthierœ hter helemaz anders dan in
hetZuiden ofin Europa,waarhettekortaan arbeidskrachten totœ n zo ver
mogelijkdoorgevoerdeautomatisedngheeftgeleid.In hetNoord-oosten en
in dem eesteontwikkelingslanden van dewereld zou m en daarentegen,van-

wege degrote werkloosheid,zo arbeidsintensiefmogelijk moeten werken.
W esterse produktiemethoden zi
jn daarom,vanuitdat standpunt,niet de
m eest aangewezene voor ontwikkelingslanden. Uit het onderbevolkte

Noord-oosten (debevolkingsdichieid istwinin aalkleinerdan in NM erlandofBelgië)moetenjaarlijkshonderdduizenden werkloa n naarhetZui-

den emigreren.In Aziëzijnerop hetogehblikree s100miljoen werkozen.
In Indonesië is de werkloosheid,vooralonder de gevo= den,het m eest
explosieveprobleem.Toch wordtin demeeste van dielanden stee sverder
gdndustrialiseerd volgensde mel oden vandewestersetechnologe.

Ik heb deindruk dathierin hetNooid-oosten de situatieMerom zoveel

dramatischeris,omdatde bevolking zich eneaijdsveelmœrdan in de
Afro-Azatischelandenvan dezeongelijkheid bea stis,maarvandeanderekantnietop œ n eeuwenoudecultuurkan bogen die,zoalsin Azië,stqM s
weertotgM uld en solidaritdtmetde traditiem aant.H etisdu rom z* rte
hom n dathetBrae aanse W irtschaftswunderweldra alle regionen van het
land ten goede kom ten datBrae ë daarvoorop hetbegrip en de steun van

zijnpartnersin deœdnomischesa enwerkingkanrekenen.

De eerste am btsterm ijn van
presidentN ixon
L.L.S.Bartalits

qk geloof dat er œ n veiliger en betere wereld a 1 ontstaan

alswijkomen toteen sterkengeD ndAmehka,W est-Europa,
Sovjet-unie,China en Japan,de œn in evenwichtmet de
andere'.
Ricu rd M .Nixon

Tijdensde eerstevierjaarvan zijn ambtstermijn wasRichard M .Nixon's
buitenlandse m litiek zeer succesvol.Ondanks hetfeitdat Nixon,volgens

M ilovan Djilas,door middel van desintegratie van het communistische
kamp dekoudeoorlog hmftgewonnen,Y hijin dekomendevierjaaral
zijn bekwaamheid nodig hebben om verdere vooruitgang teboeken in de
SALT-besprekingen en zijn land te sturen tussen deScylla van nationalistisch nx -isolationism e en de O arybdis van militarisusche 'Real-m liA '
door.

Overgangsperiode: 1968 -1972
Toen Nixon in november 1968 metœ n zeerkleine m eerderheid tot presidentvan de Verenigde Staten werd gekozen,was hetm ode om Amerika

voortestellen alseen fziekereus',een maatschappijdiehetgeloofin zichzelfhad verloren en een leidende mogendheid die men nietm eer kon vertrouwen.

M H ealsgevolg van deafkondi#ng van deNixon-doctrinebevond Ameeen onbegrensd totœ n meergematigdzelfvertrouwen.Datwaswellichthet
beste in de buitenlandspolitiekeoriëntatie te zien:in Vietnam wasde relatieve afneming van de Amerikaanse macht aan de dag getrH en,in het
teken van de Nixon-doctrine,dat wilde zeggen een voortduren van het
Amerikaanse overwichtin de wereldpolitiek,m aar mindergeprofilgerd en
steunend op m eerm len.Ten onrechtewerd dezenieuwe buitenlandsem li;ek doorvelen gekwv ficeerd alseen terugkeertotde <Biance ofPower'm litiek,die œ hter noch door Nixon,noch door Kissinger werd gevolgd,
omdatzo'n beleid in deze wereld,dieop hetbeslissendemomentnog alijd
bipolair is,nietkan worden toegepast.
M etde erkenning van het<internationale pluralism e'werd hetAm erikaanse

buitenlandsebeleid nietallœn g= mpEcœrder,maarookgemakkelijkerte
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verdM igen,aangezien hetin zekce mate Zchzelf stabiliserende karakter-

eigenschapmn hadendaarom mindereisenstelde.Hetwasongetwijfeldœn
van Nixonsgrootste prestaties dathijgH urende de periode 1968-1972
deze aanpassing onder moeilijke omstandighH en voltrok zonderdatde
wijzerdoorsloegnaarhetuiterstevan een nx -isolationisme.
N ixons verkiezingszege vJa 7november1972
Nixons successen op h,etgebiH van de buitenlandse ponuek werden door
de Amerikanen op 7 november 1972 gehonoreerd.l<etresultaat was dat
Nixon œ n verkiezingsoveM nning behaide metgemiddeld 62 proœ ntvan
de stemmen.De presidenthad duszelfshetrœ ord van Lyndon Johnson
overtroffen,die in 1964 m et 61 proœntvan de stemmen het W itte H uis
veroverde.Nixon,die doorde liberze intellœ tuelen overhetalgemeen gekenschetstwerd als de dduivelse en geslem n m achtswellusteling'en door

zijn uitdager senator M cGovern als een tschurk en een oplichter',een
<satan in de ge aante van de gemiddelde Amerikaanse burgerman',een
<duivel'die door de Dem ocratische Revivi-beweging moestworden uitgedreven,behaalde op œ n na de grootsteverkiezingsoverwinning uitde Amerikaanse geschiM enis.

Nixonwasbijdekiezersnietm pulairzoalszijnvoorgangersEisenhoweren
JohnF.KennM y.Depresidentvoerdezelfnauwelijkseenverkiezingscampagneen hijwasbovendien in zijn rM evoeringen nietinspirerend.Nixon
toonde zich alleen maar een staatsman van grootformaatdie de juiste
medewerkerswistte kiezen en tegelijkedijd wisttedelegeren.Bovendien
kondepresidentzichberoem nop zijnprestatiesinzijneersteambtsm riode
zowelop hetterrein van de binnenlandse alsvan de buitenlandse m litiek,
die zonder meer sm ctaculair waren.
ln plaatsvan de continuering van dedoorpresidentJohn F.Kennedy met
zulke idealistische motieven begonnen anti-communistische kruistocht in
Zuidoost-AziëhaaldeNixon de Am erikaansesoldaten grotendeelsuitViet-

nam terugenreid ehijnaarPekingenM oskouom degrondslagen teleggen
vooreen nieuwe verhouding tussen zijn land en de fgeheimeen monsterachtigemachten diedewereld wilden veroveren'.

Naastzijnactiviteitenop hetterreinvandebuitenlandsepolitiek,dieonder
m eer resulteerden in de be indiging van Amerika's m issionerende taak,
welke hetzich se ertde twee e wereldoorlog ten gunste van <democratie'

en <vrijheid'had aangemeten,slaagdeNixonerindeiv atiedoordrastische
maatregelen vanloon-enprijsbeheersingtebeteugelen;hijwenteldededollarcrisis afOP de schouders van de W esteuropese landen en Japan en beschermde tenslotte de werkgelegenheid door imm lheffing.
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M achtsepenwichttussen rivaliserende m ogendheden

Nixons buitenhndse m litiek.waarvan gd urende de afgelom n vier jaar
alleen œn fundamentwerd gelegd,wordtgdnspireerd door zijn filosofie
datde enige tijd in de wereldgeschiH enis datmen œn vrijlangdurige
m riodevan vrH eheeftgekend,dejaren waren waadnerœn machtsevenwichttussen de rivaliserende grote m ogendhe en bestond.Hetgevaar van
œn oorlog ontstond eerstdan a1sde ene natieoneindig m achtigerwerd dan

deandere.In overœnstemmingmetzijnopvate genvolgdepresidentNixon
gH urendezijneersteambtsperiodeeen strategediegerichtwasop detotsindkom ing van œ n traditioneel machtsevenwicht tussen Amerika, de

Sovjet-unieendeVolksrepubliekG ina,metdebe oelingdatevenwichtte
gebruiken om dle staatbinnen dem rken tehouden dieop œ n bepaald moment<de zichtbaarwordende structuurvan devre e'idreigde te verstoren.
Daarom isNixon hetdriehoeksgesprek m et Peking en M oskou begonnen

waardoorhijmetnameAmerika'sgewichtin dewereldpoliiek tenaanzen
van deSovjet-unieheeftvergroot.
Nixonsbezoek aan Peking wasniethetbegin doch heteinde van œ n ontwikkeling dieœ n totaleherwaardering van deAmerikaansem litiek in Azië
totgevolg had.In hetkadervan deze herwaardee g van de Amerikaanse

Azëm litiek lietW ashington alzijn dogma'sen vooroordelen,die Democrausche en Republikeinse regeringen van 1945 tot en met 1969 hadden
gehddigd,vallen.Dekern van dezenieuwe m litiek wasdatde Volksrepubliek O ina nietmeerwerdgezien alsœ n militairebH reiging van de Ver-

enigdeStaten noch van zijn ZuidoostadatischeY ndgenoten.Tevenswerd
in Amerikaanse m liieke kringen toegegeven datmen ten onrœ hte in de

Volksrepubliek R inagedurende twintig jaar œn aartsdemon en tmaster
mind'achterelkepogingtotsocialeomwentelingrespecuevelijk Aziatische
<volksbevrjdingsoorlogen'had gezocht.
Driehoeksverhouding aIsinstrum entterbeëindiging
pJa de Vietnamese oorlog
Decopernicaansewending in de AmerikaanseChinam litiek werd gH urende de zomermaanden van 1971 doorœn nnntz factoren vergemakkelijkt.

M etnameenerzijdsdoorhetasopen van dekoude oorlog en debeindigngvu deCultureleRevoluueen andeaijdsdoordetoenemendegvnmbineerdemilitaireenm liuekedruk van deSovjet-unieop China,waardoor
Peking meeraandachtmoestgeven aan hetherstel,rcpœievelijk denor1 AldusproidentNixon in februari1972in Zjnboodschap nnn hetCongre overde

buitenlandse politiek vu de Verenigde Staten.
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malisering van Zjn betrekkingen metde buitenwereld.De normv sering
van de betrekkingen tussen Peking en W ashington in 1972 verklehdeniet
V œ n de schaalwaarop in Vietnam de oorlog werd gevoeM ,m aar bracht
Amerika ook in een vœ lbetere onderhandelingsm sitie metM oskou.

W eliswaarverzwaktehetnieuwe R ina-beleid de m sitie van Tsjang KaiTsjek in Tzwan,maardaarstond tegenoverdatdeAmerikaanse inspanning,vroeger gericht op de isolering van Peking, werd verplaatst naar
Noord-vietnam .Hierdoor werd hetitoefenen vu Amerikaanse druk op
Hanoi,om dooronderhandelingen totœn aanvaardbareregeling tekomen,

enr ijdsgelllkkigerenandeM jdsmoeilijker.Indeeersteplaatsmoestmen
in Hanoi inzien datwat de Verenigde S- ten ook m et Noord-vietnam
dM en,noch de Russen noch de Chinezen zouden interveniëren.Hetwas,
vermoM elijk totgrote verbazing van de leiders in H anoi,gebleken dat

M oskou,Peking en W ashington zoved gemeenschappelijke belangen hadden dathetvoortduren van de Vietnam ese oorlog œ n dialoog tussen deze
mogendhM en nietverhinderde.In de twee e plaatsmoesten de Amerikanen Zch remliseren datde grote mogendhe en minder dan in de voorafgpnnde periodein staatwaren de keinere landen tebeheersen en datnoch

Peking nochM oskouerin slaagden inhetbelangvan eensnellebeindi/ng
hun wilaan de Noordvietnam ezen op te leggen.

A merika en R usland

Naarallewaarschijv jkheid zv en deSovjet-unieen de Verenigde Staten
noggeruimetijdin militairenm litiek opzchtophetgebie vandewereldm litiek de grootste concurrenten van elkaar blijven. Niettemin volgde
Nixon totnu toeœn m litiek ten aanzien vandeSovjet-uniediegekarakteriseerd m ag worden doorgematigdheid,voorzichtigheid en streven naar
partiële pkkoorden metAm erika's.all ans voorlopig,grootste concurrent,
in plaats van <containment'en de geestvan kruistochten.
SindsNixonsbezoek in mei1972 aan M oskou verbderden de Amerikaans-

Russischebetrekkingen aanzienlijk.Op 25 septemberj.
l.keurdehetHuis
vanAfgevaardigdenhetop26mei1972doorNixonenBrezjnevinM oskou
ondertekende inten'm-akkoord over de beperking van de aantallen intercontinentale raketten en de met raketten bewam nde onderzee rs goe .
Enkeledagen laterondertekende Nixon een resolutie van de Senaatwaarin

hetSAl-T-akkoord van mei1972 werd goegekeurd en bijwelkegelegenheid erbijdepresidentop aanwerd gedrongen tijdensdetwee egespreksrondemetdeRussen testrevennaareen permanenteovereenkomstwaarbij
de Verenigde Staten gelijke aantallen kernwamns zullen bezitten a1s de
Sovjet-unie.Deratificatie-oorkonden van hetakkoord werden op 3 okto-

bc j.1.,tijdenshetbezoekvanministerGromykoaanW asbington,.
uitgewisseld.Volgens œn aantalm litieke waarnem erskon sindsde ondertekening
van hethandelsverdrag op 18 oktober 1972 over œ n officiële be indiging

vandekoudeoorlog mssen deSovjet-unieendeVerenigdeStatengespmken worden.
Voor presidentNixon had de ondertekening van hethandelsakkoord m et

deSovjet-unie nietallœn economische,maarook politieke betekenis.In
hetkadervan zijn vreesm litiek washeteen belangrijke stap op wegnaar
beterepolitiekebetrekklngen.Hetakkoord,datœn looptijdheeftvandrie
jaarmetde mogelijkheid van verlene gsbevatdrie delen.Hetregeltde
l& n-en pachtschuld uitde twe e wereldoorlop hethandelsverkvertussen
bdde landen en dekrM ietverlening.Krachtenshetakkoord wordthethandelsvolllm e mssen beide landen verdrievoudigd;men wil in de komende

dHejaardewederzijdsehandeltotminimaal1,5 miljard dollaropvoeren.
m arbijwaren de Russischevaanaankopen indeVerenigdeStaten,diein
1972ongeveereen miljard dollarbe roegen,nognietinbegrem n.
Krachtens het verdrag hebben de Verenigde Staten en de R vjet-unie
elkaar de meest-begunstigingsclausule toegestaan voor hun we erzijdse
handelz.W aarschijnlijk zalNixon in deloop van ditjaartoestemmingaan
het Congresvragen om deze facilitdt ook aan de andere Oosteuropese
socialisische landen te verlenen.Last but not least werd krachtens het
akkoord in W ashington œ n Russische en in M oskou œ n Amee aanse
handelsvertegenwoordiging geom nd.In ditverband iszekernietonbelangrijk tevermelden datdeRussenook œn contractmetdeAmee aanse Exm rt-lmm rtbank hebbengesloten,waarbijZjzichonderwerm n aan de normalevoorwaarden van kre ietverlee g.

Atlantische renaissance

PresidentNixonisvannatureconservatief.Daarom toondeMjinzijneerste
ambtstermljngœnambidevoorsocialehervo= ingen.Nixon zi vermoeelijk zijn behoudend binnenlandspolitiek beleid ook gedurendedeperiode
1972-1976voortzetten.Temeerdaarzijnroteoverwinning erop wea dat
de m eerderheid van het Amee aanse volk geen sociale hervo= ingen op

groteschaalwenst,evenminalsdeconservauevemœrderheidvanzuidelijke
Democraten en noordelijke Republikeinen in hetG ngres.Gezendezegelijkge ndebenaderingvandebinne/andseproblemen1i# hetvoordehand
datNixon van hetHuisvan M gevaardigden en de Senaat steun kan ver-

wachtenvoordeconunueringvan Hjn<revoluuonire'buitenlandsem liGek.
2 ln 19512tijdensde oorlog in Korea,wasde meestbegunstiglngsclausule voorde
Sovjet-unle doorW asMngton ingetrokken.
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Indien dezeve- ache g wordtgehonoreedsM Nixonsbeleid ook in Zjn
tweM e ambtsperiM e doorbuitenlandse aangelegenhe en worden beheerst.
Ditmaz œhterzaldaarbijhet accentvallen op Amerika's = nom ische,
m ilitaireen m litieke relaties metde geïndustdali= rde kapie sische landen,hetgœn ook blijktuitœ n m e d eling datde Verenigde Stten bereid
zijn nieuwecommerciëleen m onetaire besprekingen m etde Europese Gem œ nschap en Jam n aan te vangen.In annsluie g M erop zullen de Amerikanen ook de Atlanusche betrekkingen kriusch onderzoeken.

'
Internationalisten'en neo-isolationisten

Nixonheeftinhetverle enbijherhalinggepleitvoorœnkrachtigeeninterdem ndentewestelijkewereld,zoalsMjookgeloofdedatbetererelatiesmet
de Sosetbloklanden en grotere autonomievan Amerika en de Eurom se
Gemœnschap evenonvermijdelijkzswenselijkwaren.In ditverbandlegde
Nixonsm inistervan handel,PeterPeterson,afgelom n novemberer de nadruk op datde beste garanuevoorpolitieke vre ewasgelegen in een aan-

zienlijke uitbreiding van deinternationie handel.Er behoeftnietaan te
worden getwijfelddatdevoortzettingvan dediscussieoverdezeproblematiek in Amerika tussen dinternationalisten'en Tnx -isolationisten'totgevolg

zalhebbendatberegering-NixondeEuropeseGemœnschap positieverzal
benaderen dan ge urendehetafgelom n jaarhetgevz isgeweest.
Nixonsi eorie overde handelalsinstplmentter verbetering van de inter-

nationze betrekkingen werd tijdens zijn onderhandelingen in Peking en
Moskoubeproefd,waarbijhetpersm cuefvan winstgevendeordersaanvankelijk gebruiktwerd om derechtervleugelvan de RepublikeinsePartijtot
zwijgen tebrengen.Nu wordtechterdoorde Amerikanen de uitbreiding
van de internaionalehandelgezien alseen mogelijkegarantievoortgoed
gedrag'van de Sovjetbloklanden tijdens de komende multilaterale OostW est-besprekingen.

Am erika en W est-Europa

Voor Nixon blijftde diplomatieke en m liueke steun van zijn Europese
NATo-partners noodynkelijk,indien Mjdetwee e ronde van de SALTbesprekingen md de Kremlinleiderstotœ n goM einde * brengen.M aar
ook ten behoeve van deAmerikaanse economie en ter verstere g van het
NATo-bondgenootschap in hetalgem œ n zz Nixon,hoe dan ook,op de
me ewerking van de W esteuropese landen moden kunnen rekenen.Dien-

overeenkomstig M de presidenttijdensdekomende handelsbesprekingen
tussen deVerenigdeStaten en deEEG-landen de gemœnschappelijkebo
langen van de westelijke wereld onderstrepen en tevenserbijde NATO-
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partnersop aanddngen de onderlingegescu punten op telossen.Derelaties
van deVerenigde Staten m etW est-Europa kunnen nietgescheiden worden
van Am erika's veiligheidsbelangen,omdatW ashington met M oskou ook
na hetbe indigen dertwe e fasevan deSAt-T-besprekingen oververschillende miliY re problemen nog œ n aantal onderhandelingen M moeten
Voeren.

Op hetmomentkan nietworden voorsm ld hoede mull aterale besprekin-

gen tussendeNATO-endeW arschaupactlandenoverwH ee jdseenevenwichtige troem nrH ucuein G ntraz Europa zullen asom n ofwatdetwee-

derondevan deSAl-T-onderhandelingentusxndeSovjet-unieendeVerenigdeStaten zullen opleveren.M aarhetiswe1duidelijk datsuccessen ter
zake van deze Oost-W est besprekingen zouden kuM en uitlom n op œ n
vermindering van het Amee aanse troem nbese d in Europa,zodat de
W esteuropese landen hun eigen defensieregeM gen zullen moeten herzien.
Of de W esteuropese NATo-landen ditvooruiM chtzullen voelen als een
impulsom totnauwere militaire sam enwerking te komen,kan nietworden
gem ild.Daar staatœ hterhetfeittegenoverdatde overv ote m eerderheid
van de W esteurom se regeringen vo1achterdochtstaatten aanzien van de

doordeVerenigdeStaten gewenstebesprekingenoverwH erzijdseen evenwichtigetroem nrH uctie in CentraalEuropa;ten deleongdwijfeld omdat
daardoorscherp hetprobleem gesteld wordtvan Duitslandsm ilitairem sitie
in hetNATO bondgenootschap en hun eigen relaueshierm ede.

Om wenteling in de naoorlogse wereld
Deherleving van M etternichsgH achten betekende œn omwepteling in de
naoorlogse wereld en a1sgevolg daarvan moesten de Amerikanen gH uren-

dedeafgelomnjarenvanhetideeafstapmndatallœnèesuperioriteitvan
deVerenigde Suten dewereldvredekon waarborgen.De Am erikanen hadden in november 1968 geen betere presidentdan Nixon kunnen kiezen om
zo'n m liuek uitte voeren.Een van de m eest in het oog springende be-

kwaamhe en van Nixon als m liticusis namelijk altijd hetbenutten van
kanxn geweest3.ZelfsNixonstegenstanders,die nota bene de westelijke
wereld alsresultaatvan hetvoeren van œ n beleid in de geestvu de kruistochten tegen het comm e sme aan de rand van de afgrond hadden ge-

bracht,zullenmoetentoegevendatNixon van zijn bekwaamheidin hetbenutten van kansen op hetgebie van de internationale m litiek tot nu toe

een goH gebruik heeftgemaakt.Slœhtsweinigen waren erdie vierjaar
gele en dudden veronderstellen dathetaanknom n van betere betrekkingen

metdeVolksrepubliekChinaendeSovjet-unieœn vandegrootsteprestatieszou kunnen worden van œ n <misluktehistoricus'.
3 Misschien gafdezebekwaamheid Nixon de reputatie weinig scrupuleuste Zjn.

W ieben je en waarom ?
PeterM C.Davies

W atmaaktvanœnmenseenmens?Welkekrachtenbepalen Zjn ontwikkeling?W atveroo= aktdeverschillen tussen heteneindividu en hetandere,
tussen deenegroep en deandere,en watbetekenen dieverschillen kwe ta-

tief? Datkunnen ao demische vragen lijken,maar als je de discussies
nagaatdieeraanleiding toegeven,merk jehoeexplosiefze worden.Bijvoorbeeld:zijn ermensendiegeneusch cn'mineelaangelegd zijn?Zijn erin
de mens <instincten'? Is de mens een av essief of œ n vrM elievend dier?

Zijn sommigerassen (ofsociieMassen)in asnlegintelligenter(ofmuzikaler,ofee scher,ofwrMer,ofseksueler)danandere?Zijn mannen creatiever (of agressiever,of intelligenter)dan vrouwen? Is sociale strae icatie
(klasse,status,competitievedominantie)een noodakelijkecondiGeofeen
bijproduktvan hetmenselijkeleven? HetfeitV œn aldatzulke vragen
gesteldworden,schijntveletraditioneleopvattingen overdewaardigheiden
devrjheid van demensaan tetasten.Datzou nieteenszo erg zijn,ware
hetnietdatvastgewortelde overtui/ngen hetvaak heelmoeilijk maken
wetenschappelijkegegevensdieermeesamenhangen,objectiefteevalueren.
Neem bijvoorbedddecontroversoverhet<nurture-nature'probleem,waaroverik hetinmijnvorigartikel2 hadl.Dem sidediewetenschapsmensen,
filosofen en m liticiin dezekwestie innemen,schijntmerkwaardig genoeg
bdnvloH te zijn doorhun filosofische en m litieke instelling.Zo rapm rteertDobzhansky:<pastore heeftin 1949 de sociaal-m litieke standpunten
van 24 psychologen,biologen en sociologen vergeleken methun opinie betreffende het'nature-nurture'probleem .Van de 12 Yberalen of radicien'

waren 11van oordeeldathetmilieu œngroterero1speeltdan deerfelijkheid;van de 12 tconservatieven'waren 11van oordeeldatde erfelijkheid
belan> jker is dan het mllieu'z.Dezelfde relatie is onlangs aangetoond
tussen desociaal-politiekeovermi#ngen en de <wetenschapm lijke'conclusies van onderzoekers op hetgebie van ras en intelligentie.H etgeloof in

detotale wetenschapm lijkeobjecuviteitvan idxlogisch gengageerde we1 PeterM .C.D avio,Cultuuren bîologie,in Streven,novem ber 1972,pp.234 -> .
2 Dobzhu sky,M a kînd Bvolving,Yale,1% 2,p.54.

tenschapsmensen is2 even nief3alsde overtuiging dietegenwoordig in de

modeis,datin de verhouding tussen <nature'en <nuA re'- biologie 0/

cultuur,erfelije eid ofmilieu,insunctofleren - cultuurenmilieu hetbelangrijkstzijn.Hetisnooit<of-of',maaraltijd de twœ samen.De tweedeling beztgeen enkelewetenschappelijkegelding meer.Toch moeten we
steedsop onzehoH eblijven.M etnamealshetgaatom hetprocesvan de
individuele menswordlng.

Erfel#kheiden milieu
IH ermenselijk individu ishetproduktvan œn langdudg en ingewikkeld
ontwikkelingsproces,datbe#ntmetde fusie van ei-en vndcel.De bevruchtendeznndceliséén van demisschien 400 miljoen ynndcellen diede
eicelhadden khnnenbereiken.Die400miljoen zaadcellenzijnallemaalverschillend.
M aardaarhoudthettoevalnietop.A1even onvoorsm lbaarzijndemilieus
waa= eehetgenetisch systev vansfdeœ nceptie gaatsamensm len en die

beslissenwelkevan develeon- 'kkelingsmodditeiten dieopgrondvanzijn
genetische œnstitutie voor hetg= ncipiœrde individu mogelilk zijn,in
fdte geremllseerd wordt.Een uniek genetisch systeem in interacie meteen
uniek milieu produe- rtœ n llnlek individu.Is hetgenetisch systeem niet
uniek,zoalsin hetgevalvan identieketwœ lingen,dan kom en toch nog ver-

schillendeindividuen totstand dank zijsubtieleverschlllen in hun milieuervaringen.Edelijkheid en milieu werken dus samen in hetontstaan van
hetindividu.W atœ hterwordtovergerfd?
In 1919 werd door de dirœteurvan œn onderzoekscentrum in New York

hetideegeopperd,datœn van develegenen in demensverantwoordelijk
wasvoorwathijnoemdede Ilalassophilia',detrek naardezee,een gen
datzich manifesteerde bijjonge mensen dieszoalsinderdaad nogal eens
gebeurt,thuis weglom n en naar zee trekken.Zoals Jam es King opmerkt,
aan wie ik dit verhaalondœn:tzo'n idœ is typisch voor œ n taaivoort-

levendeopvatting overedelijkheid.Alsofœn gen eenquasimagischeentiteitwas die latentin het orgsnisme aanwedg is en dan op œ n bepaald
momentvollH ig ontwikkeld naarbuiten tre t'4.W at œ n individu edt,is
nietœ n liefdevoordezee,ofœ n haviksneus,ofblauwe ogen,ofintelligentie,maarœ n stelgecodeerde instructies voorhetproduceren van bepaalde
3 Cfr.o.
m .R.M .Young,Evolutîonary blology = # ldeology:then and aow,en S.&

H.Rose,Themyth //theneufrclffy ofsdence,beidein:W .Fuller(ed.),TheJocfcl
Impc t0/M odern & /1/gy,London,1971;M.Polanyi,PersonalKnowledge,London,1958;T.S.Kuv ,TheStructure0/ScientificRevolutions,Chicago,1971(Ned.
Vert.Destructuurvla wetenschappelîlkerevoludes,Boom,M eppel,1X2).
4 J.King,The #f/logy ofRace,London,1971,p.41.
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soorten molxulen alsreactieop bepaalde soorten siN alen.On- 'kkeling is

hethœlsubtlelesamensm ltussen datstilgenetischeinst-ctiesletgenotym )en hetmuludimensionele,sige en-producerendemilieu waàrnnn het
genotype,alsgevolg van de onfwlkkelingspro= xn van celverm e gvuldiging en -differenuatie,wordt blootgesteld.ln sommige opzichten is dat

sa ensm lge ete- l
'neerd:eenmenselijkgenotypekanalleenœnmenselijk
individu voodbrengen,gœnmuisofgeen aap:genen dieverantwoordelijk
zijnvoordeone kkeling vandeneus,brengen geen snavelofslud voort.
Evenzo leiden genen die œn ro1 sm len in hetedelij
k karaktervan ééh
enkele factor,zoals bloM groep,H eurenblindheid en sommlge genetische
stoornissen (phenylketonuda b.v.),totm1n ofmeervoorspelbare gevolgen,

totzgn.'milieu-stabiele'trekken,kenmerken die relatief ongevoelig zijn
voorverandee gen in hetm llieu.

M aarerzijn ook genenengenencomplexenwaa> an deontwikkellngseffœ ten onvoorspelbaarzijn,grotendeelsg= ndidoneerd door hetmilieu.Gestaltebijvoorbeeld:hoeveel<grotegotzte'-genen iemand ook bedt Zshij
ondervoH is,blijftMjklein.Andcevoorbœldenvan 'milieu-labiele'kenmerken zijn intelligentieen persoonlije eid.Typisch is,datditkenmerken
djn diebeheerstworden doorvelegenen tegelijk,dienietprœiesgddentificeerdkunnenworden (polygenischesystemen).Zoiserindeontwikkeling
van het indiWdu veel dat onvoorsm lbaar is. De musicus Pierre Boulc
hœ ft dcro tie'œ nsgH esnieerd als Tdatgene watiets onvoorsm lbaars on-

vermijdelijk maakt'.In die z1n isontwikkeling,zoalsevolutie,œù crotief
PrOCeS.
Om zich een bœ ld te vormen van de relaie tussen genotym en fenotype

(de waam eembarefysischeexpressievan deinteractietussen genotype en
milieu),kan hetvoorbeeld dienen van de computer.Hetgenotype isdan

hetprogramma datdereactiesvan hetorganismeop zijn mllieu beheerst,
ongeveerzoalsin œ n com puterhetprogm mma demanierregeltwaarop dè
binnenkom ende informatie wordtverwerkt.H etgenotype spœificeertniet
hetfenotype als zodanig,m aar de manierwaarop het kan worden gKonstrueerds a1s het in œ n geschikt m ilieu zit.& n <geschikt milieu'is een
milieu tvan het soortwaaraan hetontwikkelende en functionerende biologisch systeem isaangepast'.M etJohn Bowlby noem ik dathettaangepast-

heidsmilieu'(tenvironmentofadapte ness'lB.
Ie ere componentin de hiërarchie vu hetleven - m pulatie,individu,

5 L.W olpertvergelijktdeze construdiemethode metde Japânne papiervouwkunst.
In een Origa ihandboek dnd je bijvoorbedd geen gedetailleerd modelvan,laten
we zeggen,een vollH ige m aan metalle vouwen en plooien,maar een stelinstm c-

ti-.Volg jedie stap voorstap en h>1D rgvuldig,en gebnik je hetjuistepapier,
dan krijgjevanzelfeen w aan.M aarnooitzijn twee zwanen helemaalgelijk.
6 J.Bowlby,Attchment,Penguin Books, 1971,p.72.
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orgaan,enz.- bezitœnaangepasleidsmllleu.Voordemenselijkes- i>
isdatwaarschijnlijkdepzxlitischewereld geweest waarindoornatuurlijkeselœiedegrondslagen van demenselijkenatuurwerden geled.Ofde
toen on- 'kkelde aangepasl eid de mens nog steeds aanpast aan de vele

nieuwe milieusdie hijsindsdien hœftgxreerd,isnatuurlijk een van de
fundnmentelevragenvan onzetijd.In laatsteinstanuehangtdejuistewerking van een biologisch systeem in œ n gegeven milieu van twee dingen af:

van zijn fundnmenteler ngepastheid,d.mz.van zijn intrinsieke geschiktheid om in dat soortm ilieu uberhaupt te funcuoneren,een geschiktheid
welkem pulatiesontwikkelen en individuen e>en,énvan zijnaanpa singsvermogen,d.w.z.vanzijn vermogen(datevenœnsontwikkelden overgedd

wordt)om veranderingenin hetmilieu teverdragen.Demensishetadap-

tabeldierbijuitstek.Biologisch gezien kan hijbijna om heteven waar
leven.Hijheeftgeleerd hetsoortmilieudatnodigisom in leven teblijven,
te verplaatsen en te herschepm n en leertop hetogenblik zelfs,metbehulp

vanchemischeentechnischemiddelen,directaanzijnau gepastheid zelfte
PrutsenT.

Toch isdie adaptibiliteitnietonbegrend .H etmerkwaardigeverm ogen van

demensom ook nogin œn overbevolkten luchtvervuild milleu teblijven
leven,heeft,getuige de toenemende stadsneurosen,maagklachten,hartziek-

ten en devele kwalijke psychologischeeffœten.klaarblijkelijk grenzen8.
M ilieu isdusœn complex begrip.IM erece1bezeten reageertop œn subtiel
uniek mllleu in hetlichanm .Ten gevolge daaa an gaan v oem n van cellen
zich in deloop van hetdifferentiatieprocesonderscheiden van andere groe-

m n.Sommlge van de signalen die in datprocesœn ro1sm len,zijn van
interne,anderevanextem eoorsprong.Degeneuscheactiviteitbijvoorbœld
wordtbdnvloM doordeonmiddellijkecellulaireomgeving,d.m z.doorde
produkten zowelvan naburige genen a1s van andere cellen elders in het

lichanm (b.v.ho= onenlg.M aarindirœtwordtdegenetischeactiviteitook,
7 Cfr.G.R.Taylor,The Sfol/gfcalTîmem omb,London, 1% 8.

8 G r.S.Smith & J.C.Smyth (eds.
),TheBiology0/Affluence,London,1X 2.
9 Een klassieke illustratie vu de complexitdt van dit interacGonele systeem is de
seksontwikkeling in bi-seksuele dieren. Ieder gO otype is potentieel ambi-seksueel.

Hetmenselijke individu blijftambi-seksueltotde 7e week van djn ontwikkeling:
Zjn gonadeisgedeeltelijk telbal,gedeeltelilk eierstok.Op heteind van de 7e week
wordt de ontwikkeling tbeslist':a1s één van de twee sekschrom osomen die zich in

iederece1bevinden,een Y-chromosoom is:verlooptde ontwikkeling in mannelljke

richting;is er gœ n Y-chromosoom aanweag?dan verlooptde ontwikkeling in vrou-

welijke richting;maarnooitgaan depotentialitdten van de u dere sekse helemaal
verloren.Zoals D vele andere dingen in de biologie,is seks een kwO tie van m in of
meer,nietvan ofwel-ofwel.

Letop de logische as- etrievan deseksueledifferentiatie.Mannelllkeindividuen
ontm nn a1smlnnelijkeinvloedenaanwezg Zjn;vrouwelijkeindividuen,a1smxnnelijkeinvloe en afwezig zijn;en datblijftD de hele ontwikkeling door.Deorgani-
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zoalstalvan andereinwendige prox ssen,bdnvloH doorgebeulenissen in

de buitenwereld,die (in œn D ogdiedoetus)kunnen gaan van de fysieke
invloM on van hetbu rm oe e- lli-l.tot chrmische v- nderingen in het
lichaam van de m oe er alsgevolg van haqr voe inp haar emotionele en

andere ervaringen met de buiknwereld.Dat zijn dingen die we allang
weten;opdramauschewijzewordenwijersomsaan hednnerd,zoalsenkele
jaren gele en metdeie domide-baby's.Een sua esuefvoorbeeld hiewan
ishetvolgende:worden zwangeremuia n in volgeproptehokken gezet,dan

vertonen hun jongen ge ragsafwijkingenmwaarschijv jk doordathormonen
dieindezwangeremuisvrijkomen uitrocuetegendestress,inwerken op
hetzenuwstelselvandejongen.SoodgelijkeeffœtenzijnheelgoH mogelijk
bijdemens.
Edelijkheid ofmilieu? Beide zijn complementair,in bijna alleswateen
mensisendoet.Zozijnallekenmerkengœonditionœrddoorhetgenotype,
maarslœhtsheelweinigezijn erstriktdoor M etermineerd.De vraag:Twat
isin hetontstaan van ditofdatkenm erk hetbelangri
jkste:erfelijkheid of
milieu?'- isœn naïevevraag,aliszegemakkelijk teverwarrenmetmeer
serieuzevragen.Een analogiekanhetonderscheidduidelijkmaken.Hebje
œnrechthoek metœnbepaaldeoppervlA teen vraagje:<hoelangishijen
hoebre ?',danisdateenheelre elijkevraag.Ofheb jetweerechioeken
metongelijkeopm rvlakten,danishetrMelijktevragen:<inwelkemateis
hetverschilin oppealakte hetgevolg van hetverschilin lengte,in welke

matevan hetverschilinbreedte?'.Maarjekuntnietvragen:dwelkeisde
belan> jkstefactordiede oppervlA tebepaalt:delengteofdebreMte?',
wantoppervlA te heeftgeen Zn zonderbeide.

Geprogramm eerd v//rgedrag

Menselijk ge rag iseen ongeloonijk complexen mysterieusfenomeen.Na
degeboortewordthetprocesvan degenotypisch geleideontwikkeling (de
maturatie)voortgezet:de nieuwgeboreneleertleven in zijn nieuw mllieu,
satievandemannelijkegalachtskanalenen -organenwordtgeregelddoorhormonale
substantia dieafgescheiden worden doorde ontwikkelde teelballen;vrouwelijkegeslachtskanalen en -organen komen tot ontwikkeling als die sx retie er niet is,of er

eierstokken aanwezig zijn ofnid,ofhetindividu genetisch mannelijk isofvrouwelijk.G n gv>streerde mannelijke foetus ontwikkeltvrouwelijke kenmerken;plant
men in een vrouwelijk individu testikelsin,dnn ontwikkeltheteen ve= annelijkte
M atomie,fysiologie én ge rag.Ditsoortoverwegingen heeftgeleid totde opvatting

datbijzoogdierenin hetalgemeen hetvrouwelijkegeslachthet<neutrale'ofbasisgeslachtis,hetgolachtdattotonte kkelingkomtoveralwaargeen mannelijkeinvloeden mssenbeide komen.Bijde mensomvatten dieinvloeen ook sociale invloeden:
seksdefiniëring bijde geboorte (waarin men Zch ku vergisxn)en seksopvoeding
bxnnen de seksuele ontwikkeling in belangrijke mate veranderen.

338

PeterM .C.Davies

groeitkM aar hetmilieu isinœnsveelcomplexer,hetleven inœ nsvœ 1precairder geworden.Dieren die imm àtuur worden geberenszoals vogels en
,

zoogdieren,Zjn dan ook uitgerustmetge ragsreactio die ervoor zorgen
datzeaandachten beschermingkrijgen van deouders.Zezijn m.&.w.geprogrammeetd om zich zo te gedragen,datze kunnen overleven.W atbetekentdatprecies?

Daarbege en wepasdelaatstetijd œn antwoord op tevinden.Inte= en
van ontwikkeM g schijnt<geprogrammeerd zijn om zich op œn bepaalde
manierte ge ragen'te betekenen:een àenuwstelselbedtten'datge urende

de ontwikkeling zo <opgewonden'is,dat 1)de voornaamste zenuwbanen

aanwezigzijn,nodigvoorbepaaldegH ragsactiesof-reacues;2)in hetcentralezenuwstelseldecontrolecentra geregeld Zjn die deneuro-musculaire
mechanismen moeten activerenen orkestreren diemeespden in een bepaalde aktof œ n bepaald gH ragspatroon.Daartoe m oeten die centra boven-

dien selœtiefgevoelig zijn voordepn-kkelsdiedebetreffende geragsresm nsuitlokken.Veelschijnterophetogenblikoptewijzendatietsvandien
aard ten grondslag 1i# aan alleonaangeleerd gM rag bijzoogdieren én bij
de mens.

Een voorbœld.Seksho= onen sm len bijzoogdieren nietallœn œn ro1in
deontwikkeling van geslachtskanzen en -organen,maarschijnen ook œn
functie te hebben in de ontwlkkeling van hetzenuwstelsd.M sin œ n be-

paaldetkritischefase'vandeontwikkeling@ijdemens,bijam n enguinese
bir etjesvôôrdegeboode,bijrattenonmiddellijknadegeboorte)hetmannelijkehormoon ttestosterone'au wezig is,dan komteen zenuwstelseltot
ontwikkeling dattotmannelijk: ge ragspatronen leidt;ishetmannelijke
hormoon afwezigsdanontwikkeltzich œnzenuwstelselvanhetvrouwelijke
type.Proefondervindelijk onderzoek metratten,G nese biR etjesen apen
en klinische gegevensbetreffende de mens blijken wezenlijk hetzelfde te
leren:de ontwikkelingsopbouw van hetcentralezenuwstelselisverschillend
in mu en vrouw,eù ditverschilgeeftin de volwassene aanleiding toton-

derscheiden (zijhetelkaaroverlapmnde)seksuelege ragspatronen.Jeontkomtnietaan de conclusie:diege ragsverschillen resœteren verschlllende
interconnx tie-en activiteitspatronen in hetcentrale zenuwstelsello.

SteH smeerbewijsmateriaaluitverschillendehoeken suggereel hœ1sterk
dat,in tegenstelling metwatpsychiaterswe1œ nsge achthebben,dem ens

bijzijngee ortepsycho-seksueelnietneutraalis.Dedifferentiëleopbouw
vanhetcentralezenuwstelseltijdensdeone kkelingpredism neel hetkind
10 Cfr.R.P.Michael (ed.),Endocrinology Ja# Human Behaviour,Oxford,1968;
F.A.Beach (M .),Sex aw2 Behaviour,London,1965;M .Diamond,# crîticd evaluJffon oftheontogeny 0/human zexu? behaviour,in Quarterly Revfew 0/Bîolop,
40,pp.147-175.
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b1jzijngeboortetotmannelijkeofvrouwelijkeroctie-engH ragspat#onen,
alblijktuithetfeitdatkinderen somsindekerkeerdeseksopgevoe worden,dat die prM ispositie wel œ ns'overstemd kan worden door sociale
invloeden.

Algemenerblijktuitdezebevindingen datalvastop éénbelangrijk gH mgsterrein - en wezullen zien dathetzelfdeevenzeergeldtvooranderegM ra-

#ngen - hetpasgeboreà kind helemaalgeen tabula rasaofonbeschreven
blad is,waarop doorcultuuren leren ge ragsdeterminanten worden ge tst,
maar een fblad'dat al beschreven is door genotypisch geleide one kke-

lingsprocessen.Voorwedieinscriptiesproberen teontcijferen,moeten we
œhtereerstietszeggen over hetinstinct.

Als jonge stekelbaarsjes in volledlge nfzondering zijn opgegroeid en ze
on% oeten voorheteerstœnandermannelijk (ofvrouwelijk)stekelbaarsje,
dangevenzeœntypisch patroonvan agressief(ofhoffelijk)gH rag teZen.
Vand deeerstekeerisditgH ragspatroonpeded;hetschijntverworven te
Zjnzonderoefening,zonderleren:œn voorbeddvan zgn.<aangeboren gedrag'of'instinct'.Staatditin tegenstelling tot<au geleerd gH rag'? Zoals
zo vele andere dichotom ie n die we reM shebben ve= eld,isook deze uit
den boze.W atiserverkeerd nnn?

Verschlende dingen.Ten eerste:de categorien die aldus ontstaan,zijn
veeltescherp onderscheiden.Jekunterallœn meewerkenalsjejebem rkt
totvollH ig gevormde,volwassen ge ragspatronen,en zelfsdan zijn ernog
serieuzeproblemen.M aarneem jeookdeontwikkelingin aanmerking,dan
valtde distinctie helem aalin elkaar.Ten tweH e:gM ragspatronen wod en
uitge ruktdoorontwikkelingsprocessen,waarin een voortdurendeinteractie
werkzaam is tussen organism e en m illeu.En ten derde:de twe eling finse ctief-aangeleerd'suggereertdat'leren'de enige m ilieu-factof van betekenis isdie invloH heeftop hetontstaan van gM rag,en datisnietwaar.
Vele aspecten van de gH ragsontwikkeling worden behœ rst door mllieuinvloe en dienietsvan doen hebben metleren;denken we slœhtsaan temperatuur en licht.
Er is veelmeer sprake van 'interactie'dan van tdichotom ie'.Als er œ n

onderscheid gemaaktkan worden,dan mssen milieu-beïnvloeding tijdens
de maturatieen milieu-bdnvloH ing in hetleren.M isook ditonderscheid

in depraktijk nietaltijd duidelijk.Van vogelsbijvoorbeeld veronderàtdt
mengewoonlijk datze <leren'vliegen.M aarnu isgebleken dat<leren vliegenginfeiteœnmaturatieprocesisdatbijvogelsplaatsvindtonslankelijk
van hun bekwaamheid om tesadderen en te oefenen. Datbetekentnietdat
hetvlieggH rag totontwikkeling kom tzonderinteractie van hetmilieu.H et
betekçntallœn dathetgebeurtzonderleren.
In haartraditionele vorm isde dichotom ie instinct- leren dusnietmeer
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bnlikbaar.M aarkeren weterug naardeboven gesteldevraag:in welke Zn,

inwdkemateisdemensinzijnge rag fgeprogrammeerd'?
NamurWk
'' nietin dezekde > is bijvoorbee hd stekelhxsr#e.In =
se dbnemje hjn de- lwbaaen die samenh- o metY zde
patronen tijdensdeontwikkelingkennelijk op œnomdijkdet- inisdsche
en onveranderlijkewijzevastgelegd.Op degeigendeprikkelvolgtzonder
meerhethelestereoiepereactiepatroon.In demensdaarentegen schijnen
dezenuwbanen diehetgHragbeheersen,vœ1minderri#detewordenbepaald doormaturatieprocessen enveelmeeromn teblijven voorverandering door leren.zodatonaangeleerd sterx uep gHrag bij de mens niet
voorkomt.Aangeleerd stereouep ge ragnatuurlijk wel,en ook V erleionaangeleerde stereotigpe resexen.M aar hele reeksen ro cties,uitgewerkte

gH ragspAroaea,zijn in de mensnietgepreformeerd.JuistZjn uite= ate
veranderlijk gH ragssystœm heefthetin deloop vande evolu:e mogelijk
gemaaktdatdemensZch kon aanpassen en kon overleven.

Datbetekentechternietdatallemenselijk gH raguitsluitend al angtvan
watwewillen,vanonzecultuur,vanonzevindingrijv eid.œn produktvan
geschiedenisen vernuft,datwe kunnen veranderen,gewoon doorhetcul-

tureleprogramma teherschrijven.Hoemœrweoverdehersenen teweten
komen,hoe duidelijker hetwordt dat de gH ragsprogramma's die onze
dagelijkse acuviteit regelen en onze fundamentele sociale instellingen in
standhouden,slœhtsgedeeltelijknoankelijk zijn vaninventieenleren.W e
leren œ n hoop dingen,en veeldaarvan iswillekeurig:louterdoorbijzonderheen vantijden omsGndil edengeconditioneerd.M aarop œ n dieper
nivou schijntveelvanwatweleren,geleidtezijn:onzehersenenpreisponeren ons selx tief om eerderdeze dingen te leren dan die,en al kunnen
velevan diepreferenuesnog nietmetzekerheid worden gddentificeerd,het

algemenepatroon ervan wordtsteM sduidelijkerâl.
In de ontwikkeling van hptge rag vadëren de resm cuevebijdragen van
maturaieenlerenwaarschij/ijk vangevaltotgeval,en zeZjnmoeilijk uit
elkaar te houden.De ontwia eling van de vermogens en het gedrag van

kinderen schijntin wezenoveralœnderteZjn (mitsdenoM akelijkevoorwaarden,vanvoeingenz.,aanwezig zijn natuurlijk).Totopzekerehoogte
sv ltleren een rolbijie erestap diehetklnd zet,maarnasrmatedeontwikkeling vooruitgaat,neemthetsteM smeerplaatsin.In grotelijnen ligt
datonM kkelingsprocesnu we1wetenschapmlijk vasten kunnen enkele
vooe chtige suggestiesworden geform uleerd overde ingebouwdepre ism siuesvan de hersenen,maardie moeten zich voorlopig toch beperken tot

vagealgemœnhe en.Overdeneurofysiolo#schecorrelaten van dieprM is11Vooreen leukebeschrijvingvan ditmodelcfr.RobinFox,TheCulturd Aaf-c!,
in Encounter.juli1X0.
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m sitiesweten weniets,tenzjmisschien datzewaarschijnlijkietstemaken
hebben metde manier waarop de info= auestroom die doorde zenuwba-

nen loopt,in hetcentrze zenuwstelselwordtvergemau elijkt ofgeïnhibeerd.

Eénvandedingen waarvoordehersenen duidelijk geprogrammeerdzijn,is
datzevan tijd totujdgaan slam nsZch om mysterieuzereenen terugtrekken in œn mysterieuze staatvu onbewuse jnu.T-olfdertijd ishun bewustewerking- hun werkinginhetalgemœn- sterk soankelijkvaneen
onophoudelijk speauur van zintuigelijke stimulatie;wordtdie stimulatie
weggenomen,dan tree teen desintegratie van de geestop.De <behoeften'
van de hersenen in ditopzichtverkaren sommige van de dingen die we

graag doen.Hetis bijvoorbeeld nogz duidelijk dathetkind geprogrammeerd isom (opdegeëigendeleeftijd)tebeginnenmetspelenexploratieen
metdie sm cisekeactiviteiten diebijdragen totZjn socialisatie.Hetisbijvoorbeeld geprogrammeerd voorhetgebruik van œn helereekssterx tiem
middelen - zoeken.volgen.huilen,lachen,eten,aanraken - waarmee die

cruciale moHer-kind-relatie wordtopgebouwd die zo belangrijk is voor
zijnlateregevoelsontwikkeling.Later<leert'het- blijkbaarzich refererend
aan een soortinwendignorm-model- lom n,alschijntleren in ditproces
minderbelangrijktezijndanmaturatie.Noglater,rondde18emaand,onafhankelijk van cultuurofhetgedrag van de ouders,beginthetkind,a1s
van binnenuitgH reven.aan datmerkwaardige en toch blijkbaarmoeiteloze procesvan de taalve- eaing.Je moetœ n kind leren lezen en zwem -

men,maarje hoefthetnietin dezelfde zin te leren lopen of praten of
slam n.Voor dezelaatste dingen schijnthetaluitgerustte zijn meteen
soortfingeboren zelf-lerend mechanisme' (Lorenz) en die mechanismen
zijn,zoalsiedereen weet.uiterstmoeilijk tefrustreren.

Veleuniverseleeigenschapm nvan menselijk gMrag- nietalle- kunnen
op die manier verklaard worden:groepsloyaliteit,bepaalde seksuele ver-

schillen,mannelijke samenwerking,defensiefgH rag,enz..Om hetgrofte
ze% en:we doen datsoortdingen omdatze in 'ons programma'zitten en

daarin geraaktzijn doornatuurlijkeselectie.Daarmee zeg ik nietdatvolledigegM ragsprogramma's<in degenen'zitten.Figuurlijk kun jedatmisschien nogzeggen van stekelbaarsjes,maarbeslistnietvan demens,tenzij
misschien wat de slaap betreft.W at ik bM oel is dit: vanaf het begin,

d.w.z.constitutioneel,ishetmenselijkebrein nietalleen uitgerustmeteen
algemene bekwaamheid om te leren (zoals behaviouristen ze% en),maar
meteenhelebattedjvan specifieketendentiesenpredisposidesom sommi12 Cfr.A.Bauchau,De nchtelilke X lfvflcffvan de hersenen:slaap en droom,in
Streven, dœ ember 1969,pp.254 -267.
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gedingen eerder te leren dan andere.Dece- m uenties van die <program -

matie'voorhetsocialegH rag djn eerdervan probabilise chedan van dee
termlnlstische aard.Dat wilzeR en,in œn groep van ennivve'menseli
jke
wezens,zonder enige cultureleedenis,ishetwaarschij
nlijkerdatde 'progrpmmptie'tot somm igç herkenbaar menseli
jke ge ragspatronen (tnnl,huwelijk,mannelijkesnmenwerklng,enz.)za1leiden dan totandere.
Erzijn in de menselijke constituue dus gœn tmisdaad-genen'of ddodersinstincten'of <huwelijksinstincten',maar allœn overgedde prH ism sities
om op bepaaldemanierèn tehandelen,om zotehandelen namelij
k a1sonze
palYntologischevoorouderszich gedroegen toendenatuurlijkeselecdede
menselijkegenenpoolsamenstelde.Ofdiepre ispositiesgeactualiseerd worden en de manier waarop datgebeurt,hangttelkens af van hetculturele
milieu.Nogm aals,cultuur en Nologiewerken allœn a1s ze samenwerken.

Huwelijk,mannelijkesamenwerking en ta2 lijken mijduiddijkevoorbeelden van adapfef gM rag in die zin; cn'mineel ge rag en systematische

moord djndatniet.SommigevanonzeprM ispositieskunnen onsbijgelegenheid totm isdaad en moord leiden;bepaalde genen-O mbinaties verho-

genmisschien onderbepaaldemilieu-omstandighH en dewaarschijnlijkheid
datmisdadig gM rag optreM t.M aar waar hethier om gaatisde vraag,of

misdaad en moord bijgedragen hebben totde evolutie van de mens.Bij
mijn wetenisdatniethetgevallB.

Persoonlnkheîd
Ik benlang s? blijven staan bijhetwordingspçocesvan demens.Laatik
nogevenietszeggen ovvrhetmenselijkezijn.Inhoeverrezijnverschillenin
persoonlijkheid hetgevolgvan verschillen in genotype?
Onderzoekingen betreffendeverschlllenbinnen éénm pulatiewijzen erallemaalop datsommige trekken van de persoonlijkheid in zeer belangrijke
mate geconditioneerd zijn dooredelijkheid.Hetduidelijkstevoorbeeld is
misschien hetnoodlottige effectop deintelligentie van een abnormale hoe-

veelheid seks-chromosomen.M aar erzijn andere voorbeelden.W e weten
nu daterfelijkheid een belangrijkero1speeltinhetontstaanvandenormale
intelligentie,van kenmerken alsintroversie ofextroversie.van dominantie

en onderworpenheidbijmannen.W atdeintelligeniebetreft,zijndegeleerdenhetnietœnsoverdevraagin welkemategenetischeverschillenbijdragen totintelligentieverschillen,maardemeesteschatingen schom melen tus-

sen 50 en 80% .Betekentdat,datrkialeverschillen in IQ ook voor een
13 RobertBigelow in The Dlwn W arriors,London, 1969,betoogt dat oorlog in de

evolutieeen kapitalerolheeftgespeeld,maarzijn arglzmenten Zjn 1= g nietoveA igend.
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grootdeelgenetisch Zjn? Ik be od:kunnen cijfersdiegebasxrd zijn op
onderzoeMngen betreffende versco en be en één m pulaue,op dezelfde

m aniergebruiktworden om waam eembareversce en in gemiddeld IQ tus-

senverschzendepopdatiesteverklaren?l4.Erzijn goe ere enen om aan
tenemen datdatniethetgevz is;overde oorymken van raciale verscbillen
in IQ bestaan alleen don atische beweringen.Somm ige van de m eestop

vallendeverschillen tussenindividuen zijn diegenediemetsekssamenhangen.Bestaan ermssen man en vrouw bdangrijkeverschlllen in behoeften,
geschikl eid en gH rag die toeg- hreven kunnen woM en aan genetische

verschillen? Vergelijkende smdies van babies,kinderen,adolescenten en
volwassenen hebbenherhazdelijk aangetoond datjongensen mannen in
doorsnee zwaarderen groter,acuever,sterkeren agressiever,kwetsbaarder

en gevoeligerZjn voorpijn,doorgaansœn hoger'#obaz'en lverbaal'IQs
m aar œ n lager <prestatie' IQ hebben, sterker gemotiveerd worden door

prestauebehoehen,mindœ dooraffiliauebehoeften,ZchgempkkelijkeranGsociaz gH ragen en uniseksgroem n vo= en,en latertotseksude rijpheid
komen dan meisjesen vrouwen van dezelfdeleefujd.Jongensen meisjes
verschillen ook in hun perceptieve ro ctiesop Rorschachtests,in hun visue1e reacues op keuren,in hun sm 1en crO tiviteit,in hun verbale tœ hniek

om ietstebeschrijvenenuitteleR en.Jekuntnamurlijkbeweren dataldie
geragsverschillen gewoon aan socio-cultureleinvloe zijn toeteschrijven,
m aardathoudtgœn steek.DatbetekentnietdatO everschlllen œn biolo-

gischeoorsprong hebben.ofdatze allemaz even ondubbelzinnig zijn,of
dat socio-culturele invloH er helemaal gœn ro1 in speelt.Het betekent

allœn datbiologscheverscblllen fnzekeremueverantwoordelijk zijnvoor
devoornaemste verschillen in behoeften,geschiktheid en ge rag.En wiezal
nietzeR en:<vivent1esdifférencesl'?
14 Cfr.G.Verschuuren,Hetvergelijk vcn de rrlen II,in Strevcn,oktober 1968,

pp.33-39.

Langerleven,zinvolofonzinnig?
D.L.Knook

Voorallehogereorganismen geldtdatleven en doodonlosmakelijk biolo#sche groole en zijn.N s Y ge levende wean aanvaardtde mens de
eindil eid van Zjn bestaanmaarzeermoeilijk en 2 in œnvroeg stadium
van de nzenseEjke geschiedeniszijn pogiagen ondernonaen ona de sanaenhang tussen leven en dood teontkopm len.Ma/schehandelingen enmiddelenhadden bovendien totdoelœn eeuwigejeugd totstandtebrengen en
geen eeuwigeouderdom,diehetgevolgzouzijnvanhetvoortdurenduitstel1en van het sterven.

Bijverschillendeverjongingspogingen speeldewaterafkomstig uitbepaalde
bronnen een grote rol.Aan ditoerelementwordtvanoudsœ n zowelvruchtbaarheidgevende a1sreinigende werking toegeschreven en als zodanig vervulthetin verschillende rdigies nog steeds œ n symbolische funcue.Het

watervan delegendarischeverjon/ngsbronnen bezatœhterdefabelachtige
eigenschap om debaderofbaadsterin œn geheeljeugdigeverschijning te
transformeren.Op zoeknaardergelijkebronnen,diein deRenaissanceœn
herleefdebelangsteK ng ondervonden,ontdekteJuan PoncedeLeon in 1513
per ongeluk H orida.

Een geheelandereverjongingsmethodewordtin debijbelbeschreven inhet
verhaalvan Abisag.de schone sunamitische,die totGA had de oude en
koude koning David teverwarmen.DegrondgH achtein hetnaarhaargenoemde sunamitism ewas,en dezewordtook eldersin de literatuuraange-

troffen,datde adem en warmtevan jonge meisjeseen levensduurverlengend effectbezitten.

InovereenstemmingmetditideesteltAristotelesinzijn werk <Dejuventute
etsenectute',deoudstewetenschappelijkepogingom verouderingteverklaren,dathetverliesaan warmte de meestkenmerkende eigenschap van de
ouderdom is.

Develeverouderingsverschijnselendiebijdemensenbijalleanderehogere
organismen worden aangetroffen,zijn dezichtbare en meetbareresultaten
van een verouderingsprocesdataldoorAristotelesa1snatuurlijk en onvermijdbaar werd beschouwd.Hetmechanisme dat voor elke diersool de
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karA tedsiekelevend uurbepazten deregd aievan hetverouderingspro= vecorgt,is iterst gœ ompliceed van nnM .H et O ncuoneren en het
wœ n van ditm œt-en re elm x bnnlsmevo= en een faschzerend biologssch

problem,datnu nog onoplosbaarlijktmu rwe chtoplosbaarblijkt.Het
isdelaatstejaren we1aluitfundamentelwetenschapm lijk onde= ek go
bleken datbasdeNolo#scheprocessen inint= cuemetsœundairepalolo#scheprocesxn demenselijkelevensduurbeY en.Hetveroudee gsprocesin zijn totsllteitisop tesplitsenin een ftmdamentele veroudee g en in
een sœ undaire pathologische veroudering.Hd prim aire veroudee gsmechanism e,wellichtiO erent aan hetleven,gaatvergezeld van œ n in toenemende mate optrH end functieverlies vu wœ fsels en organen,teM jl

tegelijkeYjd œn sœundairpalolo#sche veroudering Zch uitin allerlei
ziekteverschijnselen.
Beideprocessen zijn met elkaarvervlochten,wathetonderscheid tussen
prlmaireooaakenen sœundairegevolgenvanverouderingz- bc oeilijkt
hedt.Desondankskon rœentelijk œn vdjBgemœn aanvaardehypothese
ter verklaring van het veroudedngsprocesopgesteld worden.
H etprimaire verouderingsproces wordtvolgensdeze veronderstelling ver-

oo= akthetzijdooreen afnamevandehoeveelheid edelijkeinfo= atiedie
indecellenaanwe gis,hetzijdooreenmlndergoH verlom ndeoverdracht
van deedelijkeinformatiebijdeprocessen dieleiden totdevo= ingvan
enN en en andereeitwitten.Hierbi
jdientdecelbeschouwd teworden als
een kleinefabriek waarin allerleichemische ro ctiesop zeergœ oördineerde

wijzeplaatsvinden.Dereacti% woden batuurd dooreen soortcomputerprogrammain devorm van dennnwcigeG elijkeinfo= ade,aan dehand
WaaW an ondermeerde produkten zoalsenzymen en andere eiwitten worden aangem aakt.Veroudee g zou nu gaan optrM en alserbepadde essen-

Eëlegegevensuithetcomputerprogramma verloren gaan en iserbijde
uioe ng van hetprogram ma doorde ce1fouten wod en gemnnkt.Inform a-

tieverliesenfoutenbijdevertalingvan deinformatieMllentotgevolghebben datde cellulaire produktie van eiwitten mindergoH gaatverlopen en
datbepaddeeiW tten nietofin ddœ tevo= wod en aangemam .Veroude-

ringzou nu hetgevolgzijn van œn accumulauevan defœteeiwitten inde
cel.Interessantisuiteraard devraag naardewezenlijkeoowxken van het
verouderen:ishetvedwijnen van info= atiehetgevolg van exteoe oorzaken ofishetœn zelfstandip edelijk bepaald proœ s? En waarom en
waardoorworden erfouten gemaaktbijdeuiiezngvan deedelijkeinformaue?Indiendea verschijnselenbeschouwddienenteworden isœningebouwdeedelijkeeigenschap van decel,isveroudedng nauw ve- antmet
de differenuatie van cellen,waarbijuitgaande van cellen mete1k precies
dezelfdehoeveelheid erfelijkeinfo= atieeen deelZch ontwikkelttotbijv.
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levercellen en een anderdeeltothuidcellen.Afgezen van de primaire oor-

znnk van hetinformaieverlies ishetduidelijk dathetverliesaan vitale
M orm atie storingen vœoorzmnktin dediversecelfuncties.Debekende En-

gelseonderzoekerComfortformuleerdeditœnsalsvolgt:<Bijhetafsm len
van de grammofoonplaatvan hetleven neemtde ruis steM s meer toe en
gaat in toenemende mate de m elodie overstem men,totdat de plaat niet
m eerge raaid kan worden'.

In deutelvan ditartikelwordtgesproken overlangerleven.Zijn er nu,
gezien decomplexiteitvan debeschreven veroudee gsprocessen,mogelijkheden om delevensduurvan demensteverlengen?Bijdebeantwoording
van dezevraag dientallereerstopgemerktteworden datde levensverwachting,die betrekking heeftop de gemiddelde levensduur van een bepaalde

bevolkingsvoep,delaatstehonderd jaarin onzewestersemaatschappijeen
opmerkelijke sprongsgewijze toenamehveftvertoond.Dankzijverbeterde
me ische,hygiënischeen socialeomstandighe en isde levensve- ache gin

onsland,die omstreeks 1870 voormu nen 38 en voorvrouwen 40 jaar
bM roeg.toegenomen tot71 en 76 jaar.Hetopmerkelijke verschiltussen
mannenenvrouwen wordtzowelbijgehuwden alsongehuwdenendusook
bijmonniken en nonnen aangetroffen.Een in Engeland uitgevoerd statistisch ondeaoek toonde aan datdein celi
baatlevende geestelijken gemiddeld œhteraanzienlij
k minder oud werden dan vergelijkbare bevolkingsgroem n,zoalsanglicaansegehuwdegeestelijken.
In tegensteKngtotde gemiddeldelevensduurvan ongevœr74 jaarwordt
demaxlmalelevensduurop 110-115jaargesteld,h*1watminderdan de
meerdan 950jarendiedoorM eiusalem,Yare en Noach bereiktwerden.
Bijœnbœchouwingvan œn mogelijkeverlene gvan de levensduurdient
onderscheid gem am te worden in œ n tweetalmogeli
jkhH en.In de eerste
plaatskan de vraag gesteld worden ofdelevensve- achting,degemiddelde
levensduur,nog verhoogd kanworden,terwijldaarnaastdeverlensngvan
de maximalelevensduurœ n apartprobleem is.
Alduidelijk isgemaaktdatde laatstehonderd jaarde levensverwache g
œn aanmerkelijke toenam e heeftvertoond.De laatste jaren hebben œhter
geen verdertoename te zien gegeven en delevensverwachung voorraannen
vertoontzelfsœ n daling diem H e veroorm aktwordtdoorde toename van
knnker,hart-en vaatziekten en hetgroteaantalverkeersslachtosers.
In hetlichtvan œn teruglom nde levensve- aching ishetwe1erg optl
-ml
-stisch om teve- achten,zoalsvelen doen - datdelevensduurvan dem ens

in denabije toekomstannzienlijk Y toenemen alsgevolg van verbeterde
technieken in de genœ skunst.Spœ taculair zz deze verlenging zeker niet

Zjn.Berekend kan worden datzelfsalshetmogelijk zou zijn om hart-,
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vaat-anierziekten en kankeralsdoodsoo= ak teelim lneren,degemiddelde

levensduurongeveer10jaarzou toenemen.Deresultaten van orgaantransplantatieszullen nauwelijksbijdragen tot œn verdere verlensng.Zelden
doetzich de situatie voor dat een orgaan veel m eer versleten is dan de

andereorganen en weefselsen bovendien zz bijvoorbeeldinhetgevalvan
een harttransplantatie de donor œn jong individu Zjn,watparadoxaal
genoeg weerœ n verlagend effectop de gemiddelde levensduurzalhebben.

Hooggespannen verwachtingen werden gewektdoorrœentelijk weerin de
belangstellinggekomen,alin deveeG gerjaren uitgevoerdeexperlmenten,
waarbijjongeratten op een minimaaldieet,datwe1alle voedingsbestanddelen bevatte, opgroeiden. Het voorgeschotelde m lnimale m enu veroor-

zaakte eenduidelijkeverlen#ng van delevensduurvan de volwassen dieren.Helaaskonden overœnkom stige resultaten nietverkregen worden m et

diergroem n diemeermetdemensverwantzijn.
Daarnaastdoetzichdemoeilijkheidvoordatdeconsumenten inonzewestersemaatschappijveelalnietdenei/ng vertonen om afteZen van œn
voortreffelijkemaaltijd,teneindewellichtindeverretoekomstwatlangerte
leven.Hetgeheelvergelijkbare voorbeeld van ophouden metroken illustreertdeze problematiek duidelijk.Een minlmaaldiœtzou hetgrootste
effecthebben bijtoedieningaan zuigelingen en jongekinderen en decomplicatiesdoorvoortdurend hongerig huilendebaby'sverooanakt,laten dch

gemakkelijkraden.Lijktverlengingvandegemiddeldelevensduuropgrond
vantechnischeen mM ischemogeljkheenwellichtnogeen haalbarekaart,
de sim atiein hetgevalvan verlenging van de maxlmalelevensduurvan de

mensligtgeheelanders.Een werkelijke controlevan hetregelmechanisme
verantwoordelijkvoorhetverloopvanhetverouderingsproceszalmisschien
pasin de verre toekomstna zeer veelfundamenteelwetenschappeli
jk onderzoekmogelijk zijn.
Eersta1sdeoorzaken vanalleverouderingsverschijnselenbekend zijn,kunnendemogelijkheden bestudœrdworden om desnelheid van hetverouderingsproces afte remmen.Bijhet doortrekken van deze gM achtengang
.

zouden we totde conclusie kuM en komen datgezen vanuitde m edisch-

biologischewetenschappenhetuiteindelijkmogelijkzoumoeten zijnom het
geheleverouderingsprocesstop tezetten en hetsterven daardoorteontwijken.W ijmoetenhierbijnietdefoutvandegodinEosmaken,dievoorhaar
minnaarTithonusvanZeusdeonstedelijkheidwistteverkrijgen,maarvergetenhad hieraandewensvanœn eeuwigejeugdteverbinden.Naeenzeer
gelukkigeperiodebegonnen bijTithonusdeverschijnselen van dever#ssingvan Eoszich teomnbaren en uiteindelijk had Eosgœn anderekeus
dandevolkomensenieleen afgetakeldegrijsaardineenkameroptesluitem
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waar hijvolgenshetmytholo#sche verhaalnog steH s eindeloos ligtte
bestaan.

Hetis- en nietallœn uitditverhaal- duidelijk datœn verlen#ng van
delevenduurdienœrkomtop œn verlen#ngvan deouderdom,g*n zinnige znnk is.Een wereld vo1m etsenielemensen isietbepaald œ n aanlok-

kelijk toekomstbœld.
Het primaire oon erk van de gerontologie,de wetenschap die Zch m et
veroudedngsonderzoek be g houdt,iser dan ook op gerichtleven aan de

jaren toetevoegen en nietzozeerjaren aan hetleven,zodatwebejaard
zoudenworden zondertegeWkertijd denadeligelichamelijkeen geestelijke
consm uenties daaa an te ondee den. M gezen van de Z behandelde

vraag ofdezedoelsteKngen in de nabijetoekomstrolisœrbaarzijn,doemenhierook grote sociolo#scheen = noM scheproblemen op.De ro lisatievan de droom van verlenging van delevensve- achting z? totgevolg
kunnen heb% n datde pensioenpedodelaterzalmoeten ingaan.Hoewelhet

moeilijk ishetaantalbeschikbarearbeidsplaatsentevoorsm llen,zou waarschijnlijk œn annzienlijkewerkeloosheid gaan optreden,tenzijonzegehele
houdingtenopzichtevan werk en consumpuezich diepgaandzou wijzigen.
Naasteen oplossing van de sociale problem en,inherentaan œ n verlenging

van deWX elevensfase,zou tegelijkertijd hetprobleem van deoverbevolking een drasGsche geboorteconlole vergen.
lAeze on- 'kkelingen zouden kunnen leiden toteen geheelvertœhnlseed e
cultuur,waae gœ n vragen maar alleen nog technologische problem en

bestaan.W ellichtzijn de toekomstmogeliju H en wetenschappelijk ge en
onbeperkt,hetis de vraag of onze afstamm elingen deze zullen willen benutten.

W ekunnen onsm etn ungiœ n mensengeneratie voorstellen diegeconfronteerd md de opgave van deze vertœ hniseerde cultuurlievergaat spelen in
plaats van verder te werken aan de som men van wetenschap en techniek.

Dankan hetgebeurendateen nieuwedchtingvanmenselijkeontwlkkeling
wordtingeslagen,dieafbuigtvandewegwaarlangswijonsmomentœlpretenderen tebewegen.deweg naartœhnlsche almachten onstedelijkheid.

1 P.J.Thung,in Leven en efadfgâefd,HetSpœ tnxm,Utrœ ht,1965.

Beeld-spraak V IIl
Eric D e K uyper

Ikkœkversuftuithetraampje,vroegmeafofhetnogl= gD u durenvoor
we op Kenne y N rm rtzouden la den.W atik ag,was œn n uwl js
patroon,onregelmaig,waarlijnen en grenan doorliem n.C- nenkelherkenbu rgeogassch steunpunt.zozsaltijd wnnnxrjevanitœn vliegtuig
naarbene en kijkt.Gewoonlu d,dearde,van boven,uitdeluchtge en.
Totik merkteaan een gebouw datvervaarlijk nadcbijkwam,datwe2
overdelandingsbnnnre en.M ijn wereldbœldwod tg- hokt:nu ikmezo
dichtbijde begane grond weet,krijg ik inœns iets watop ruimtevr=
jjJ
*jrt...
In heelr ote opnamen waart de emm era over r ond,gctœ nte,dor gras.

Jekrijgttijd om debœlden injeop tenemen,om jeervan telaten doordringen,om erdoorin ve- arring te raken.Omdatze we1O ncreetzijn,
maarrechtopstaand tegenoverjeopeenrellzescherm wordengeprojedeerd:
én concrœtén vericaz en geprojœteerd.Je Ztmetjeneusop de aarde
(maardatishier:op hetscherm).

Ononderbroken zetdeemmerabewe#ngzich voort,hed lmng,heelmajestausch.(Derug minuten lang,merk ik achterag.M en toevangtZjop de
vond ietsop,œn schaduw.M aarHjgaatdoor.Een lichtgee sbegeleidt
de afroEende fllmstrook.En heel traagjes,iujd in dcelfde bewe ng,
verlaatje de grond.Nu de je ook afen toe watstnzlkgewassiets later
zelfsœ n boomsta .De aardekanteltenkomtin œ n vertraagd opklapm n-

debewœ ngopnieuw rechtteliggen (rxhtop tes#nnn).Decameratastnu
(alujdeventraagen weids)een heillooss? Clnadeeslandschap af.M etde
Kherm oe jningvan hetfilmdoek iseind-en beo punt.
(M smijnbsnd op datogenblik toevm g dievan E.naastmijraakt,word
ik ernnn hednnerd datwein œn bioscoop,deM iology,zitten tekijken
naarœn film van M ichaelSnow,u RlWon Centrde.DeM2 ishelemaal
in zwartsuweelgehuld;het scherm isagressief< t.De Aniology is œ n
sool kalM raal van de undergroundfilm,m et Jonas M ekas Zs opm r-

priester.ledere toeschouwer zitin œn privé hokje,als een monnik,te

mM iteren voorhetgrote scherm.Film hœtMerde godsdienst.De exclusi-

viteitvandeere ienstdoetmehetmedemenselijkecontactnogsterkeraanvoelen.Ishetzonde?...).
ReM sishetbeeldlichtgewijzigd.W evliegen nu,altijd even traag,overde
kruinen van de bomen.De hemelin.M en toe on% oeten we een wolk.

Gaandeweg komen we dichteren dichterbijhetzonlicht.Datmerken we
aan delenanvan decamera,diensnrgelangwedichterbijhetlichtkomen
ofonservan verwijderen,elkaarverdubbelen en ontdubbelen in geometrische,optische patronen,die hetrO lism e van hetbeeld systematisch ontkrachten en vertalen in deabstractie van deoptica zondermeer.
Hetblijftduren,enhetisheelm ooi,en ik ben ontroerd.Doorhetnatuurschoon,doordegx metrischeabstractie,doordefascinaue van hetscherm ,
doorde Vedrem dung die uitgaatvanhethele cinem atograssche gebeuren,

doordeaanwe gheidvanE.naastmij.En doormijneigenemotie,en door
mijneigen anzytischegeest,dieditallemaalragfijnweettesitueren.
Hetduurtzo œ n halfuur.M aar nu gaatSnow ditgegeven verderuitwerken,nog twee nœ nhalfuurlang.Voormi
jhoefthetnietmeer:desystematischeexploratie van telkenshetzelfdelandschap,datnu œ nsin œ n circu-

laire,dan weerin andere camerabewegingen altijd maarverderwoMtgeanalyseerdenthx retisch ontrafeld en verbrokkeld.Eenanderekeerkijkik
we1 verder.W antonze vriendin Chantal,die deze film al een paar keer

heeftgezien,heeftonsgezegddathijiH erekeermooierwordt.

Deœrstebedden van HitchcocksM rniezijn een exacte,doch veelscherm re transm sitie van de eerste bœ lden van TheBirds.In TheBirds:Tippi

HMrensin œn strak pak,de onw-Anlijk blondeharen netjesopgestoken,
loopt over straat op heel hoge nazdhakken.In M arnie.
.dezelfde Tippi

HHren op œn stationsmrron,in een gelijksoortig strak pak,op dezelfde
spitsehakken.In The & r#:steektze een druk kruispuntoverin San Fran-

cisco.Hetmerkwaardige in œn film van Hitchcock is,datje van in het
be#n,ook alsjenognietsvandefilm weet,inheteerstebeelda1,allesdet.
Ditisgewoon œ n dnlk stadsbeeld;vo1re undantie,vo1realistische details.

En tochisheteerstewatjefziet'(bijnadereanalyse;aanvankelijk tervaar'
jehetallœnmaar):œn spelmetspitsehakken op vlakken.Doordekleuren
die ook weerheelrealistisch zij
n - scherpafgelijnd.Eenhœ1realistisch
-

bœld,datbarstvan de abstractie.Die abstrahering van de verschillende

elementen in deruimtem rceptieblijftmij,achterafgezien,hetmeestbijin
dereeksfilmsdieHitchcockgemaaktheeftin dejarenzestigen vijftig,met

a1shoogtepuntenRearWindow (1954),Vertigo (1958),North byNorthwest
(1959),The#fr#J(1963),M cnie(1964).Datwordtmeduidelijk nu ikhier
in New York rondloop.H ierheerstœn zuivere spsnning van vlakken,een
tastbaarheid van kleuren,œ n lichtverdeling die dingen en mensen a1s het
ware onomwonden 'dastellt'.

Hoebelangrijk heeldieplastischebenaderingvan hetleefmilieu is(ofhoe
belangrijk hetisdathetleefmilieu zich op diemanierplastisch meM eelt)
blijktduidelijk uitHitchcocksjongstewerkFrenzy(1972).Dezefilm sm elt
zich vollH ig afin Londen en Londen - datmerkjedirectin Frenzyiseen Europese stad!Een stad waarhetdetailallesove- oekert,waarhet
m rspœ tiefopgeslorptwordtdooreen architecm raalallerlei,de ruimte ver-

snipperdinlichtvlekken.In deletterlijkezinvanhetwoord 'past'ditstadsbeeld nietindevisievan Hitchcock D alsdiezich delaatstejaren ontwikkeld heeftin zijnAmerikaansefllms.JeZetnietsmeer.JeZetteveel.In
zo'n milieu kan zich ook geen Drama meer afspelen:alles wordtgerelativeerd.Jekrijgtminusculetafereeltjes.Frenzy verdrinktin chaotische over-

tollil M en:hierkanzichdemoreletragM iewaarhetHitchcock altijd om
te doen is,nietmeer ontvouwen.In plaatsdaarvan krij
g je œn bem rkt,
klein gebeuren,gerH uceerd toteen fait-divers.In HitchcocksAmerikaanse
filmsgaathetnetandersom :zegaan uitvan een fait-divers,maardatwordt
vanafheteerste bœ ld algeabstraheerd en getranKendœrd.Hier gaathet
overietsessentieels,overietsdatook m @
1J
@,toeschouwer,rœhtstreeksaanbelangt.Datistrouwensde simm le verkaring voorHitchcockszgn.thrillerofsusm nse-effœ t datevenzeera1smetœn technlsch narratiefprocM é iets
te maken heeftmet œn <m orele'identificatie van de toeschouwer methet
hele Hitchcochaanse gebeuren. Frenzy is wat doorgaans laatdunkend

Tontspanning'wordtgenoemd:afwijkingvanhetesseniële.
Hitchcock moetdie dissonantin Frenzy zelfhebben aangevoeld:tottwee-

maaltoetrachthijdeversnippering- hetfait-divers- opnieuw tecentraliseren.Typisch genoeg gebeurtdatop œn plasusch:m anier, deplasische

manierdiein zijn Amerikaansefilmsdeconstanteis.Hetdjntwœ betekenisvolle SN uensen.De eerste,volle ig staischskomt dirœt na de eerste

belangrijkemoordscène.Enkelesecondenlang(indecontextlijktdateindeloos)Ze jede uitgang van een gebouw in een O ndense zijstraat;enkele
voetgangerskomen voorbij.Een bœld waadn Zch nietsafsm elt,maardat
barstensvolspanning zit:za1de moord worden ontdekt(naarbuiten komen)?Hettwee e,even belangrijke momentisœn lange,ononderbroken
bewesngvan de camera.die eerstdetrap afkomt,daarna degang en de
uitgang van hethuisvan demoordenaaruitrijdt.Hetzijn allebeibedden
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die even goH gem ist konden woM en,mnxr die abno= aallang worden
gerekt; dmmausch ge en niet m - dan enkele ge achtenstrem n.Beide

momenten Zjndoorhu nadnlkkelijkeaanwezl eid œn m #ng om Wade
vlakverdeling.de architœ tuurvan de stm nten hetgebouw,œ n lege ruimte
op te roem n:de bewustlege numte waarin zich heteY sch-tragische ver-

loop D u kllnnen afspelen.<uespaceintéheur'van Racine.BijHitchcock
v2t= Omenmd xn eAmeric>nSpace':eendidelijkherkenbareenge efinieeM e nllmte.W ie onde= ektœ nshoé datprœiesgebeurt,hoé H itch-

cock deoverbekende Amerikaansestadsbœlden in zijn filmsintegreerten
ze betekenis gœ ft? Hitcho ck:verpliG te studie voor architecten en urbanisten!

Om totdie= stebœldenvanM arnieen TheBirdsterug tekeren:jekunt
zeo= etten in deex sch-beladen fnnlwnsrin Hitchcock Zjn susmnseverhalen nœrzet.De<zonde'dieTippiHH ren bM rijft,bestaaterin:zo arrogantmetnaaldhakken de ruimte te doorboren.Datis overmoH die s1d

verdient.En alstoeschouwerbenjegeroemn om diestrafmeeuitteZtten.
<Butsomethlng should be done.They oughtto do sometMng'.
t
W hatareyou going to do?'she whispered.
Dapu eDu M aurier,The Birds.

Hetmooieen tevensangstaanjagendefilmfabeltjedatThe#fr#Jheet,heb
ik alverschillende keren gezen en telkensopnieuw overvaltme œ n m oei-

lijk tebeschrijven staatvan emotiedielangdaarnablijftvooM uren.Hetis
œn Vandiefilmswaarvanik enaardatZeœn aanmijPersoonlijk gedchte
boodschap inhouden.En ikkandienooittenvolleontcijferen.Alleswordt
ee gezœd,datwœtik,deboodschap isduidelijk.M aarwatm oet ik ermee doen? En ik hoor Hitchcock welsuisteren:<Ik heb ze toch geW aarschuwd,ik heb hethun toch gezegdl'
Hetonde- erp isbekend.Op œn zekeredagwordtœn klein dorpjei
n de
buurtvanSan Francisco,Bodega Bay,doorvogelsovea allen,diedebevol-

kingdeoorlogverklaren.Deeersteslachtofferszijn kinderen.M etœnweet
jehet:niemand zalaan dezeplaag onlnapm n.Erisgœn uitweg en gœn
weg terug.Eén van de inwoners zegtop œn kriisch moment:<W e shold
do somei ing'.M aardatkliA tleeg-pal etisch,ridicuul.Eris gewoonweg

nietstedoen,datwœtjeisto>chouweren datweten demensen van dat
dorpjeook.<W eshouldhavedonesometblng'antwoordtiemanddan.M aar
heb ik datmisKhien zelfgM acht? Zo vergaatde idenv catie,datjede
dizoogregels zelfm e- ngten zelfm ee helptuitvinden ...

Indenovellevan DaphneDu M auder,waarHitchcockzich voorzijn film
losjesop gdnspireerdheeft,hebben debewonersvanhetdorp dehoop dat
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desGdsbewonersœ n oplossing voorhun problemen zv en Wnden.Van de

anderekantzijn zeerggdllkklg methetfeitdatzenietin de sàd wonen;
daarmoetdeplaag nogvœ1œgerzijn,ve= oe en w M sdeBBC - de
st= vandese @etsm eltzichinEngelanda9 - op œn cruciaalmoment
stilvalt,ism etœ n ook hun geloofin de txhnische oplossing van de cataskofe de kop ingedm kt.

Hitchcocklaatjein hetongewisseofdeplaaglokaalofnaGonaalis.M aar
zekerisdatze slmhtséén van develemogelijkecataclysmen is.En even
dooMdngend ishetdubbele besef:dathetgevaar hed simpd is (alleen
maarvogels)en hv reëel(zewordtin defllm heelgeloofwaardig)én dat

hetonmogelijk iserœn oplossingvoortevinden.Onzeleefwijzeisop zo'n
voo> d nietingesteld.

IngoM eScienceFictionEteratuuroffilmsmoetopzijnmlnstdecatastrofe
geloofwaardig voorgesteld worden.De oplossingen zijn meestldeus ex
macbina's,ook zs ze van tœhnocraische aard zijn.Ze behoren tothet
domo-nvan defictie:zijn terechtniettoepasselijk indepraktijk.Helemaal
andersisdatin TheBirds:hoejejeverbœldingook inzet,jezietgœn uitweg.Datgeldtook voork einedetailsop concreetvlak:zoalshetom nen of

sluitenvanœndeur.M isKhien ishetjuistomdatindezeV Haagsedingen
geen houvastmeergevonden wordt datjehetaanvaardttegeloven datop
œn nzimervlak degebeurtenissen onoplosbaar zijn geworden ...De uitzonderWkekrachtvan TheN rd,isMertezoeken:datzoweldeplaag (de
catastrofe)alsdeoplossingen (ofniet-oplossingen)die ervoorgcochtworden,van œn pmngende overtui#ngskrachtzijn.Ofop een andere me er
beschouwd:de allegoriewordtrx htstreeksen voortdurend gekoppeld aan

concretehandelingen (ofdeonmachtom zeuittevoerenofzelfsuittedenken).
The Sfr#: iseen gruwelsprookjedatrechtstreeksin hetbewustzi
jn van de
toeschouwerkerft.W atis er misgelopen,wie heeftwat verkeerd ge aan,
wathadden we moeten doen? W aarom hebben we tot nog toe verkeerd

geleefd?EnwaarinjuistbestaatdatTverkeerde'?
C-stonBouloulinL'infantidde##/zrJ.
'
<In 1886 telde men op &n enkele dag 14.000 eeu oorntjesdieverdronken
waren in deOMo.overœ n lengte van 31e .De eekhoornspassc rden de
rivier over œ n lengte van 2* km en de m im tie duurde ongeveer œ n
maand.Datm aaktdus2.8* .* slachtofers.De afstand dieze in één dag
asc den,schatm en op 9 km en de totale afstand van hun verplaatsing op

250 km.Demigrerendem pulatiemoetdusongeveer45miljoen eekhoorns
hebben geteld'.
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Ik hou veel van de Amerikaanse televisie.Ze zegt alles onom wonden,ze
toontzonder de m inste scrupules watze zelf is.Geen pseudo-houdingen,
geen valse bescheidenheid,geen hoge opvattingen over haar heilige taak.

Ook gœn hym crisieofdubbele-bodem-moraal,zoalsbijons.Onomwonden,watze is:pollutie van hetleefm ilieu.

Gisteravond,opdetvindeTslk-show vanDickCavett,œnfe1toegejuichte
M argaretM od.Zijisin Stockholm gewœst,op delnternationale ConferentieoverhetM ilieu,en zegtdatwe dringend diets moeten doen',dater

<iets ge aan kàn worden'.Applaus.Zijspreektmeteen hartstochtelijke
overtuiging.

M ijn sympaY evoorM argaretM >d isgemengd.Ook nu weermaaktze
rakeopmerkingen.Maarwatmijin haarnietbevalt,isdatsoortvitaliteit
datzijinhaardoen-filosofiestopten erook uitput.W emoeten ietsdoen,
maarwatverandertzijzelf?Jekuntonmogelijk ietsveranderen zonderde
helecontextteveranderen.Datzou zijvooraltoch moeten weten:œn antrom loge, die zich dus bezil oudt met de sm die van culturen die ons
totaal- in huntotsli
teit,in hungehelesamenhang- vreemd zijn,anders
Zjn.Zijkomterblijkbaarnietzo gemskkelijk toedatook op zichzelfen
haarleefmilieu toetepassen (Zeookhaarontgoochelendegesprekkenmet
JamesBaldwin,in # RaponRacej.Hetdoen datzijvoorstelt.ishelemaal
bepaald doorde contextwaahn hetplaatsvindt.De gevolgen van de tech-

nocratiewillen bestrijden inhetkadervan dietœhnocratieen doormiddel
van die technocratie,isnietsveranderen,isdedingen allœ n maarverplaatsen.Dem eestalzinloze boodschap van de œ ologen.Hulp ve- achten van
de BBC in plaats van van God,als we door œ n vogelplaag worden overvallen,komtwaarschije jk op h,etzelfde neer.
W ezouden œ n helereeksnieuwe,andere vragen m oeten leren stellen.Dat

isnietgemakkelijk.W ehebben hettenslotte nooitgeleerd,we weten niet
œ nshoe ze eruitzouden kunnen zien.Onsdenken en handelen isg= ntamineerd:de techniek door de ethiek,de eliek doorde techniek.Datzou

misschien nog nietzo ergzijn a1swijeronsbewustvan waren.M aarhet
kenmerkendevanonsdenken isjuistdatwijonsdaarnietvanbewustzijn.
Op diemanierdenk jebijvoorbeeld datjedoorop te tre en in œn Dick
CavettShow vœhttegen dem llutie.Terwijlje erin feiteaan meM oet.
W ekomenuitdebioscoop inKipsBay (NYQ ,beladen metdeverdoemenisvanTheBirds,en glijden uitovereen zootjevisdatdaarperongeluk
op hettrottoiristerechtgekom en.W elom n peinzend terug naarhuis,langs

een doodseS= nd Avenue.W ekruisen twee zwarten - ze bekijken ons
alsvreemdee gen.Een twintigtalstraten verderkruisen wehen opnieuw -

kan dat?W ebekijkenhen a1svreemdelingen.Achterons,deEmpireState
Building,scherp afgetekend tegen de nacht.

E zra Pound
A pologie voor'a poets'poet'
PaulClaes
<pets-de-loup,sitting on piles of stone books,
obscuring thetexts with philology,
hiding them under their persons'
Ezra Pound,Canto M V

In degolfvan commentaren diena dedood van EzraPound (1november
1972)overdewereld isgerold,zijn heelwatkritische oprispingen meege-

sm eld.Datisnietsnieuwsvoorœn dichterdie altijdenszijn leven een
fascisten œn gek isgenoemd.Toch lijkthetM jeen T
daad vaneenvoudige
rechtvaardigheid'in hem een r ootdichterte erkennenf.
Een grootdichter.Hetklinkta1s een gemeenplaats,maar hoeftdatniette

zijn.Eigenaan grotedichtersisdatzijhetideezelfvan watm ëzieis,veranderen.Hom eros,Sapfo,Aischulos,Catllllus,Dante,Shakesm are,Rim-

baudsMallarmélietendeliteratuurandersachterdu zijzegevonden hadden.Zijschokten de bestaande schrijf-en leesconventiesen vervingen ze
doorandere.Zo heeftook Pound de codesvoordepoëzievan detwintigste
eeuw opnieuw gefo= uleerd.

M akeitnew'- desla> ndiePoundin demondbestorven lag endiede
titelvan œnvan zijnveleboeken werd,wijsterop dathethem daarbijniet
ging om een radicale veranderinp maar om een transform atie binnen de

traditie.HijwildedebeddingverbrM en,nietverleggen.Poundswerkisœn
m ging om hetoude tevaloriseren doorheteigentijdste m aken.Vandaar
zijn belangstelling voorfiguren uitde renaissance,toen ook œn vernieuwingvertrok vanuiteen he- aardering van hetantiekesen vooriemand a1s

Confucius,dieinidealefiguren uitdeoertijdzijnvoorschdften belichaamd
Zag.

Hierligteen eerste aangrijpingspuntvoorkritiek.Tegenstandersverwijten
Pound gebrek aan MstorischeZn.Demakervan de Cantoszou in één telescoperende beweging personen en gebeurtenissen uitdem œstuitœ nlom nde

tijdm rken en beschavingen metelkaarvereenzelvigd hebben.Een voortgezette discussie zou algauw uitmonden in œ n dovemansgesprek tusxn

1 Belangwekkendestudi> overPound werden gexhreven doorF.LovisW ew Bearfag,in Englîsh #/ela),M .Butor(RépertoireI),G.Fraser(Ezra #x n*,E.H- e
W ew Approachesto Ezra Poun+ en doorme ewerkersvu hetaan Pou d gewijde
Cahier de tH erne. Kort gelH en verschœn een Nederlandse vertaling van enkele

Cantos(doorH.C.tenBergeen ReinBloem).
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hen diedegeschie enisa1sgelijkenis(NilY W sub solejen hen diezezs
verscu (Pc ta reo Zen:hetoudegescu tussen Zenoon en Herakleitos.
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die binnen de structuur van de `condition humaine' mo~eliik ziin . Pound

hœftm - de nadO gelegd op de s% ctuurdan op de verandering,m aar

dathoeftgœn re en tezijnom hem iseenoe storisch denkeraftedoen.
Toch Zen velecriuciin hetfaillietvan Poundsleven een bewijsvoorde
Mstorischekortzlchtil eid dieZch ook in Zjn poëzixonceptzou om nbaren.Defeiten zijn bekend:Pound compromitteerdeZch vooren tijdensde
tweH e wereldoorlog zo methetIt
nllannKe fascisme,dathijwegenshoop
verraad voorœn Amerikaanse rxhtbank werd gM aagd en slœhtsdooreen
ontoerekenbaarheidverklaring aan een veroordeling ontsnapte.
G n verde ginglijktmoeilijk.PoO d heeftonslmmerszelfœ n uitweg afgesne en.Tegenoverwie een zuiver esletische opvate g - œn scheiding

mssen Eteratuuren leven - voorstonden,heefthijZtijd demaatschapm lijkero1vandepoëzeonderstreept.X unstenaarsHjndevoelorensvan het
volk',schrijfthijin Zjnessay TheTec her'sM issîon en in œn bespreking
van JoycesUlyssesmœnthijdathetwoord van dekunstenaarvan <om nbaarnut'is:<W earegovernH by words,lelawsare n ven in words,and
literam re isl e solememnsofkeeping iesewordsliving and accurate'.
Pounds eerste ge ichten zitten nog sterk vastin de laat-victoriaanse '
l'art

pourl'art'-sfeer(Swinburne,Rossetti,M oM s,Symons):gewild zangerigeen

zweverig romantischeverzen.In de eersterijpebundelLustra klinktœn
heelanderetoon.Smalend luidthetoverhetontgoochelde publiek::Is% s,
1 ey say,l e nonsensethatwe exv tofpoets?'Naastlevensmoede estheten en bloe armoedige aristocraten iserin deze verzen ook plaatsvoorde

ve- orm nen dezer aarde:hetmeisje uitde theewinkel.de Zgeuner.de
vrouwen in de voorste en,vissers.DeoudejongM ochterdie 'alseen slap
stuk zij'in œn Londensparkrondhangtbotsterop een bendefa ile,kloeke,nietkeintekrijgenkinderenvanheelarm volk'.DeversmadeW hitman
wordt weer in ere hersteld en in œn ge chtwaarin solidariteit met alle

onaangepasten van demaatschappijwordtbetuigd,staatdeoproep:<W ees
tegen V e vo= en van verdnlkklng'(Commission).
Ook inHugh Selwyn Mauberley (1920),een ra#ijne portrettering van het
esletisme en tegelijk œn definiueve afrekening e= ee,sm elthetindividueledrnm azich aftegen een sociale achtergrond,in ditgevalde waln ekkende dwaa+ eid van de eerste wereldoorlog:<n ere diH a myriad,And of
le best,among l em ,For an o1d bitch gone in the teeth,For a botched
civilizmion'.

Onmiddellijk daarnabegintPound aan zijnlevenswerk:deCantos.Verder
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legthijzichtoeop destudievanmonetair-economischeen socie -m litieke
problemen,watin de jaren dertig leidttotde publikatie van werken als
ABC //Economicsen Jdferson Y /orM uss4îni.Hetisverk- d,beide
activiteiten te scheiden.De dichter had hetbnnkroetvan œ n beschaving
vastgesteld en zochtnaarM ddelen om ze cultureelen = noM sch weerop

tebouwen.Hierzag hijverderdan demeestevan zijn tijdgenoten,diede
kwaalmetœn vage broH erlijkheid wilden be- eren (deV aamseexpressionisten bijvoorbœld ofJules Romains- geboren in hetzelfde jaar a1s
Pound - metzijn unanimisme),en rukte aan de wodelvan hetkwaad:
hetkapitlisme.Hetwoord usura (woeker)klinktalseen vloek op haast
?lebladzijden diehijschreef.
De AmeHknnn die in de snobistische literaire kdngen van tmnden en

Parijsniethad kunnen aarden,vond rustin hetfascistischeItslië,datzijn
waarde ng voorhetmH iterraan verlH en schœ n te delen en in hetCorW radsmeeen tegenl voordeliberale= nomiegevonden schœn tehebben.

En methetzelfdea urwaarmœ hijhetmercantielewesten had bestreen,
verdMigdehijnu de staatsopvatting van M usxlini.
PoundstragHie isdatMj,ofschoon hijde situaie juistdiagnostiseerde,
toch naarhetverkeerdegeneesmiddelgreep.W ekunnenhem - achteraf-

diekeuzekwalijk nemen,maarwatwehem nietkunnen veM jten islauwheid ofbaatzucht.Typerend voorzijn dœ n isdathij- erkend dichterzich in volle tweH e wereldoorlog onledig hield m ethetuitdelen van pam setten m et daarop door hem in hetItaliaans vertadde spreuken van .
Confucius.
Een eerste weg doorPoundswerk isdusde politiek.Lezersdie ditontgaat,
lom n gevaarte verdwalen in de eno= e stukken Am erlknnnse en G inese
staatsgescM edenisvan de Cantos.œ tweM e weg,die ik M erna M 1verkennen,is de literatuur.
Voor Pound waren bdde één of all anscomplem entair:goH e literatuur

vrijwaartdewoorden voordeslijtagediezeinhetmaatschapm lijk verkeer
ondergaan,teM jlandeaijds œn geD nde maatschapplj de voo- aarde
voorgoede literatuuris.Voor de eerste gM achte hednner ik aan Pounds
uitspraak over het om nbaar nut van de literatuur. De twe e gH achte

komtbijvoorbœld totuitingin Cy to XLV,waarhetkapie smeverantwoordelijkwordtgesteld voorhetteloorgaan van dekunst:Twith usura (...)
/nopictureismadeto endurenorto live* 1 /butitismadeto selland
sellquickly/wi1 usura,sin againstnature'.
De œnheid van deCc tos- ee eringewikkeldedan moeilijkem ëzieligt in het voortdurend tegenover elkaar stellen van Tusura' en Tkunst'.
'Usura'staathiernietallœn voorhetwoekersystœm van debanklers,m aar

voorhethelekapitalis:schelœfsystœm metzijn bekromm n rationalisme,
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zijn ue tarisme,zijn monoldstischfu atisme,zijn koloniaalimperialisme.
Daartegenoveris'kunst'de exponentvan œ n nietnsn geld gebonden men-

selijke crouviteit:geniaal staatsmanschap, contemplatieve levenskunst,
m ystiek sensuo sm e,verdraagm amheid van hetanueke antropomodisme,
hetnx platonische panldsme ofhetD inese confucianisme.

Poundsprojœtkon slechtsslagen alshijdewaarden van deposiuevepool
ookinZjnm ëzekonverwerkelijken.Daartoemoesthijœnaantz literaire
conventiesvanZjntijd opruimenen zedooranderevervangen.Deacuviteit
van devernieuwerbestreek driegebiH en,diehijzelfheeftafgebakend in
Zjn theoretisch werk.In How to re* (1931)stelthijdaterdrie soorten
poëziezijn:melom e,fanopeeen logopee(inhetEngelsmelopoeia,phanom eia,logom eia).Hie= ee duidthijm ëze aan waarin respedievdijk de
kank,hetbœld en de O usie overweegt.

Ditonderxheid krijgtslœhtstegen œnlin> stischeachtervond zijn volle
betekenis.DedriH eling waarvan sprake verschijntook in œn tmnlmodel
datherhazdelijk doordeFransecriucusBarlesisuitœngezetendatuiteindelijk teruR aatopdeDœnselinguïstHjelmslev.In œn rnlmtelijk Khemn wordtditzsvolgtvoorgesteld:
klnnk

kuigebn;k

betekeis

teken

connotaue

H oHynntaz lc nd herkennen we voorœ rst de Saussure's bekende G ee-

deling tusxn betekenidrager(kaA )en betekenis(inhoud).Beidevormen
in hettnnlgebruik œ n onscheidbare œ nheid,hetteken.Die œ nheid wordt
daarop haar beurtbetekenid ragervan œ n betekenis,de connotaue.Een
voorbœ ld:hetwoord <u'heeftinhetNH erlandsetaalsysteem deKank Jy1
en de betekenis<twee epersoon enkelvoud ofm eervoud',in hetNH erlandse taalgebnzik <betekent'hetdaarenboven datde spreker zich op œ n beleefd tnnlniveau stelt.

In ditme elZjn drieelementen vantaicommunicatievertegenwoordigd:
hetme ium (ta1alskank),deboodschap (taz alsbetekeis)endesociale
context(taalals œ nnotaue).Als dudanig komthetwonde- eloverœn
metPoundspoëtische inzichten.Van belang is nog in te zien dat de dde

elementen nietafzonderlijk vu elkaarbestaan:verandertmen één ervan,
dan moeten ook de andere twee veranderen.

Laten weditindeprA tijk van Poundsm ëzehervo= ingnagaan.Diehad
vooteersttemaken metdemelopee,hetge ichtzsknnk.Devrijwelalgemœ n aanvaardecodesvan deVictoriau sepoëzebepazden dathetlyrisch

gMiG tstrofisch,metrisch en berijmd diende te zijn.De genr= M otaie
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'lyrischepoëzie'wasdusonverbrekelijk metdeze vormrestrictiesverbonden.

DitzaldoorPound grondig gewijzigd worden.A1in zijn jeugdwerk gebruikthijhet<blankverse'(rijmloosvers,totdantoebeperkttothetdrama
endedrnmatischemonoloog)enverbrokkeltdestrofenbouw.Hetkassieke
verskrijgtdegenadeslagwanneerdemetronomischeafwisseling tussen beklem toonde en onbeklem toonde lettergrepen vervangen wordt door een

natuurlijk 'muzikaal'ritme.Degeboortevan hetmoderneverswordtingeschreven inhetmanifestvanhetIma#sme(1913),œnliterairegroepwaarvan naastPound ook T.E.H ulme,Richard Aldington,H .D .,Amy Lowell,
F.S.Flinte.a.deeluitmaakten.
Hd gaathierom m eerdan œ n technische innovaEe.Zoalsgezegd heefthet
veranderen van &ncommunicatie-elementonmi
ddellijkerepercussiesop de

andere (M cLuhansfn e M Mium is le M essage'ishierde uitdrukklng
van).Doordem ëzieuithaarmetrisch dwangbuistehalen kon dedichter

meteen uitanderetaalniveausputtenenzijnverheven mandarijnetaalruilen
voorgewone spreektaal.Die verandering had op haarbeurtweer invloM
op debehandeldel ema's.
Pound definieertde melopee alseen dichtsoortwaarin de woorden 'overen
boven hun betekenisgeladen worden m etœ n zekere muzikalekwaliteitdie

dedraagwijdteofde strekkingvan de betekenisbepaalt'.Ditpasta1sœn
handschoen op hetwerkvan Paulvan Ostaijen,wiensmerkwaardigsteverwezenlijking op ditgebiM - toevalofniet?- TM elopee'heet:hetoverwegend dactylisch ri% e,deherhaalde sonoriteiten stuwen de lezervan dit

gM ichtonvermijdelijk naardegewensteinterpretatie.
Pound is œn m eester van het ritme.In de Cantos,die voortdurend van
toonaard wisselen,behoH tœ n feilloosoorhem voormisgrem n en ondanks

haarmuzikaliteitwordtzijn melom e nooitfm ésie pure',klankspielerei.
Eenjong dichterkan inzijn werk allesleren wathijovermoderneversificatieweten m oet.

DefanopeewordtdoorPound omschreven alsdeprojectievanbeelden op
devisueleverbeelding.Ditiseerderœn programmadan een omschrijving
van de betekenislaag van hetge icht.Tegen de cerebrale m ëzie van hun

tijd steldendeImagistenin hunmanifestimmersœn concretebehandeling
van de objœtieve en subjectievewerkelijkheid.DeM pulshiervoorkwam
van de oosterse poëzie,waa= ee Pound via degeschriften van een Amerikaans kenner van Japanse kunst, Ernest Fenollosa, in contact kwam .
Japanse ge ichten alsde haikoe en de tanka spreken emoties nooit rechtstreeks ui
t,maar sur ereren zedoorhetbijelkaar plaatsen en tblenden'
van beelden.Pound neemtdietechniek over.<Ascoolasl epalewetleaves

/oflily-of-le-valley/She1aybesidemeinledawn'(Albaj:tweebeelden,
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elliptisch en allusief,schepm n hier œ n rulm te waarin alle emotie aan de
verbeelding van de lezer wordtovergelaten.
De vraag ofdeze tœhniek ook op langerege ichten toepasbaarwas,heeft
Pound bepntwoord doorhetcre ren van een M euwe dichtvo= ,de O nto.

BijdenaamgevingspeeldendehonderdO ntosvanDantesDivinaCo-edfc
mee,dieook anderzijdsmodelstonden (in Canto Iworden dedoden op
geroem n,CantoM V voertonsindehel).P#mordiaaliseen emnto œhter
œn gMichtvanœn zekerelengtewaarin een discursieveofchronologsche

samenhang vervangen wordtdooreen juxtapositievan somstottaferelen
uitgroeiende beelden waartussen verbanden van gelijkenisoftegensteKng
kllnnen optrH en.
In deCantosgaatPound op zoek naardegrenzmn van decoherentie.Dieis

metveelzoekwerk en vertrouwdheid metzijn u dereg- hriften indeœrste dertig Cantos nog we1 te vinden,m aar vooral in de laatste Cantos
bekruiptde lezerhetgevoeldatde œ nheid van hetmateriaz V œ n in het
associërend ego van de dichterbestaat.Een kennerzsNoelStock verzucht
dat de Cc tos gœ n ge chtvoorstellen,m aar œ n serie onsamenhangende
<korte ge.
dichten,passages,regels en fragmenten'z.
Zozs gezegd Ze ik de fundamentele œ nheid van de rAntos in hetvoortdurend tegenoverelkaar plaatsen van de creatieve waarden en de onienning dam an.Houdt men ditin het oog,dnn wordt Pounds exm n'ment

duidelijk.Hetge ichtzelfwordtin zijn overvloH œn voorbeeld van de
onbelemmerde scheppingsdrang die in hetgH ichtwordtverheerWkt.De
kriskras erin opgestapelde brokken werkeliju eid zijn op Zchzelf aleen
protesttegenhetanalyserende,vooringenomen,bewuse jnsafsluitendedenken waartegen Pound reageert.

H gopeeisdenaam diedemakervan deC- osgœftaan hetdichterlijk
aanwenden van deconnotatie.Hijomschrijftzeisœn gebmikvan woorden datrekening houdtmethun gewoon voorkom en,hun ve- achte context,hun gekende betekenis en hun ironische ondertoon.
Elke taaluie g wordtbepaald doorhetverwachtingspaloon van haaront-

vanger.Hetgewonetaalgebrulk Onfo= eertZch aanditpatroon(decode),
crm tief taalgebruik breekt e= ee.De cro tiviteitvan Pounds werk is een

gevolgvan œn voortdurend afwisselen van tazspelen (waardoorhetopgezettepatroon telkensweerwordtvernietigd).Citaten uitvreemdetien en
culturen roem n oneindig veelcontexten op en vergen daarom van de lœer
œ n grote mobiliteitvan geest.Hieraan,eerderdan au eruditie,apm llœ rt
de Poundiaanse logopee.
Dedichterheeftde V usiekunstissti
jltœhniek teruggevonden bijdedoor

hem ve> zdeLatijnseauteurPropertius(diezezek aandekdexandhjnen
2 N .Stock,Reading the Cantos,London,1967,p.117.
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ondœnde)enheeftschrijversisJoyceen Eliotgestlmuleerd bijhettoepassen ervan.Tot de logopee kan men de cro tieve ve> ling of bewerking
rekenen.Pound isdaarœ n meesterin.Zoalsbi
jdeanueken en bijrenais-

sance-m ëten moetze bijhem bevepen worden isœn uie gvan bewondering én alsœn poging totovertreffen van hetorigineel.Van talloze oude

geichten (uitEgypte,Hellas,Rome,deProvence,Chinalheefthijzo het
stofvan defilolo#eafgeschud3.
Een voorbeeld:

Papyrus

Spring...

Toolong...

Gone a...

Laura Riding en RobertGraves hebben ditge ichtgenaddoos gekraakt4.

blijkbaaromdatzenietwisten datheteigenlijk œn ve> zd fran entvan
deGriekse dichteresSapfo is,zozsblijktuitde nnnm Gongda,een van
Sapfo'svriendinnen.Eendergelijkge chtwerktopddeiveaus.Alsfu opeeishetœn allusieve evocaievan liefdesgevoelensdiein delente ondui-

ken.Naarima#stixh voorschriftzijn alleoverbodige woorden geschrapt,
de lezerkan ze zelf aanvullen:delente isgekom en,telang wasde e ter,
Gongula,mijn liefste.. . Een twee e niveau wordtdoorde titelgecre erd.
Daae wordtde tekstgecoM oteerd isœn doordeujd aangevreten stuk
papm s,waarop enkele hG vergane woorden de eeuwigheid van mense-

lijke gevoelensaantonen.Voorwie tenslotte weetdathetom œn œhte
papyrusgaat,isditge ichteen eerbemiging aan een allanggestorven,maar

nog altijd levende dichteres.
Ditisde nlanierwaarop de allusies en citaten in de Cnnios functioneren.

Zijzijn vooreerstop zichzelfbetekenisvolle taalfram enten (notities,wijshM en,uitdrukkingen- vaak juister'inœnvmemdeta2 dan in deeigen),
daamaasthelm n zijmee debetekenisstructuurvan de Cantos opbouwen
en tenslotte ve- ijzen zijnaarde bijna oneindig uitgebreide beschavingsgeschiedeiswaarvan zijaaO alingen zijn.Zo isdelectuur van de tekst
nooitvoltooid,omdatMjpaszijnzin krijgttegen degroteretekstvan vergane en bestaande cultuuruitingen.
Pound wordtwe1œ nsfa poets'm et',een dichtervoordichters,genoemd.
W aarmee hem wordt ve- eten dathi
jte esoterisch,te moeiijk,te veel-

eisend voordegewonelezerzouZjn.M aarhetve- ijtkan ook omgekeerd
worden.svaaronz zouden wijeen dichtervragen Zch totonspeilte ver-

lagen?Voorz alsheteendichterisdiezo tegenvooroordelen en sjabloondenkengereageerd heeftalsPound.Isertrouwenseen vldenderuitnodi#ng
denkbaardan die van een dichterdie zijn lezersvraagtmee dichters te
worden?
3 Poundsvertalingen werden verzameld in Ezra Pound.Translations.W ith an Intro-

dudion by HughKenner,New Dirœtions(Paperbook 145),1963.
4 LauraRiding-RobertGraves,# Survey //M odernistPoetry,London,1927,218.

D eautoritairepersoonlijkheid en haar
godsdienstige w ereld.
Z A uping

Enige;jd terug werdin dekranten een studiebesproken vanDr.A.Lange,
DeJuf/rffirepersoonlijkheid en zijn godsdienstigewerelô.Op deachternap van hetbo& werd de suggesueve itelalsvolgtuitgewerkt:<overeenkom sug de ve- ache gen bleek in de drie groem ringen ste s hetzelfde

paloon:hoekerkelijkermenwasdestemeerautoritair,ri#de,dogmatisch
en conservauef'.In œn interview metde auteurnam <DeVolkskrant'deze

suR estiemetœn zekeregreul eid over:<overdemensen metde zekerhe en. iema d diebv.blijk gœftvan œn sterkekerkelijkemeelevendheidblijktœn autoritairepersoonliju eid tehebben'(8-10-971).Devraag
diewein dezebespreking willen bemntwoorden is,in hoeverrehetook waar
is watLange zegt.

W ezullen eerstdeetiketten Tautoritair',<ri#de'en <dogmatisch'naderbeZen,vervolgensnagaan hoesterk de gevonden verby den zijn en in hoeverremen op basisvan degegevensin desteekproefjesmag generallseren
over'âef'verbandtussenbv.<autoritpirepersoonlijkheid'entkerkelijkeparticipatie'.

D e etiketten

Onderhetetiket'autoritair'blijktde auteur 18 uitdrukkingen te hebben
vevmmeld (tbel 10.1),die Mjaan de gdnterviewden voorlegde metde
vraag ofm en heterm ee eenswasofniet.Ie erœ n kreeg dusœ n score op
hetetiket fautoritair',vadërend van 0 tot 18.Deze uitdrukklngen bleken
onderling sam en tehangen,een <cluster'tevormen.Langeheeftechterniet
getoetstof deze uitdm kklngen nu ook inderdaad <autoritarism e'uitdm k-

ken.Hijheeftditetiketfautoritair'ergewoonachterafopgeplakt.Hijheeft
dusnietonderzochtofhetetiket<autoritir'inderdaad geldig (fvalide')is,
d.w.z.ofditeuketdemeestgeschiktetym ringisvan zijn verzameling van
18 item s.Vooralsnog weten wealleen datdeze- en de andere- etiketten

uitdrukken wathetsubjectievewaarde-oorded vanLangeisoverdemensen
1 Dr.A.Lange,De autoritdre persoonliîkheld en zf/n god+ienstige wereld,Van
Gorcum & Comp., 1971,208 pp.,J 17,50.
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die de item s bm men.Volgens Lange is men bv.tautoritnir' als men œ n

m eervan demonstraiesen rellen heeft;erzijn vieritemsdie œn aleer
vu d- onstraties uitdm kken,bv.'Demonstratiesmoaten verbe en wor-

den,omdathettoch ztijd op rellenbelustejongeren Zjn diedaaraan mœdoen'.Ishetwe1zekerdatdeanti-autodtire demonstranten vri
jzijn vu
,

autoriteitsO nfllcten? Zou niet œn onve- erkte vaderhaat en dus vaderbinding kunnen mee-funcuoneren in anu-autoritairge rag?Ishetwe1zeker
datdegenen die demonstratieswillen verbieen,meerautoritsi
r zijn dan
degenen die eraan meeHoen? Zou er niet in beide gevallen een niet-verwerkte vaderbinding kunnen functioneren,in hetene gevalvaderliefde en

inhetanderegevalvaderhaat? Metzijn snelleetikettering gaatLangeaan
aldezevragen voorbij.Zijnetiketteringiseigenlijk teapriodstisch,teweinig empidsch,en in die Zn dusietstedo> atisch.Zo verklaartLange bv.
ook een pro-Amee aansehouding autodY ren een anti-Amerikaansehou-

dingtotniet-autoritair:<Dejongeren die né tegen Amerikademonstreren,
blijken niette beseffen datzijwellichtnietœnsgeboren zouden zijn als
Amerikaonsnietin detweedewereldoorloggeholm n had'.Zo wod en ook
mensen autoritairverklaard dievinden dat'Een kind moeteten watde pot

schaft',dat'Orde kunnen houden een van de belanl jkste eisen (is) die
men m oetstellen aan œ n leraar',dat<Filmcensuuréén van debeste midde-

1enisom zM enbeded tegen tegaan',dat<Dechefbijconslcten aandekant
van dedirœtie(moet)staan,anderswordthetheleme œn chaos'en dat
<Hetvreselijk naïef(is)temenen.datarbeidcsmoeten mee enken in het
bM rijfsbeleid'.Inaldezeopvattingen steektietswaars.Ookishetwaardat
ersomseen brok emotie mede wordtuitge ruktdie wijstop œn zeker
gevoelvan irritatiejegens criticimettegenovergestelde opvattingen,zoals
bv.in delaatstgœiteerdeuitdrukking:< hetisvreseli
jk naïef...'.M aar
laten we nu œ nsde tegenovergestelde opvattingen beluisteren:'Een kind
m oeteten waarhetzin in heeft'.<ordekunnen houden isin hetgeheelgeen

voorwaarde om leraarte zijn'.<Filmcensuuris uitden boze'.<Natuurlijk
kunnen arbeiders meM enken in hetbedrijfsbeleid'.In deze opvattingen
steektôôk ietswaars.Beidereeksen opvattingen zijn eigenlijk watongenuanceerd,geletop de complexiteitvan ouder-kind,leraar-leerling,werkge-

ver-werknemerrelatiesen dergelijke.W aardeopvattingen watongenuanceerd komen teliggen,kan hetvoorkomen datgevoelensvan minachting of
irritatie zich uiten in scheldwoorden zoals<autoritair'of fnaïef'.Datzoiets

in discussiesenkranten gebeurt,valtteverwachten.Blijkbaarkanmenvan
œn wetenschappelijk onderzoek somsnietméérve- achten.Afgezien dan
van eventuele methodologische moeilijkheeno.
2 Cf.J.Auping,Een regîster voor ultdrukkingen v- Godservaring,in Bildragen,
1X 2,H,pp. 176-205.

V= deom rationo see gvan êkerkdilkeprffcfpcffe'heeftLangeevenmin

degeldil eid getoetst In ditgevallijktechterzijn eigen waarde-oordeel
mlnder vertekenend gewerktte hebben.W e vinden o.a.de volgende items

(mettussenhaakjeshetperœntagekaioliekenindesteekproefdaterjaop
zei):dzou u,indien u kinderen had,zelaten dom n?'(81,8% );fzou u ze
eersteH.Communielaten doen?'(78,2% );'Zou u,indien u kinderen had,
ze'szondagsmeenemen naardekerk?'(72,7% );<zou u zenaarœn RK
schoolsturen?'(67,3% );<Gaatu meestalop christelijkefeestdagennaarde
kerk?' (54,5% ):<rvnnt u meestalop mterdagavond of zondag naar de
kerk?'(49,1%):fLooptu we1eensœnkerk ofeen kam lbinnen om erte
bidden?'(45,5%);<vindtu datœn jeugdvereniging van een godsdienstig
bee selmoetuitgaan?'(45,5% ))<Betnnltu degezinsbijdrage(kerkbijdrage)?'(40,0% );'Heeftu thuisgrammofoonplatenmetgodsdienstigeliMeren
dieu welœnsbeluistert?'(38,2%);tvindtu datœn omroepverenigingvan
œn godsdienstigbeginselmoetuitgaan?'(29,1% ):tHebtu œnfunctieinde
parochiegemeenschap ofwerktuwe1œnsmeeinuw kerk?'(27,3% ))fBent
u geabonneerd op deKRO-#ds?'(23,6% );dvindtu dateen vakvereniging
van een godsdienstigbeginselmoetuitgaan?'(20,0:0))fHeeftu op 3juni
j.l.op deKVP gestemd bijdegemeenteraadsverkiezingen?'(18,2% ))'Bidt
u we1eensde rozenkrans?'(16,
4% ).HetgoH evandezeoperationalisering
isook datdecomplexiteitvan kerkelijkeparticipatieerinnaarvorenkomt.
Bijdeoperationaliseringvan'socinnlmolitiekeprogressivitdt'isechter,wederom op willekeurige gronden,slœ hts één facetin denegen items uitge-

drukt,namelijk debehoefteaan nivellering van inkomens-en vermogensongelijkheidbinnen NH erland.Hetitem overontwikkelingshulp datinhet
onderzoek van Andries H oogerwerf, Protestantisme en progressiviteit

(1965)seenbelangrijk onderscheidend vermogen bleek tebeztten,isdoor
Lange,diedeoperationaliseringvan H oogerwed voorhetoverigeovernam,
weggelaten.Degevolgen daarvan zullen weverderop nog bespreken.

Desterkste vJa degevonden verbanden

Hoesterk zijn nu dedoorLangegevonden verbanden?Hijtrok uitdebevolking van Amsterdam-zuid drie steekproefjes:55 kalolieken,71gereformeerden en 56joden.Desteekproefjeswaren nieta-select,wantLange
voegdeermensen 8nn toe die volgenshem typerend waren.Datkan eigen-

lijk nietin œn wetenschappelijk onderzoek,maarlaten weeensaannemen
dathetde resultaten nietbdnvloed heeft.H etbleek datin hetkal olieke

steekproefje10% vandevariatiein <autoritarisme',13% vandevariatiein
Trigditeit',3% van de variatiein ddogmatisme'en 6% van de variaGein
Tsociaal-politiek conservatisme'snmenhlng metde variatie in 'kerkelijke
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pao cipatie'.Inhetgereformeerdesteekproefjewaren dezepercentagesresm ctievelijk 21% ,16% ,12% en 0% en in hetjoodse steekproefje resp.
10% ,10% ,7% en 11% 3.
W atzegtditnu overde sterktevan deverbanden in debevolking van Amsterdam -zuid,waaM tdestxkproefjesgetrokken A n?Latenwealsvoor-

beeld hetverband tussen <kerkelijkeparucipaue'en Tautoritarisme'nemen
in dekal olieke bevolking van Am sterdxm-zuid.Op basisvan hetfeitdat

in dekalolieke steekproef10% vandevadatiein 'autoritarisme'positief
samenhlngmetdevariatiein <kerkelijkeparucipatie'kunnen wemet95%
zekerheid zeggen datin dekatholiekebevolking van Am sterdpm-zuid anno

1970 œn variaievan 1% tot25% van heteneverschijnselpositiefOmenhingmetdevariaieinhetandereverschijnselA.Ergveelweten wedusniet.
Hoeweinig weweten blijktook in hetgevalvan dejoodsebevolkingvan
Amsterdam-zuid.Voortweeonalankelijke onderzoekjestrok Lange uit
dezebevolkingnemelijk tweesteekproefjes.Inhethierboven vermeldegeva1trofhijtussen <participaie'en dautoritmrlsme'œn correlatie aan van
r= 0,32(d.w.z.verklaardevariatieis10%)smaarinhetanderesteekproefjeeen correlatievan r= 0,08 (d.w.z.verklaardevariatieis0,6% ).
K unnen wegeneraliseren oper 'het'verband?
Kunnen we nu op basisvan de gevonden variaties generaliseren over <het'

verband tussen kerkelijkefparticipaie'en <autoritarisme'.enz.?Vanuitempirisch oogpuntisditnietverantwoord.Immersde driesteekproefjeszijn
nietrepresentauefvoorde Nederlandse bevolking anno 1970.In 1971 was

33% van deNederlanderskatholiek,10% gereformeed ,24% hervormd,
5% van œn anderekerk ofhumanistisch en 27% gafop tgœn kerkelijke
gezindte oflevensbeschouwing'aan tehangen.Langeheeftdusdehervorm -

den en buitenkerkelijken nietin zijn steekproefopgenomen.Nu ishvtduidelijk dat de buitenkerkelijken op de <kerkelijke participaie'-schaal de
score 0 boeken.W eweten echternietwatdegemiddeldebuitenkerkelijke
zalscoren op de schaalvoor tautoritarisme'enz....In hetgevalvan soci-

az-politiekeprogressiviteitweten we zelfsdatjuistde hervo= den en de
buitenkerkelijkensignificantconseaatieverwarenm.b.
t.ontwikkelingshulp,
dan kalolieken en gereformeerden,zowelin een onderzoek van Hoogerwerfin 1962 a1sin een Nlpo-onderzoek van 1971.In 1971 moestde ont3 Voorhetverband tussen correlatie l>nge,tabel11.1)en verklaardevariatie,zie
HubertBlalock,SoclalStadstks (1960,ck 17).

4 Voorhetverband m ssen steekproefgrootteen betrouwbaarheidsmargesin hetgeval
vu correlaties,Ze H.Blalock, op.cit-,ch. 17.
5 In een reprœentatieve steekproef van 3* Ne erlanders.
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wikkelingshulp groterworden volgens54% van de kalolieken,55% van
degerefo= eerden,43% van dehervormden en 41% van debuitenkerkelijken enmoestdehulp kleinerworden volgens4% vandekatholieken,6%
vandegerefo= œrden,8% vandehervormdenen8% vandebuitenkerkelijken.Volgens de overigen moestde hulp gelijk blijven.Stelnu datde
gemiddeldebuitenkerkelijkenietmindertautoritair',enz.isdan degemiddeldekerkelijke.Doorhetweglaten van juistdie resm ndenten die op de
tparticipatie'-schaal0 scoren en op deoverigeschien normaal,zalerin de

steekproeven van Lange een aanzienlijke afwijking (dbias')optre en ten
gunstevanZjnhym ieseover<het'verband tussen kerkelijke<participatie'
en fautoritarisme',enz..Hetzouzelfsmogelijkzijn daterg&n ofeen negatiefverband is.

M metalzijn erdustwee punten van kritiek op Lange'sonderzoek:ten
eerste de willekeurige eA ettering,die veeleer Lange's waarde-oordeeluit-

druktdandatZjobjœtiefis;enten tweM edewijzevan steekproeftrekken
die vermoe elijk een sterke Tbias'ten gunstevan Lange'shypothesesheeft
opgeleverd.Ik wœsreM sop de mogelijkheid van geldige operationalisering.Eenalternatievesteekproefzouzijn:eena-selecte,niettekleinesteekproefuitde NH erlandse bevolking,waarin dusook de buitenkerkelijken
zijn vertegenwoordigd.

*1
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D e m achtvan E uropa*
# J.Teunissen

Hetl ema <De machtvan Europa'isom tweerH enen actuœl.In de eerste
plaats,omdat de Europese Gemœ nKhap sinds de H aagx tom onferentie
van december 1969 in versneld temm œn m achtvan wereldbetekenisaan
hetworden is.Doorde toetreding van Engeland,Ierland en Denem arken is
de Gemœ nschap de tweH e œ onomische en industriële m achtvan de wereld gewordeni.De Gemœ nschap behœ rstongevœ r œn derde van de wereldhandel en is daarmee de eerste handelsmacht van de wereld.Haar

invloe breidtzich alseen ollevlek uit,omdatzijmetœn toenemend aantal
landen verdragen afsluit:associatieverdragen,vrijhandelsverdragen,ofgewonehu delsverdragen,afhankelijk van de m liueke en = noM Khe omstandighH en.Rvnnte voorbeelden zijn de vrijhandelsakkoorden metde
overgebleven landen van deEuropeseVrijhandelsassociatieen deassociatie-en vrjhandelspkkoorden meteen grootaantallanden van hetM iddellandse-zœgebiH .Aldusvo= tde Gemœ nschap hetcentrum van een = nom ische regio,die zich verder uitstrekt over uiteenlom nde gebie en a1,
Groenland,Se>ndinavië,hetM iddellandse-zeegebie ,hetM idden-oosten,

Afrikaen hetCarai
fisch gebied.Zijomvatœn zeergrootaantalvoormalige koloniale en semi-koloniale gebie en van haar lid-staten,benevens

bestaande overzeesegebiH sdelen en koloniën (o.m.Guyana,Martinique.
Suriname).Naarve- achting zalthansook een aantalGemenebestlanden
een associatie- of vrijhandelsovereenkomst metde Gemœnschap willen
sluitenz.
M H ein verband m etdezeuitbreiding heeftsindsdeHaagse to- nferentie

* Deze tekstis de uitgewerkte weergave van œn inleiding voor œn geyxmenlijke
bijeenkomstvan deW RO en deEuropese Beweging teScheveningen,op 18september 1972,in hetkadervan deVrHesweek.Voor hetonde- erp van belang Zjnde

!egevensvannadiedatxlm zijn deelsalsnogindetekstverwerkt,deelsopgenomen
ln de voetnoten.

1ln 1970 bedroeg hetbruto nationaalprodukt(tegen marktpdjzen)van hetEuropa
van de Negen 626 miljard dollar,datvan de Verenigde Staten 991 miljard dollar.
VolgenswestelijkeKhattingen bedroeghetBNP vu deSovjet-unie490miljard dollar.ZieTheM flfle Bdnnre 1970-1971,van hetInternationalInstitutefor Strategic
Studieste Londen,PP.10-12.

2 Bijhetverdrag van AM ha(1969)Zjn reedsdrieGemeneb>tlandenxn associatio
overœ nkomstmetde EG aangegaan:K enia,Oeganda en TanM nia.
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ook het streven naar verdieping van de Gem œnschap nieuwe impulsen
gekregen.De douane-unie werd in 1970 voltooid.De Gem œnschap heeft

eigen geldmiddelen gekregen;uiterlijk in 1975 krijgthetEuropese Parlem entcontrolerendebevoegdhe en daarop.Overeengekom en is,datde Ge-

mœnschap in1980itgegroeidmoetZjntotœn = nomischeen monetaire
unie.Een belugrijke stap daartoe isde instelllng,vôôr1april1973,van
œ n Eurom esFondsvoormonetairesamenwere g.Sindsde oprichtingvan

hetComitéDavignonB,in 1970,zijn deeerstepraktische sGpm n gezetop
dewegnaarœn m litiekeunle.Tenslottehœftin deafgelopen jaren ook
de vraag naar de W esteurom se mllltaire sam enwerking aan betekenis geW onnen.

M omenteelisvanœ n W esteuropesemilitaire samenwerking slœ htsin zeer
beperkte mate sprake.In hetkadervan deW esteurom se Uniewordtover1eg van algemeneaard gepleegd overve gheidsvraagstukken.In deNAVO
isœ n zgn.Eurogroep:œ n enigszinsid o= eeloverlegorgaan van de Euro-

m seNAvo-landen,uitgezonderd Frankrijk,PoA galenllsland.W est-Europawilzijn defensiezoveelmogelijk blijven basçren op militaire samenwerking met de Verenigde Staten, in het kader van de NAVO.M een

FrankrijkheeftZch bijnageheelaandemilitaireorganisatievandeNAVO
- nietaan hetNooMaiantisch Verdrag zelf(!)- onttrokken,omdathet
m ilitairezelfstandigheid wenst.Voorstellen om toteen W esteuropese mili-

taire samenwerklng te komen,zijn daarom totop hM en op nietsuitgelom nl.Niettemin worden de uitbreiding en versterking van de Gem œnschap
in W esteurom seen Amerikaansepoliieke krlngen algemœ n ge en alsœn
w eg om in W est-Europa totmeer eenheld te komen in vraagstukken van
defensieen veiligheid,tegen de achtergrond van de wensvan deVerenigde
Staten naarvermlndering van hun militaireaanwezgheid in Europa en van
hetop gang komend overleg over veiligheid en samenwerking in Europa.
Daarom m oetook de militaire machtvan W est-Europa aan de orde worden gesteld.
-

Gerekend naar aantalmilitairen zijn de landen van de Gemœnschap

3 Een praktisch buiten de om nbaarheid werkend comitévan de directeuren-generaal
polideke ymben van de m ims
'teries van buitenlandse zaken van de lid-staten,onder

vooe tterschap van deBel:Davignon.Hetcomitéheeftr'Admop een aantalpunten
œn ce rdinatie van hetbuitenlu dsbeldd totstand bmnen brengen,o.m.ten aan-

zienvan hetoptreden van de GemenschapbiJhetoverleg overveiligheiden samenwere g in Europa.

4 NahetvoorstelvanEdwardHeatk in 1967,voorœn Engels-rransekernmachtdie
door beide landen <in beheer'zou worden gehouden in Europa,en de voorstellen
van DenisHealey lngels mlnister van defensie voor de Labour-party) voor œn
t
Europese kem 'binnen de N AVO,is de militaire samenwerklng o.m .aan de orde

gesteld doordeEngelseonderhandelaarBarberbiJdeopeningvan delaatsteonderhandelingsronde over de toetreding van Engeland tot de Gem eenschap, op 30 juni
1970.
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gelijkwaardigaandeVerenigdeStatenendeSovjet-unie(mHio 1971resp.
2 miljoen,2,7 mln,3,4mln);gerekend naarmateried vormen zijeen middelv ote m achts.
W >t-Europa heeftin princim demiddelen om zich op tewerken totœn
middelv ote kernwam nmacht Hetkan ditdoen dooruitbouw van dekern-

machten van Engeland en Frankrijk en hettotstand brengen van samenwere gtussen bdde,hetzijbilatere ,hetijin een nlul:lateraalsvesteurom es verband6.H etzou Hmnen besluiten dea weg op te gaan indien het

ZiCh ernsugin zijnveiligheid bH reigd zougaan voelen,bijv.doorœn eenzijdigeve> aa hgvandeveiligheidsgaraniesvan deVerenigdeStatenbij
een star erend overleg over veiligheid en samenwerking in Europa.

Frnnkrijk en Engeland hebben strijdkrachten voorinterventiesbuiten
Europa.Portugal,datviadeachterdeurvan œn vrijhandelsverdragmetde
-

Gemœnschap wordtverbonden,voerteen koloniale oorlog in M rika.Het

ontvangtdaarbijsteun uitde VereigdeStaten en de Gemeenschap,o.m.
doorleningen en wam nleveranues.
-

Delandenvan deGemeenxhap nemen teznmen bijnaeen derdevande

internationale wam nhandelvoorhun rekN ing.œ Gem œnschap staatin

ditopzichtdusmin ofmeerop gelijkevoetmetdeVerenigdeStten en de
Sovjet-uniéT.
In W esteuropesem litiekekringen - vooralin Frankrijk en Engeland

-

1e* de wensnaar hetbehoud van œ n m liueke en militaire wereldrol
voorW est-Europas.
M iser- ge en deproblemen en tegenstellingen dienaangaande- nog de
nodige onzekerheid over de toekom st van de Gemœ nschap, toch is het
-

duidelijkdatzijgrotemogelijkhMenheeftvoorœn voortgaandeaccumulatievanmacht.Zijkan dezerealiserennaarmatezijmeerœnœnheidwordt.
Ditbrengtons totde tweH e re en van de actuG teitvan onsonde- erp.

Erzijn lansin de internaionale verhoudingen œn nnntalvraagstukken
aandeordedievangrotebetekeniszijnvoorvrH eenveiligheid en waarbij
W est-Europa bdrokken is.M etname moeten worden vermeld:hetoverleg
5 Zie o.
m .het Strategisch Jaaroverzicht 1971 van hetIntem ationaal Instim utvoor

StrategischeStudiesteLonden,Nederlu dse editiein:InternationdeSpectator,jaar-

gan!>

,Nr.8,22apdl1972,?.615en676.

6
Zlevooruiwoerke doolmentatleen analyse betreffendedezematerie:
-

Andrew J.Pierre,N uclear Politics: The Bridsh Experience wi/à an Independent
Strategîc Force 1939-1970,Oxford University Press,London,1971.
-

IanSmal FutureCon#iffon/l,TheprospectJorAnglo-French NuclearCo-ope-

ratîon.n e InternauonalInstitute for Strategic Studies,London,1971.

7 Ziedejaarboeken van EetSwedish lnternationalPeaceResearch lnstitute(SIPRI)
te Stockholm (verschenen vanaf1969).
8 Hetslotcommuniqué van de EG-topconferentie van 19en 20 oktoberj.1.teParijs
spreektvan een Ttoenemendeverantwoordelijkheid welkeEuropa in de wereld moet
dragen'(par.10).
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overveiligheid en samenwerking in Europa;SALT;de crisisin de ontwikkeM gssnmenwerking en het internaûonale m onetaire stelsel;de verxher-

pingvan detegensteKngentussen blank en niet-blank inZuidelijk Afrika;
de m illeuproblematiek;hetœ nflictin hetM idden-oosten en het conflict

tussen de Sovjet-unieen China.Deze vru gstllkken hangen samen metde
omstnndigheiddatwijonsthansinveelopzichteninœnovergangsujd naar
nieuweinternauonieverhoudingenbevinden.Devraagrijsthoedelanden
van de Gemœnschap Zch er tegenover opstellen.Erkennen zijdatzich
spanningen blnnen voordoen tusxn primm'r W esteuropese belangen en
visiesen de belangen van de wereldvrH e?;datœ n heaiening ne ig isvan
hetdenken over de W esteurom se integraue?

Op ditpuntaangekomen,ishetnoe zpkelijk tewijzen op œn verschilvan
opvatting tusxn decdticivan deW esteuropesesamenwerking en dem eeste

officiële kringen in W est-Europa over W est-Europa's macht.Te- ijlde
cdticibezorgd zijn,datW est-Europaeen nieuwesum rmachtgaatwordeng,
onderkentmen in officiëlekringen we1datW est-Europa's machtistoegenomen,maarm en achtde kwalificatie sum rmachtmisplaatsten iseerder
bezorgd vanwege de tekorten van hetintegradeproces.M en acht œ n ver-

sterkteWesteuropesesamenwerkingnoodmkelijk,omdatinonswerelddœl
meerdan eldersdenauonalekadersontoereikend zijn geworden.G n aanG1lid-stakn van de Gem œ nschap - m etna e de Benelux-landen en de
Bondsrepubliek - wenstbovendien uitbreiding van de bevoegdhM en van
de Europeseinstellingen,om œ n slar aardigerbeleid van de Gemœ nschap

en democratischeconlole op haaractiviteikn mogelijk temaken.De Gemœnschapzalbijv.allœn een krachtigepolitiek tengunstevandeontwikkelingslandenkunnen voeren,indien zijtotbesluitvormingbijmeerderheid
van stemmen kan komen.Andersblijfthaarmachthoofdm kelijknegaief.
hetgewichtvan negen staten,die tezamen œ n derde van de wereldhandel
beheerxn,maar er door onderlinge verdeeldheid niet in slagen œ n re le

bijdrage televeren aan de verbetedng van deinternationale economische
verhoudingen.DatdeH zich o.m.voortijdensUNW AD III (Santiago de
O ili.april/mei1972).M en wijsterbovendien op,datdeone kkelingslanden àelfgaarnebijzondereeconomischebetrekkingen metdeGemœnschap
aangaan en om onze investee gen vragen.Een rœ entvoorbeeld Mervan is
de wensvan Egypte om opgenomen te worden in hetstelselvan EG-ver-

9 Zie o.m.de standpuntbepaling van hetInterkerkelijk Vredesberud De toekomst
vx Europa,in: Veilig Europa, Ce fer? voor Vredesvraagstukken, Nr.11, uitgave

van hetInterkerkelijk Vredesberaad teDen Haag.
De Noorseafwijzingvan deEG (bijreferendum van 25sept.j.1.)berusttemedeop

dea overweging,dievoomlonderdejongereneninlinks-politiekekringenaanhang

vond.Zijheeftook œnro1gespeeldin hetDœnsetoetredlngsreferendum van 2 oct.

J
*.
1..

dragen metdelanden van hetM iddellandse-Z,e.
egebiH .OmdatIsraëldaar
reH s deelvan uitm aakt,is Egypte bereid geweestaf te zien van sancties

tegen maatschappijen diedeelnemen aandehandeltussenW est-Europaen
Israël.Inderdaad kan ditbijdragentotœn ontscherpingvanhetconflictin
hetM idden-oosten.

Hetbelangrijksteisœhter,daterin officiëlekringen in W est-Europa bezorgdheid isovereen relatieveacWeruitgy g van W est-Europa'sm achtten

opzichte van de Verenigde Staten,de Sovjet-unie en China,ondanksde
versterking van deGemœnschap van de laatstejaren.
DeGemeenschap isnietzodaniggdntegreerd en ontwikkeld,datzijop
dezelfde wijzealsdeVerenigdeStaten op kan trHen a1seconomische supermacht.ZijwordtdoordeVerenigdeStaten overklastin dewijzewaarop
dezehuneconomischebetrekkingenmetdeSovjet-unieen Chinagnnn uit-

breidenio.H ettem m waarin de Verenigde Staten hiertoe overgaan,wordt

vooralbepaald doorhuneconomischebelangen (o.m.dedollar-crisissinds
augustus1971)enhunvezgheidsbelangen (hetbereiken vanœn regelingin
Indo-china;SALT);zijhouden minder rekening metW est-Europa dan
voorheenll*

Debelan> jkstebeslissingen aangaande veiligheid en samenwerking in
Europaworden genomen doordeVerenigdeStaten en deSovjet-unie.Te
wijzen valto.m.op hetvooroverleg aangaandedeonderhandelingen over
wH erzijdsevermindering van strijdkrachten en bewam ning in Europa:de
beslissingen overhetdoorgaan en hettijdstip van hetmultilateraalvooroverlegoverveiligheiden samenwerkingin Europa(Helsinki.22november
j.1.);SALT;hetAmerikaans-Russische communiqué en de AmerikaansRussischebeginselverklaringvan meij.l.(bezoek Nixon aanM oskou),op-

gesteld buiten overleg m etde N Avo-partners.In deze documenten aanvaardden deVerenigde Staten voorheteerstde beginselen van vreM zame

coëxistentie alsrichtlijnen voorde verhoudingen in Europa en voorhun
we erzijdsebetrekkingenu.Hetbeginselvan zelfbeschikking werd œhter
nietvermeld.Bijzijn bezoek nadien aan België(9-12julij.1.)heeftministerGromyko duidelijk gemaakt,datdeSovjet-unieernu van uitgaatdat
10 Zie bijv.de rv-nte Amerikaans-Russische onderhandelingen over de aankoop
van Russisch aardgasdoor de Verenigde Staten vooreen bedrag van 45,6 miljard
dollar;ditzou hetgrootste handelsakkoord in de gochiedenis worden.

11 Tijdensœnperxonferentiebijgelegenheidvan Zjn afscheid a1spmbassadeurvan

deVerenigdeStatenbijdeEG,eindseptemberj.1.,heeftJ.Robed Schaetelzichin
gelijkeZnuitgaproken enkritiek op ZJn regeringgeleverd.

12 Het Am enka
' ans-RussiK he communiqué verm eldtwe1 voor Europa het beginsel

van de <onafhankelijkheid'van statew maarisnaarzijn fo= ulering ook in ditom

zichtgeheel overeenkomstig de verklaringen vu de landen van hetW arschau-pact
over veiligheid en nm enwerking in Europa.
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ditbee selook nietzalworden opgenomen in œn multilateralebeginselverkaring over veiligheid en samenwerking in Europa.

Naarmijn mening kwamen deVerenigde Staten in beide documenten terechtin belangrijkematetegemoetaan de wensvan de Sovjet-unie naar
res- tee g van haar invloH ssfeer in Oost-en Centraal-Europa.Zelfbe-

schikking voorde hiertoebehorende stten,vrijverkeervan personen en
vrijeuitwisseling van ideen en informaue,moeten we1doeleinden van de
westelijkem litiekzijn,maarvoorz gerNliseerd worden alsgevolg vaneen
voortgezetprocesvan toenadering tussen Oosten W est.GaathetW esten
erechterprimair op insisteren,dan dskeertheteen stopzetting van detoenadering in Europa,dieNnnen delanden van hetW arschau-pactrey stot
sppnnlngen heeftgeleidsen hetoproem n van - ge en de machtvan de

Sovjet-unie- gevaarlijkesituaiesinEuropa.Hetlijktmijechternietjuist,
datdeVerenigdeStatenbijdezem litiekbuitenhunW esteuropesebondgenoten om hebben gehandeld.

Veiligheid en samenwerkingin Europazijn steM smeeralankelijk geworden van de verhoudingen tussen de Verenigde Staten,de Sovjet-unie en
G ina,daarbijinbegrem n deonderlingeve- lkkelingen tussen dezelanden
in connictgebiM en alsIndo-china en hetM idden-oosten.

In W est-Europa bestaattenslottebezorgdheid,datook bijeen we#erzijdseve= inderingvanstrijdkrachtenen bewapeninginEuropademilitairepositievanW est-Europa(deNAVO)relaiefwordtverzwakt.Ookwordt
gevreesd,datdeSovjet-unieviadeop terichten organen voorpe= anent
overlegtussenOost,W esten deEuropeseneutralen,invloe wi1krjgen op
-

de W esteuropese sam enwerking.
H oe m od W est-Europa op deze ontwikkelingen reageren? Om œ n onaf-

haA elijkem litiekeen militairemachtteworden,dieove- egend opeigen
krachttotregelingen metde Sovjet-uniekan komen aangaandeveiligheid
en samenwere g in Europa - zoalsde Gaulle we1heeft voorgestaan zou W est-Europa nietallœ n toteigen m llitaire samenwerking moeten ko-

men,zelfstandig ten opzichtevandeVerenigdeStaten,maarook zijn militsire uitgaven minstensmoeten verdrievoudigen,in hetbijzondermethet
oogop deuitbreidingvan zijnkernbewapening.Ditis- allansin dehuidigeomstandil e en - nietallœn onhaalbaar,hetzou ook ernstigegevolgen hebben voorhetoverleg overwapenbeheersing,zowelin hetkadervan
SALT Msten aae en van Europa.

DeVerenigdeStten endeSovjet-uniehebben 2 herhaaldelijklatenweten,
datdeSALT-besprekingen allœntotreleresultaten leiden alswederzijds
hetprincim van destrate#schepariteitwordtaanvaard.Aan beidezijden
wordt deze pariteit stee s nauwkeuriger om schreven.Hoewel er al een

evenwichtindeafschrikkingis,zetvooraldeSovjet-uniehaarstratcische

wam nopbouw voort omdatde Verenigde Staten overhetgeheelgenomen
nog steH sœ n voorsprong in dekernbewapee g hebben en bovendien uitgewerkte phnnen hebben voor de invoering van supersoische nucleaire

bommenwerm rs(B-1)endeverbeteringvanhun afschrikking terzee (Trident).
DeAmerikaanseSenaatheeftbijdeaanvaarding vandeSAl-T-skkoorden
hetzgn.Jackson-am endementafge wongen,volgenshetwelk de Verenigde

Staten bijkomendeSAl-T-besprekingen moeten streven naar'gelijv eid in
nivoux van intercontiy ntdestrategische strijdkrachten'.Ditbetekenteen
verandering ten opzchtevan delijn diebijSALT Iisgevolgd.Dein mei
afgesloten akkoorden berustten op de bereidh,eid van de Verenigde Staten

eennumeriekevfa#erAeu ininterconinentalekernwapenraketten (enkernwam nde boten)teaanvaarden,omdatdeAmerikaanseraketten tœM sch
beterzijn en metmeeratoomkopm n uitgerustdandievan deSovjet-unie,

terwijlde Vereigde Staten bovendien beschikken over meer strate/sche
bomm enwerpersen overkem wam nsin voom itgeschoven opstelling,waar-

mee hetgrondgebiH van de Sovjet-unie kan worden getroffen (de zgn.
forward based systemsin W est-EuropasdeM iddellandse Zee en hetVerre

Oostenll3.
Bijhandhaving vanhetJackson-amendementkunnen deVerenigde Staten
ernaaralle waarschijv jkh'
eid nietau oniomen,datde fo- ard basH
systems- ilu sten dele- moeten worden teruggetroa en.DeSovjetUieheefthiersteH sop aangH rongen en zalerdan slœ htstem eer rH en
voor hebben.Hierdoor zullen echter vragen ri
jzen metbetrekking totde

bondgenootschappelijkeverpEchtingen van de Verenigde Staten en deregionaleveiligheid in Europaen hetVerreOosten.HetisietaaM emelijk,
datde Verenigde Staten hier geheel buiten hun bondgenoten om kunnen
handelen.Daarom kunnen deze in ditopzichtduseigeinvloe uitoefenen
op het SAt.T-overleg,al zullen de belangen van de Verenigde Staten en

deSovjet-uniewe1praevalerenl4.
SAI--T heeftechternog meerimplicaties.M ethetvasde% en van œ n nucle-

airbewapeningsplafond voorde Verenigde Staten en de Sovjet-unie,op
basisvangelijkheid,gaatzichhetprobleem vandekleinerem tentiëlekernwamnlanden toespitsen.Indien Engeland,Frankrijk en G inahun kernbe13 Zie de toelichting van Dr.H.A.Kissinger:adviseur van president Nixon,op de

SALT-akkoorden van meij.1.voorhetAmenkaanse Congres,d.d.15 junij.1.,o.m.
weergegevenin Europa-Archiv,Folge 17,1972,pp.D 418#m D 422.
14 De W esteuropese regeringen hebben duidelzlk rœerves ten nnnzlen van een ter
discussie stellen van de forward based system s.Als het Khter toch moet gebeuren,

dan bijvoorkeurnietin SALT,maarin debespreklngen overwedeM jd- ve= lndo

r1a4van stdjdkrachten en beyvapenhlghzEuropa.ztfgeMechtnloetNvorden ofde
Sovlet-tiniebiernzeehutenzt,nlaarhetEjktniettdtgesloten.
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wam ningkunnenblijvenuitbreiden en ernieuwekernwamnlandenkomen,
kan er op den duur œn situaue ontstaan,waarin deze landen œ n nucleair

evenwichttussenVerenigdeStaten enSovjet-uniekunnen verstoren.Voor2 deSovjet-uniewordtmetditprobleem gœonfronteed ,wantdekleinere
kemwam nlanden en demeeste potentiële kernwapenlanden gsraël,lndias

Japan)liR en bijofaan h> rgrenzen.M etChinaverkeel zijin œn ernstig
conlct.BlijfthetW esten afzijdig bijœn gewamnd O nsictmetChina?
Komtereen W esteurom sekernmacht? BlijftG inaafzijdig bijeen onverhoopteoorlogmethetW esten?Daarom heeftdeSovjet-unielaten weten,
dathaarbereidheid om zich bem rkingen ten aanzien van de kernbewapening op te leggen mede al angtvan de bereidheid van andere landen dan
de Verenigde Staten om dit ook te doen,en van hetklim aat in de internationaleverhoudingen:staatdithetnemen van risico'sten gunstevan wam nbeheersing toe?

Bijde SALT-akkoorden vu meij.1.heeftde Sovjet-unie reM s aan de
VerenigdeStatenmeege eeld,datzijhethaartoegestanemaximum van 62
mod- ekemwam nduikboten naarverhouding za1overschrijen,indien de
NAvo-landen gezamenlijk meer dan 50 moderne kernwam nduikboten
bouwen (deV.S.hebben er41,Engeland 4 en Frankrijk wi1ermomenteel
5hebben).DeVerenigdeStaten hebbenditvoorshandsafgewezen.Hetlijkt
echterwaarschijnlijk,datdeSovjet-uniebijkomendSAlx -overlegophaar
eisza1insisterenendatzijhetoverlegoverdestrategiKhenucleairewapenbeheersing in een ruimer kader * 1gaan voeren dan SALT alleen,indien

hetW esten blijftweigeren Frankrijken Engeland optenemenin denucleaire vergelijking metde Sovjet-unie.Ook MerleidthetJackson-amendementslechtstoteen toespitsingvandeproblemen.M isschien wildeSovjetUniedaneen nucleairoverlegmetdeW estelijkeGroteDde.VooralFrankrijk zouditwillen,maarhetzou dewapenbeheersingbemoeilijken.
Daarnaastzijgewezen op de campagne die de Sovjet-unie sindshet24e
partijcongresvandeCPSU (maart/april1971)- in samenhangmetSALT
-

voor een wereldontwam ningsoverleg voert,waarin œ n speciale plaats

zou zijn ingeruimd voorde kemwapenlanden.Ondanksdepositieve reactiesvan deAlgemeneVergadering van deVereigdeNatiesop hetvoorstel,

zijn de kansen op totstandkoming van ditoverleg klein,mM e gezien de
houding van G ina.H etzou zekerniettotsnelle resultaten leiden.Daarom

isook nietin tezien,hoedeSovjet-uniebereid zou zijn een bewapeningsplafond in Centraal-Europateaanvaarden,laatstaan belangrijkeverminderingen van strijdkrachten en bewamning,indienW est-Europazijnnucleairebewapening sio ficantverhoogt,ofeffectiefverzetbiedttegen terugtrekking van deAmerikaanseforward base system sin Europa.
De SALr akkoorden hebben de bestaande kernmachten van Engeland en
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Frankrijk nietaangetast;eerderishun positieietsverbeterd (vooraldoor
het Amedkaans-Russisch akkoord over de beperking van de anti-raketwam ns).Ookhebben SALT en hetAmerikaans-RussiKh wam noverleg in
hetalgemœndemogelijkheid van œn W esteuropese kernmachtniet<in de
kiem esm oord'.M aar welis er in hetwam noverleg tussen beide landen
œn trend - eigenlijk alvanafhetbe/n van de zesugerjaren om de
nucleaire bewapening in W esteuropese handen klein te houden.Een Zch
verenigend W est-Europa zou een complicerende factor kunnen worden in
debetreœ ngen tusxn Oosten W est indien hetZch gœ n,ofonvoldoende

bem rkingen in zijn kernbewapening zou willen (laten)opleRen.Geletop
dehoudingvanFmnkrijk,isditgevaarietdenkbœldigfs.
Gezien de voortgang in het overleg over veiligheid en samenwerking in

Europa(w.o.dekwestiem itsland)enhetoverheersendebelangvan SALT,
ishetdaarom noe zakelijk,datW est-Europa afzietvan m gingen om als-

nogm litiekeen militaireonpoankelijkheid teverkrijgenen primairstreeft
naarverbetering van de betrekkingen tussen Oosten W estvia hetaan de

gang zijndeoverleg,ook alkan men stellen datditrisico'smetzich breng
en hetdesnitief opgeven van oude m achtsposities.
Devraag,hoeversterking van deW esteurop>e samenwerking zich voorhet
overige verhoudttotontspanningspolitiek en overleg over veiligheid en sa-

menwerking in Europa,isnietgemakkelijk te beantwoorden,alis erde
laatstetijd welmeerduidelijkheid gekomen.ln de Scandinavischelanden.
in Oost-Europa en bijde linkse opm sitie in W est-Europa bestaatvrees
voor blokvorming en verstarring van deverhoudingen in Europa door een

we ijverin integratietussen EG en COM ECON.Delanden vanh:tW arschau-pactbli
jken œhterstee smeerbereid te zijn de EG te aanvaarden,
mitsdeze nietdiscriminerend optreedt.Op 20 maartj.
l.verklaarde partijleiderBrezjnevvoorhet15econgresvan devakbewegingen van deSovjetUnie:<ne Sovjet-unie miskentgeenszins de werkelijke situatie in W estEuropa,waaronder ook het bestaan van œ onomische groeperingen van

kapitalistische landen a1sdie van de d<Gemeenschappelijke M arkt''.W ij
15 In hetbegin van de eerste ambtsperiode van presidentNixon werd W esteuropese

samenwerkin@ op hetgebied van dekembewapenlng in Amerikaanseregeringskringenwe1positiefbeoordeeld.Men krijgtthansdeindruk,datdeVerenigdeStaten de
mogelijkheden daartoe nog we1willen open laten,maar binnen grenzen,zodatin
ieder gevalhet SAT-T-overleg nietin gevaar wordt gebracht.De Verenigde Staten

onderkennen daarbijdatdeSovjet-unieookthansnog*1voorkomen datdeBonds-

republiekopeMgewijzetoeganjtothetkemwapenkrijgt.Vanbelangisook,datde
D gelse regering,gewend rekenmg tehouden m etde VerenigdeStaten,haaroptie op

œn vijfde kemwapenduikbootnog steeds nietheeft gereallseerd.
W aarscMjnlijk komteroverdezeproblematiekmeerduidelijkheid in SAT.
T 11en in
1974,wanneeraan deordekomtofen zoja,hoedeEngels-Ameriknxnsesamenwerking op hetgebied van de kernbewapening wordtvoortgezet.
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volgendeactiviteitenvan deffGemœnschapm lijkeM arkt''enhaarontwikkeling metaandacht.Onze betreœ ngen metdele en van dez: r oepedn-

genzullennatuurlijkervanalangen,inhoeverrezijvan hunkantderealiteiten in hetsocialistische deelvan Europa,in hetbijzonderdebelangen
vandelid-statenvanCOM ECON,erkennen.W ijzilnvoorgelijkberœhtigdheid in de œ onomische betrekkingen en tegen discriminatie'.In deze uitspraak ligtovedgens nog geen bereidverklaring om betrekkingen m et de
EG alsze cnfg aan te gaan.
Een stap verdergaatde Russische auteurN .N.Inozem tsev,hoofd van h;t
InstituutvoorW ereldeconomie en Internationale Betrekkl
-ngen teM oskou,

in een smdie overde internationale betrekklngen in Europa in de jaren
97016.Hijoppertdemogelijkheid vandnieuwevormen van mulzateralebetrekkingen'm ssen de EG en tde socialistische gemeenschap',hetbesttot

stand te brengen in hetkadervan een Europeesve gheidssysteem.Zijn
betooglijktdaarom neertekomen op opnamevan EG en COM ECON in
een stelselvan veiligheid en samenwerking in Europa.Inozemtsev gaatniet
in op de vraag,ofnaastde M ii sterraad ook de Europese Com missie namens de EG zou m ogen optreden.Ditwordtechter - gezien het verzet

daadegenvanFrankrijk- doordeEG zelfnietverlangdiT.Hetbetoogvan
Inozemtsevlijktdaarom zeerwe1teverenigenmethetofsciëleEG-standpO t.

Bijzijn bezoek aan Frankrijk,in oktoberj.l.,heeftde Poolse paM jleider
Gierek zich zeer positief over betrekkingen tussen de EG en COM ECON
uitgelaten,zonder er overigens een concrete vorm voor aan te geven,a1thans in het om nbaar.De Oosteuropese landen in het algem een willen
nauwere betrekkingen m etde Gemeenschap,mM e om hun achterstand in
ditopzichtten aanzieh van de DDR te verkleineni8.W e1willen zijzich

daarbijde mogelijkheid van bilaterale overeenkomsten md de Gemœnschap en metafzonderlijkelanden van deGemœnschap voorbehouden.
Van belang isvoorts.datBondskanselierBrandtvoortdurend heeftbeklem-

toond,datversterkingvan deW esteuropese samenwerkingnoodzakelijk is
16 Studieten behoevevan een bijeenkomstvan Europeseinstituten voorinternationalebetrekkingen teVarna (Bulgarije,4 en 5oktober1972).
17 Tijdensde bileenkomstvan de EG-ministerru d van 20 en 21november j.1.is
besloten datbiJhetoverleg overveiligheid en samenwerking in Europa voorzover
nodig namens de Gemeenschap het woord gevoerd za1 worden door de vertegenwoordigervan hetland datoptreedta1svoorzittervan de EG-m inisterraad.Een ver-

tejenwoordigervan deCommlssieM1in dewandelgangen bijhetoverlegaanwezg
Zln.

18 Ooknahetbasisverdragmssen Bondsrepublieken DDR van 8novemberj.
1.geldt

de handel m ssen beide landen a1s f
innendeutsche H andel'. Daardoor behoudt de

DDR haarvrijetoegangtotde Gemeenschap en ispraktisch œn bijzondergeassodeerd 1id ervan.
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voorhetwelslagen van zijn Ostpolie .DitstandpuntwordtdoordeEGlanden gH eeld.Toch hœftook hijœn spae ngsverhoudingtusxn beide
onderkend.ReH salsminlstervanbuitenlandsezakenheefthijœnconceptievan deW esteurom se nmenwerking ontwikkeld,die- althansonderde

huidigeomstandil u en - realistischerisdan hetfM eralisische denken
toutcourtdatin onsland overheerst.Brandtdachtin termen van œ n confM erale samenwerkingsstructuur,metop hetœ onom isch vlak fM erale ele-

menten,dieintevoegenzouzijn inœnstelsd van veiligheiden samenwerking in Europa.In deze Wsie wordt gestreefd naar œ n evenwicht tussen

beidelg.Een dergelijkesamenwerkingsstructuurislansbovendien nieta1leen remlistischer in verband met de anti-fe eralistische opvattingen in

Engeland,FrankrijkenDenemarken- diezich opnieuw hebben doen geldentijdensdetomonferentievu deGemœnschap teParijs,in oktoberj.1.
-

maarook vanwege de betrekkingen tussen W est-Europa en deVerenig-

deStaten.Daarbijsmlenœonomischeenmilitairefactoren- inonderling
verband - een rol.
Omdatde Gemeenschap de eerstehandelsmachtvan de wereld is,zou het

zeervanzelfsprekend zijn,alszijœn eigen muntzouhebben.UitdeonderhandelingenoverdeEuropesemonetaireunieblijktœhtervoortdurend,dat
daartegen niet allœ n belemm eringen van intern-m litieke aard bestaan -

deonmogelijkheid van voldoendecoördinatievan deeconomischeen monetairem litiek van de lid-staten en deonhaalbaarheid van besluitvaardige

EuropesemonetaireinsteKngen - maardatook ove- e/ngenvan externpolitiekeaard problemenoproem n.VoorFrankrijkzou deEuropesemunt
instrumentzijn van œn tegen dedollargerichte politiek.De andereEGlanden willen echtergœ n m aatregelen nemen dietoteen verzwaring van de
druk op de dollarkunnen leiden en daardoorde œ onomischebetreG ngen
tussen W est-Europa en de Verenigde Staten,die nog steeds problematisch

zijnsverderbelasten.Zijvrezen datditdesolidariteitindeNAVO aantast.
Ook kan hetleiden totœ n verscherping vu de econom ische concurrentie
tussen W est-Europa en deVerenigdeStaten ten opzchtevan delanden van

hetW arschau-pacten daardoordewestelijkeœnheid bijhetoverleg over
ve gheid en samenwerking in Europa schaden.De Gemœ nschap kan dus
ook in monetairen œ onomisch opzichtnog te weinig een eigen identiteit
ontwlkkelen.

De betrekklngen tussen W est-Europa en de VerenigdeStaten blijken belangrijk tezijn gewijdgd sindsdevijM gerjaren.Destijdssteunden deVer19 Zie o.m .Brandt'sboek Friedenspolitik in Europa,Frankfurtlm M ain,1% 8, en
de analyses van W olfgang W agner:Aussenpolîtîk n= : dem Regîerungswechsel fa
Bonn,in Europa-Archlv,1* 9,Folge22,pp.775 -786)Voraussetzungen und Folgen
der deutschen O,/N lfSk,in Europa-Archiv,1970,Folge 17,pp.627-638.
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eigde Staten hetEuropese fe eralism ekrachtig.M inisterDullesdreigde in

1953/4zelfsmeteen fagonizingreappraisal'vandebondgenootschappelijke
betrekkingen Zs ergœn Eurom se Defensiegem eenschap zou kom en.M om enteelisde Am erikaanse houding tweesl
achtigen zonderduidelijkeconcepties.De Verenigde Staten zi
jn nogwe1overtuigd van denoodzaak van

eentoenemendeW esteurom sesamenwerking,maarzijzijntegelijkbezorgd
voordemogelijkegevolgen ervanop hetmonetaireeneconomischevlaken
ten annzien van dekernbewapening.Veelminder dan vroegerishun prakische m litiek op bevordering vu de W esteuropese samenwerking gericht.
Totop zekere hoogte kan men stellen,datde houding van de Verenigde
Staten tegenover de Gemeenschap overœ nstemm ing isgaan vertonen m et

dievan de Sovjet-unie.Reedsinhetbegin van dejaren zestig uitten Heldringen VanderBeugelhun twijfelsaan dedestijdswijd verbreideopvatting,datertussen œ n zich verenigend W est-Europa en de Verenigde Sta-

tenaalstwœ gelijkwaardigemachten de <zuilen'van œn Atlanusch Deelgenootschap vormend (zgn.halter-theorie),een vnnzelfsprekendeen duurzamebelangengemœnschap zou zijn.Zijkregen steH smeergelijk.
Ook methet ontwikkelingsvraagstuk staan we voor œn nieuwe situatie.

Steedsduidelijkerwordt,dathetinœn diepgnnndecrisisverkeert.Volgens
rv-nte gegevens van de W ereldbank bM roeg de schuldenlastvan de ont-

wikkelingslanden in 1970 70miljard dollaren blijftdezevoortdurend stijgen,zodatdegeachtevanterugbetmlingillusoirwordt.Ookblijftdekloof
tussen armeen rijkelanden toenemen.Hetbelangrijksteisechter,datbinnen dem eesteniet-socialistischeontwikkeli
ngslandenzodekooftussen rijk
en arm groterwordt,waarbijde massa's van de bevolking ook in absolute
zin a= erwordenzoa.In dezelanden is'n ove- egend westersgeoriënteerde,

met moderne technolo#e werkende en elitaire ontwikkelingspoM ek gevoerd.Deinvloe van hetwestelijkebH rijfsleven werd nietwezenlijk aangetast;integendeel,ditslaagde erveeli in zijn invloed te versterken en
nationze industrie n uit de markt te dringen. De ontwikkelingsm litiek
werd onvoldoende gerichtop hetproduktiefmaken van dem assa'sderbevolking;benutting van hun nivo u van technische vaardigheid;onttrekking
van de eigendom derproduktiemiddelen aan binnenlandse en buitenlandse

œonomischeenm litiekeelitesennationalisatieofherverdelingervanonder
de bevolking;produktie van goH eren voornaionaz verbruik.De œ onomischepolitiek blx fsterk gerichtop exm h naarhetW esten.Ditsche= de

20 Desocialistischeontwikkelingslandenzijn erinhetalgemenbeteringeslaagd de

verschillen in welvaartte nivelleren.Een uitzondering vorm tJoego-slawë
',waaw an

hetzuidelijk deelbuitengewoon achtergebleven is.

20a Cf.in dit mlmm er PaulAmmann,M et Src flf; gaat het goed, met het volk
slecht.pp.323 en 3M .

echterzijnmarkten aftegengoHkopeindustriëleprodukten,verstrekteminimale hulp en voerde ten opzichte van de ontwikkelingslanden een ver-

deel-en-heersm litiek,die vergemakkelijktwerd dooreen gebrek aan solidariteitvan dezelanden zelf.Deoudekolonialestructuren zijn in veelopZchten blijven bestaan,maarwijstaannu vooreen crisiswaarin hetbuigen
(van deverpauperdemassa's)ofbarsten wordtzl.
H etfalen van de ontwikkelingsstrategien totnu toe is voor wathetW es-

ten betreftnietalleen toeteschrijven aaneen gebrek aan bereidheid bijde
bevolking om een minder snellewelvaahsgroeite aanvaarden en aan weer-

standen tegenmaatschappelijkeen politiekehervormingen (o.m.internationalehervorming van hetondem emingsrechten controle op hetinternatio-

nalebM rijfsleven),maarvooralaanonwiltotoverdrachtvan machtaan de
ontwikkelingslanden,als elementen in de opbouw van een internationale
rechts-en welvaartsorde.Een rechtvaardige verdeling van de welvaart is

immers onmogelijk zonder herverdeling van economische en m litieke
m acht.W atditbetreftkan men hetW esten en delanden van hetW arschau-

pact,met name de Sovjet-unie,over één kam scheren.Zijsaaken Zch
schuldig aan fapartheidspolitiek'op wereldschaal.H etligtechter voor de

hand datwij speciai op de verantwoordelijkheid van de Gemeenschap
wijan,vanwegedehistorischebanden en deschuld van delid-staten van
de Gemeenschap ten opzichte van de ontwikkelingslanden,en omdat de

Gemeenschap eenzeergrote- zijhetnietbeslissende- invloH tengoede
aan kan wenden.HetEuropavan deNegen omvatongeveer40% van het
afzetgebiH van de ontwikkelingslanden;hetgeeftongeveerdehelftvan de
bruto kapitnnlstroom aan de ontwikkelingslanden;hetgaatspeciale economische betrekkingen onderhouden met ongeveer 50 ontwikkelingslanden
wanneer de ontwikkelingslanden van hetGemenebest op vote schaalom
asr ciatie-overœ nkomsten met de EG gaan vragenO.W ordt de huidige
crisisin de ontwikkelingssamenwerking - o.m .totuiting gekomen in het
21 Zie voor analyses van officiële zijde:
De toelichting van minister Boert
ien (ontwikkeM gssamenwerking)bijde begroting van buitenlandsezaken voor 1973.Volgensdeministerzijn deplannen voorhet
Tweede Ontwikkelingsdecennium eigenlijk nu alachterhaald.Hijwijstop de toenem ende belangstelling voor de ontwikkelingspolitiek van China.
De redevan RobertM cNamara van 25 sept.j.
1.voordejaarvergaderingvan 1MF
en W ereldbank.M cNamara acht een nieuwe ontwikkelingsstrategie nodig om ontwikkeling en sociale rechtvaardigheid met elkaar in overeenstemming te brengen.

Daarin moetRn centraleplaatstoekomen aan politiekeen maatschappelijkehervorming,waarvoorhijeen aantalrichtlijnen aangeeft.
22 TijdensdeEG-topconferentievan oktoberj.1.heeftdeNederlandse regering een
duidelijkpleidooivoordeontwikkelingsumenwerkinggehouden,in belu grijkemate
afgestem d op de aanbevelingen vu UNW AD.N iettemin was ook ditgebaseerd op

degedachtevu detoegenomen machtenverantwoordelijkheid van deGc eenschap
en nietop de gedachte van overdrachtvan m acht.
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mislukken van UNG AD III- nietopgelost dan valtœ n ernstigeverstoring van deinternationieverhoudingen te vrezenz3.
Als nieuw probleem doemt in ditverband op,datde uitbreiding van de
handeltussen Oosten W est,in hetkadervan de toenadering van delaatste

jaren,veelsnellerverlooptdan deuitbreiding vandehapdeltussen Noord
en Zuid.Denog bes- nde idx logische verschzen blijken in ditopzicht
vansœundairebetekenistezijn.W est-Europamoettrachten eendergelijke
ontwikkeling zoveelmogelijk tegen tegaan.Ditiséén reen om tebevorderen dat instelllngen voor permanent overleg tussen Oost, W est en de
Eurom se neutrzen overveiligheid en sam enwerking in Europa zoveelm o-

gelijk moeten functioneren in hetkader van de Verenigde Natiesen de
daarmee verbonden wereldorganisaues.Een twe e re en is,datop deze

wijzezoveelmogelijk wordttegengegaan,datflhins buiten de toenadering
tussen Oosten W estwordtgehouden en deze tegenwerkt.Een derde lange-termijn- re enis,datvre esopbouw inprincim stee sin hetkader
van de Verenigde Nades moetgescMe en.

In Zuidelijk Afrikavaltmomenteeleen toespitsing van hetconflicttussen
deblanke en de niet-blanke bevolking waarte nemen.Bijde negersen
kleurlingen in Zuid-Afdka is sprake van œ n m litieke bewustwording,die
volgensdeZuidafrikaanse autoriteiten nietm eerin de hand te houden is.

In Rhodesiëleiddehetonderzoek van decommissie-pearce(eind 19717egin 1972)naardeopvattingenvandebevolkingoverhetEngels-M odesisch
ontwerp-skkoord over de herziening van de Rhodesische grondwet ten

gunstevan œn meerderheidsregime,in enkele maanden tijdstotœn massaalverzet onder de bevolking en het ontstaan van de African N ational
Council,onderleiding van bisschop AbelM oezorewa.In Portugees-M rika

hebben debevrijdingsbewegingen demachtoverbdangrijkedelen van het
grondgebiH veroverd,vanwaaruitzijgewapendeen m litiekestrijd voorde
onafhankelijkheid voeren.Hetproces van bewustwording en machtsvorming door de negerbevolking en kleurlingen wordt ges:muleerd door de
landenvan dederde wereld in deVerenigdeNaties,decomm unistische landen,deW ereldraad van Kerken en œ n aantalwestelij
kelanden,waaronder
de Scandlnavische landen en ten dele ook NH erland.Blijven de bhnke

overheersersweerstnd bieen,danzijn gewam ndeconiicten op nog grotere schaaldan thansteverwachten.Debevrijdingsbewee gen beschikken
in ruimemateoverwapens,via de landen van hetW arxhau-pact Chinaen
een aantal landen van de derde wereld. W il het W esten in dit conlict
23 Zie in ditverband ook de dissertatie vu D r.W .D.Verwey, Economic Development,Feœ e and Internadond Zcw,Assen, 1972.
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vruchtbaar kunnen bemiddelen,dan m oethetzich l ans achter de onderdrukte bevolking stellen en trachten invloM of zelfs druk op Portugal,

RhodesiëenZuid-M rikauitteoefenenom haarwerkelijkezelfbeschikking
tegeven.DeresolutievandeVeiligheidsraad van 22novemberj.1.,waarin
Portugalwordtuitgenodigd om zee eschikklngtegeven aan zijn overzeese
gebiM sdelen en onderhandelingen te beginnen met 'werkelijke vertegenwoordigers'van de bevolking van deze gebie en,isœ n goH e stap in deze
richting, evenals de onderhandelingen van U -sœretaris-generad W aldheim met Zuid-Afrika over Nnmibië.Hetwesteli
jke beleid is œ hter nog

nietondubbelznnig,wantdebetrokkenregimesblijven steunkrijgen uithet
W esten.Hetovergrotedeelvandebuitenlandseinvesteringen in Zuidelijk
Afrika - motor van de economie - komtuitW est-Europa;voor ZuidAfrika alleen bedraagthetruim 75% .Ook ditgeeftde Gemœnschap en
haarlid-staten eenmogelijkheid om invloM ten gunstevan verandering uit

teoefenen.Zijzouden moeten trachten dezeaantewenden,inaanmerking
nemend deoproep van hetCentrale Comitévan deW ereldraad van Kerken

(tijdenszijnvergaderingteUtrechtvan 18-27augustusj.1.teUtrecht).Ook
zouden de wam nleveranties aan de drie blanke regim es moeten worden
stopgezet.

Alsconclusie kan gesteld worden,datdetijd voorbijiswaarin wijonder
leiding van de Verenigde Staten en m ethun actieve medewerking konden

bouwenaan een fH eraalW est-Europa,waarvanwijkonden menen dathet
alsdemocraische welvaartsstaatmodelzou kunnen staan voorde restvan
de wereld.De m litieke en militaire structuren van Europa,ook van W estEuropa.gaan steeds meer bepaald worden in het kader van het overleg
tussen Oosten W est.

DeKoudeOorlogisvoorbij;demogelijkheden voorvrM esopbouw op ons
continentzijn reelgeworden.Maar de gM achte dattoenadering tussen
Oosten W estzonder meerin hetbelang van de wereldvre e is,is achter-

haald.Hetconllcttussen deSovjet-unie en China kan er scherperdoor
worden,de klooftussen a= e en rijkelanden groter,de dominantie van
Noord overZuid krachtiger.Dedekolonisaieisnietvoltooidsnoch m litiek
noch œ onomisch,hetgeen oorzaak isvan scherpe consicten en stagnatiein

de internationale samenwerking (vgl.de tegenstellingen tijdensdemilieuconferentie van deVerenigde Natieste Stockholm,juni1972).Er iseen
crisis in de ontwikkelingsproblem atiek opgetre en, die de internationale
verhoudingen ernstig kan gaan belasten.

A1deze verschijnselen sm len een ro1in de spanningen en tegenstellingen
diezich sindsdezestigerjaren in onze samenleving en politiek voordoen.
Zowel de W esteuropese samenwerking a1s de bevordering van de vrM e

vragen daarom nieuwe benaderingen en denkkaders.In de m eeste delen
van dewereld issprakevan een toenemend verzettegen hetbestaande stelselvan internationale verhoudingen en hun verworteling in de interne verhoudingen binnen de staten.Er doen zich tegenkrachten van onderop ge-

voelen:intellectuelen,jongeren,kvrken,maatschappijkritische stromingen,
bevrijdingsbewegingen;ook devrH esbewegingen maken Merdeelvan uit.
Zijstreven naarrechtvaardigerverhoudingen in dewereld.Voorde regeringen en hetinternationalebHrijfsleven ishetmoeilijk deze tot stand te
brengen,omdatzijmoeten werken in structuren van compeutieen coM ict.
Actieve me ewerking van de publieke opinie is nodig.

Daarom ishetvanessentieelbelang,hoederegeringen enhetbedrijfsleven
zich opstellen tegenoverdekrachten diezich vanuitdepublieke opinie zelf

tegen deverhoudingen indewerelddoengelden.Indityerbandzijgewezen
op hetopmerkelijkefeit,datjuisttypischevertegenwoordigersvan dewereldorganisaties,zoalsU Thant,W aldheim,Prebisch en McNamarabijhet
kritischedeelvan depubliekeopinie steun hebben gezochtvoorhun beleid.
Ook dan zullen ernog welspanningsverhoudingen tussen de officiële krin-

gen en deze kritische stromingen blijven.Blijfter echter een m larisatie
zonder meer,dan vrees ik voor de vrH e.
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@ lnternationale sam enw erking
Verenigde Naties

om teverhinderen,datdezeestortplaap
De Algemene Vergadering van de Ver- wordt voor stoffen die de gezondhmd
eigde Naties heeft deze maand weer van de m ens,hetleven in de zee zelfen
t gebruik van de ZeeWegen kunnen
haarvaste mlmmertjeweggegeven tegen he
de koloniale politiek van Portugal.Dit- bedreigen.Op de dag van de sluiting der
m aalin de vorm van een resolutie,waar- conferentie hadden 57 landen de conntie getekend.Anderen wachtten nog
in deleidersderbevrijdingsbeweging in ve
Angola,Guinea en M ozambique als de op de officiële vertalingen van de tekst
rechtmatige vertegenwoordigers van de derconventie.
bevolkingen dezergebieden worden aangemerkt.Portugal,datin de relel zijn Europese Gemeenschap
schouders over dit soort resolutles van

de Verenigde Naties ophaalt, heeft er De mii stersvan Buitenlandse zaken der
E.G.-1anden hielden in Den H aag een
ditmaalechterbijmonde van minister- E.
' overhettevoeren beleid
president Caetano ongewoon scherp op voorbesprekmg
gereageerd. Vermoedelijk omdat de op de Europese Veiligheidsconferenie

symmi
h
jking n
g overdeze resolutiein verge- in Helsinki. Bijzonderheden over deze
met alle voorafgaande stemmin- bespreking zijn nietbekend gemaakt.
gen overhetzelfdeondelwerp œn lichte DeBritseLabourpartijheeftbekend gedoch duidelijke vjrschulving ten nadele maakt,datzijuitprotes!tegen de aanvan Po> galtezlen gaf.Frankrijk met sluiting van Engeland biJ de EEG gœ n
nsme stem de ditmaalnietm eertegen en
datzintPortugalniet.

afgevaardigden naar het Europese Parlement za1 sturen.

Samen tegen vervuiling

EuropeseVeiligheidsconferentie
de gebruikelijke opeVeel verder
ningsschermutselingen zijn de 35 landen

250 vertegenwoordigers van 91 landen
hebben veertien dagen lang in Londen die aan de Europese Veiligheidsconfo
overlegd over de wpz
''e waarop door in- rentie in Helsinki deelnem en, tegen het
ternationale samenwerking de vervuiling eind van de m aand nog niet gekomen.
van dezee kap worden tegengegaan.In Die openingsschermutselingen gingen o.a.
grote lijnen zlln Zj het eensgeworden over de vraag welke taalm en moestgeovereey conventie,waarbijhetdlxmpen bruiken om de alfabetische volgorde van
van radlo-actiw e stoffen,biologische en de deelnemende landen vast te stellen.
chemixhe oorlogsmiddelen, ruwe olie, De beide Duitslanden wilden met alle
enkele insecticiden en duurzame plastic- geweld naastelkaar zitten;in hetEngels
goederen in de zee volstrekt wordt ver- kon datniet;in hetFrans wel,dus werd
boden.Andere,mindergevaarlijke stof- het Frans.Daarbij eiste Engeland, dat
fen a1sarsemc
'um,lood,koper en fluori- het niet a1s <Royanm e Uni'tussen Roo
den m ogen alleen met spH ale vergun- m enië en de Heilige Stoel terecht zou
ning in de zee worden geloosd.De con- komen doch a1s 'Grande Brdagne'Jou

tracterende partijen verplichten zich in worden aangeduid.- Veelbelaqgrilker
deze conventie bovendlen ieder voor œ hterw>ren de openingsintew entlesvan
zich in hun eigen wetgeving all% tedoen Roemenp: over de regeling van de te
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volgen procedure.Roemenië stelde Zch
op hetstandpunt,dathetMer een conferentie geldt van ieder voor zich souvereineStaten,die iedervoorzicH elfkunnen spreken en bolissen ongeacht allerlei bindingen di
e zijmetandere Staten

broederlanden, hetene aangesloten bij
de NATO, het andere aang-loten bij
het W arschau-pact,elkaar weer hebben

mag zlch dus het recht aanm eten om
voor anderen te spreken of te beslissen.
Besluiten van de conferentie kunnen dus
slechts met algemene stem men worden
genomen.Dit s#xndpunt- ip de procedureregels door de conferentie aanvaard

doch de eeate stap is gezet.De eerste
stap ook naarœ n toelating van de beide
Duitslanden totdeVerenigde Naties.
De VerenigdeStaten en Cuba hebben
onderhandelingen geopend over de bestrijding van de hand over hand toene-

Revonden.ErM1uiteraard nogwe1enige
tljd overhœn gaan eer alle details,met
name overdq vrije keua van vestiging
hebben aangegaan. Gœn enkele Staat voor alle Dmtsers,geregeld zullen zijn,

toontduidelijk hoeaerdeOostepro- mende vliegmigkapingjn. Reeds vanaf
peselanden erop gebrapd zijn hun eigen 1970 hebben de Verenlgde Staten teverstem op deze conferentl
'e te laten door- geefspogingen gedaan om totdergelijke
klinken.Daa= ee brengen zijde twijfel onderhandelingen te geraken doch nu
van de westerselanden of deze hele con- heeftCuba,dat langpmerhand schoon
ferentienieta1seentrucvan Sovjet-Rus- genoeg krijgt van zlln image a1s toeland m oetworden opgevat,enigszinsaan vluchtsoord voorvliegtuigkapers en nauhet wankelen.Te meer omdat Rusland welijksmeerraad weetmetaldeze kezijn misnoejen over het optreden van rels, zelf het initiatief genomen, zulks
-

Roemenië nlet onder stoelen of banken
heeft gestoken.

B1
'1ateralesamenwerking
-

W est-en Oost-Duîtsland hebben hun

onderhandelingenovereennormalisering
van hun wederzndse betreke gen in de
loop van deze maand afgesloten met de
opstelling van een verdrag, waarvan de
ratificatie werd bepaald op nâ de Bonds-

dagverkiezngep in Wat-Duitsland.Nadat deze verklezingen te Zjnen gunste
uitvielen heeft Bondskanselier Brandt
bekend gemaakt,dat hij hetverdrag in

naar aanleiding van de m eest recente
kaping door œ n drietal notoire misdadigers, die Cuba om asiel verzochten.
Cuba sleepte ze ditmaalvoor de rechter

en zij werden veroordeeld.De onderhandelingen m et de Verenigde Staten
lopen via de Franse am bassade in W ashington, die de belangen van Cuba in
de Verenigde Staten behartigt. In de
Verenigde Staten leeftde hoop,datdeze
contacten zoiets zullen worden a1s de
ping-pong m atch, die de eerste stap
vormde naar een normalisering der betrekkingen van de Verenigde Staten met
communistisch China.

Indonesië en Frankrijk zijn dichter

Oosl-Berlijn Dlgaan tekenen.Daarmee tot elkaar gekomen door een officieel
Khiln! nagenoeg geruisloos een der bezoek van President Soeharto aan Pa-

moeilljkst:problemen uitdena-oorlogse rijs. Ook andere EEG-landen werden
weqeldpolitiek opgelostldeverdelingvan doorSoeharto bezocht.Kennelijk wenst
Dultsland. Een heuglilk feit bovendien
om datin de gesloten overeenkom sttwee

Indonesië toenadering tot de Europese
Gemeenschap.

* Internationale conflicten
Vietnam

psychologisch op een wapenstilstand
Nog steeds heeft Persident N ixon het voor te bereiden,blijk geeftin te zien,
akkoord m et Noord-vietnlm, dat de datMjuite'
mdehlk hetakkoord za1moevrede in ditdœlvan Oost-An'ë zou her- ten aanvaarden.Intussen gaan de Amestellen, nie! getekend. President Thieu rikaanse bombardementen met dezelfde
vi
ghe
vanZuid-vieplm blijftbezwarepoppe- lhaedi
ng
enid voort, stuurt Amerika grote
ren hoewelhlJ,doorgeleidelijkaJ
-n volk
wapenmig naar Zuid-vietnam

385

Politiek Overzicht

sxmen metadviseurs,die nu vu de gro- len. Syrië beantwoordde de Israëlische
te wapensfabricerende bedrijven worden aanval met een beroep op de andere
gerecrutxrd en gœ n militaire adviseurs Arabische Staten de oorlog weer te her-

doch burgers Zjn,en is Kissinger nog
steeds druk in de weer met ieuwe besprekingen in Parijs.Bijdem besprekingen scMjnen nieuwe moellljkheden te
zijn opgedoken meta1sqevolgniçuw uitstelvan hetakkoord.Bljeen nauwkeurigevergelijkingvan detekstvanditakkoord metvoorstellen die enkele jaren
geleden door Nooqd-vietnnm werden

moeten vestigen pp hetgevaar,datmet
n& e Egypte b1J het Suez-kanaal de
stnldbijl weer Du opgraven. Egypte
stelde daar een aanklacht tegen Israël
wegensagressietegen Syriëtegenoveren

Het M idden-oosten

welslagey van een aanslag op hetleven

vqtten:Hoeweldeze andere Statln weimp bhjk gavenvan haastom Syrlëmilitalr tehulp te komen m eendeIsraëltoch
de aandachtvan de VerenigdeN atia te

gedaan is de Amenkaanse pers tot de verbond daaraan de e1s Israël uit de
conclusie gekom en, dat alle concessies Verenigde Naties te stoten.
daarin doorAmerika zi
jn gednnn;gœn Intussen werd bekend, dat Syrië samen
enkele door Noord-vietnnm.
met Lybië en Egypte een snmenzwering
binnen het Jordaanse leger aanmoedigde en financierde in de hoop na het
lsraël heeft opnieuw toegeslagen tegen
een van zijn Arabische buurlanden.Ditmaal Syrië.In tegenstelling tot de acties
echter,die hetgedurende de maand oktober ondernam in Libanon, waar het

van konmg Hoessein Jordanfé a1s republiek weer in het gareel van de pro-pa-

lestijnse en anti-lsraëlische politiek te
krijgen.De samenzwering werd echter
tijdig ontdekten een aanslagmislukte.

Israëlische leger ongehinderd Palatijnse Langzam erhand vraagt de buitenwereld
kam pen kon aanvallen en het Libanu e Zch echter af of de politieke samenwerlegerzich afzijdig Meld,kwam hetop de king mssen de Arabische landen nog we1
hoogvlakte van Golan ditmaal tot een

zo hœ ht is a1s deze landen het willen

doe
nndevo
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ter verdediging van zijn adie ook nauwelijksmeer op de Palestijpse guerillaactiviteiten doch lie!duidelilk uitkomen,
d
athetSyriëzelfwlldetreffen a1sJllnde

Nassernietgeleidelijk Egypteuittevingersbegintte glijden in de richting van
dejongekoning van SaoudiArabië,die
a1s een doorgewinterd zakenman m etde
het enige Arabische land, dat ziln 1% oliemaatschappijen onderhandelt en uit
niethad geleerd uitde oorlog van 1967; zijnparticipatlein deconcessieseen forhetenige land,datna deze oorlog zijn tuin vera melt,dat SaoudiArabië langlegerop oorlogssterktehad gehandhaafd, zamerhand totde economisch machtigste
voortdurend paraatom lsraëlaan te val- derArabische Staten m aakt.

* N ationale politiek
Nederland
vaak vqwelende qartijproglammaatjes
Deterkiezingen.Langu am en keurig voorradzoey televisle.Metelndelozetenetjes ls Nederland in de loop v!n de levisiediscussles - een specialiteit van
maand warm gelom n voorde verklezin- Hilversllm . En m et vergadee gen, die

gen van 29 novenber.Met plakkaten, aanvankelijk slœhts handjesvolmensen
terwille van de mllleuvervuiling gedwee trokken doch later aanzwollen vooral
aangebracht op de daartoe van over- rondom kandidaten diq megrdan andeheidswege bescMkbaar gestelde borden
dan we1uitdagend doch niettemin vreedM am opgehangen achter de rlmen van
particulieren die,naar Nederlandse aard,

ren uitblonken doorduldelilkheid en die
totnuten verm aak van volle a len recht
van de lever spraken.
Voor de tweede m aal kreeg Nederland

nodig hun politieke credomoesten belij- vervolgens tijdens deze campagne een
den. M et opwekkend bedoelde doch

tschaduwkabinet'gepresenteerd door de

386

Politiek Overzicht

Partij van de Arbeid samen met haar zee-gaanderheeftgeschaad doorzijn gebondjenoten, <D.'66' en de <politieke manoeuvreer naar een bondgenootschap
Partil Radical,en': Aangezien deze f
pro- metdePartijvan de Arbeid,wierpringressieve drie zlch hermetisch hadden cipieel socialistische gerichtheid lang
afgesloten voor iedere samenwerking nietalzijn aanhangersbeviel.Opvallend
metde confessionele middenlroep pre- isinderdaad,datde drie recht-door-zeesenteerden zijditschaduwkablnetapri- kandidaten, die aan deze vejkiezingsorials een minderheidskabinet.
stnld hebben deelgenomen, Blesheuvel,
D e verkiezingen bracht
en uiteindelijk de Gaay Fortman en W iegel, alle drie
enkele belangrijke wijzigingen in de sa- winsthebben geboekt.Kwam dit alleen
menstelling van de Tweede Kamer.Die door hun persoonlijkheid of ook doorwijzigingen blijken duidelijk uiteen ver- datbijhen persoonlijkheid en duidelijkgelijking van het alptal kamerzetels, heid hand aan hand gingen? De com door de drie belangrllkste groepen be- m entatoren Zjn daarnog nietover uithaald in de jaren 1967,1971 en 1972: gepraat.
n waren zijaan heteind van de
1967
1971 1972 Evenmi
m aand uitgepraatoverdevraag:watnu?
P.
v.d.
A.
39
43 Deci
jferstonen duidelijk aan,datgeen

D.
66
P.P.R.
Links
K.
V .P.
Anti-Rev.
Christ.Hist.
M idden
V.
V .D.
D.S.70
Rechts

44
42
15
12
69
17

11
2
52
35
13
10
58
16
8
24

6
7
56
27
14
7
48
22
6
28

van de drie groem n, links, rechts of
midden, over een meerderheid van de
150 kam erleden beschikt.W are een coalitie tussen linksen deconfessionele mid-

dengroemnmogelijk,dan zou Nederland
een uitzonderlijk sterkeregering kunnen
knlgen;dezemogelijkheidisechterdoor
de Partijvan deArbeid vastberaden afgewezen.Een coalitie van rechtsm etde
confessionelemiddenpartijen zou slechts
dekleinstmogelijkemeerderheid opleveren en bovendien de middengroepen in
een klmp dnlven waarzijZch eigenlijk
nietbijstergelukkigvoelen.Druk spemx-

Daarnaast kwam en er nog 18 leden in leerde men daagsna de verkiezingen nog
de Tweede Kam er,verdeeld over 6 par- overdemogplijkheden van an minderidskabinet,eeq extra-parl- entairkatijen.Van deze 18 leden mochtmen er he
9'
tde communisten en PSP)rekenen tot binet en een natlonaal kabinet.

gemeen qerwachtte men een moeilijke
de linkerzi
jde en 9 beschouwen a1smin M
form atiepenode.
ofmeejneigend naarrechts.
tlx fe akkoord,waarbijwerkgo
Duidelllk blijktuitdeze cijfers,datook verHe
s en werknem ers zich wederzi
de N ederlandse politiek nietaan een zejdsverkere polarisering isontkomen.De linkse

plichtensamendestrijdtegendeinflatie

groep heeftsedert1967 twaaljzetelsge- aan te binden doormatlging van prijs-

tijgingen en looneisen,isnogsteedsniet
wonnen;derechtseyroep el/.Deconfes- s
sionele middenpartilen hebben er sedert getekend.De vakbonden legden hun oning dispuutbij en verklaarden zich
1967 een-en-twintig verloren.D e kiezers derl
van deze middenpartijen zijn duidelijk tottekenen bereid:vooraltoen van regenaar links en naar rechts aan het af- ri
ngszijde eep pnjsstop werd afgekonvloeien.

digd.Die prllsstop echter vormde voor

Uitdiezelfdedjferszou pen blnnen op- de werkgevers en dem iddensGnderseen
m aken,dathetpersoonlilk élan,hetcha- onoverkomelijk bezwaar.Na de afkonrism a van de politieke leider, dat in de diging daarvan drei
gden nu zijhet akNe
ands
pol
itiek slechts uiterst zel- koord niette ondertekenen.
d
ender
el
n
rolehe
eft
gespeeld,weeraan het

opduiken is.Even schéén hqtop teduiken toen M r. van M ierlo m 1966 m et
zijn * .
66'voordedajkwxm en in 1971
speelde zijn persoonlpkheid nog duide11Jkin dekaartvan dezepartij.Zijn aaytrekkingskracht is F hter than! gevoehg
jetaand,vermoedell
lk omdathijzelfzijn
lmago a1s œn jonge,fnsse recht-door-

België
Vd v= de regering
Zondervoorafgaande consultatievan kamer en senaaten zonder dat de pers ingelicht wu over de stand van de onderhandelingen,deelde premier Eyskens op
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22 november het parlem ent het ontslag
van de regering mee.
Stakîng bP7 ACEC
Enkele duizenden arbeidersbetoogden te
Gent om aandacht te vragen voor hun
onzekere sim atie gekenmerkt door vele
gedwongen werkloosheidsdagen en de

vele afdankingen in de conjunduurgevoelige sector van de uitrustingsgoederen.Zijwezen op denegatieve effecten
van reorganisatie en rationalisatie van
de ondeo = ingen voor de arbeiders-
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wiens goede en kwade eigenschappen

m en langzam erhand we1 kent, dan zlch
in een avontuurstorten m et een hervor-

mervan wie men nietweethoeverhij
uiteindelijkzx1gaan.
D at het Amerikaanse volk N ixon met
gemengde çevoelens heeft herkozen
b
dl
ijktduidellkuithetfeit,datdepresienternietln slaagdezijn partijin het
Congres en in de Senaat eey graantje
van zijn succes te laten meeplkken.Hij
blijftin hetCongresmeteen Democratische m eerderheid opgescheept.
Inmiddelsheefthijin een interview zijn
program voor de eerstkomende vier jaren bekend gemaakt.Hijwil:

Natlonale tewerkstellîngsconferentîe
Gezien de blijvende werkloosheidsplaag in de eerste plaats een eind m aken
ixl België had op 27 november op aanvraag van de vakbonden een nationale -aan de oorlog in Vietnam ;
daarbijin detweedeplaatsaansmren
tewerkstellingsconferentie plaats. Door
de va1van de regering nsm de regedngs- op een machtig defensief establishm ent,
deVerenigde Staten een leidende rol
afvaardiging in stilzwijgen deel aan de dnatde
wereld verzekert;
gebeurtenis.H etwasde eerste maal dat i
de holdings aanwezig waren. Zoals te - vervolgens de federale bureaucratie
voorzien stelden zijzich op het stu d- en hetfederale budletzodanig besnoeijn tweede ambtspepunt van de rentabilitietvan de investe- en,datgedurende zl
ringen,terwijld: vakbonden vooralom riode geen nieuwe belastingverhogingen
overheidsinvestenn
'gen yroegen, omdat nod
ig zullen zijn;
naar hun oordeel de pnv
'ésector hier in - tenslotte een soortmorele kruistocht
gebreke blijft.Hoewel 30% van de te- gaan voeren tegen de verwordingsver-

werkgestelden vrouwen zijn, was van scMjnselen in de hedendaagse Amerivakbondszijde geen enkele vrouw afge- kp nse umenle ng, die het resultaat
vaardigd.

znn van alte grote lankmoedigheid over
de hele linie,een kruistocht,erop gericht
het Am erikaanse volk weer verantwoor-

VerenigdeStaten van Amerika

delijkheidsbesef en zelfdiscipline bij te

M et overweldigende meerderheid heeft brengen.
het Amerikaanse volk president Nixon Tegelijkertijd heefthijeen grootaantal

voor een tweede termijn van vier jqren
in z'
ljn ambtherkozen.HetkostteNtxon
weinig moeite om deze overwinning te
behalen? hij hoefde er het W itte Huis
nauwelilksvoorte verlaten.Zijn tegen-

van zijndiredemedewerkersin hetW itte Huis ontslagen.Hijkon moeilijk anders.Dezemedewerkershebben hem tij-

dens de verkiezingscampagne danig in
opspraak gebracht door allerlei cornmspeler,senator M cGovern,kreeg,geheel te,m ala fide en zelfs ronduit criminele
overeenkom stig de uitslagen van de opi- praktijken,gerichttegen de Democratiniepeilingen, geen schijn van een kans sche partij. Een pnderzoek naar deze
zulksondankshetfeit,datuitdieopinie- praktilken heeft hiJtotdusverre nog op
peilingen eveneens bleek, dat de meer- de lange baan kunnen schuiven in de
derheid van het Am erikaanse volk Ni- hoop dathijeen in meerderheid Repuxon eigenlijk nietmag.Commentatoren blikeinsCongresachterzich aan zou sle-

schrijven dezemerkwaardigesituatietoe Pen,maarnu ditnietisgelukt kan Mj
aan een zekerehuivering bijhetAmed- œn grondig onderzoek doorhetCongre
kaanse volk om de opperste macht in nid langer meer tegenhouden; de Dehanden teleggen van iemand,wiensper- mocraten zijnvastbesloten diecorruptiesoonlijkheid we1sympathiek undoeten P ken totop debodem uittezoekey en
wiens ideeën ook we1aanslaan bij een m het oproepen en horen van getulgen
onderstroom van idO lisme, die nog heefthetCongres ver-reikende bevoegdsteedsin deAmerikaansepsycheaanwe- heden.En alsdejongensdie hijnu ontZg is,maar wiens hew ormlngsbeloften slagen heeft,doorslaan,staathijerniet
nog tevaag bleven om erdedraagwijdte al te mooi op met Zjn 'morele kruisvantekunnen overzen.LievernogPaar tocht'*
vierjaarvoortsukkelen metœn Nlxon, Uit zijn program blijkt overigens wel,
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dathijernietprogressieverop isgewor- cipieel-maY stisch-socizisusche partij.

Haar bondgenootschap met de llberalen
versterkt ditnieuwe imago.
D e C.D.U. bleef niel anders over dan

den.

zijn wondsn telikken,doch diewonden
dichtten zlch in de loop van de maand
De
b
en ve
kr
an
ki
seezliin
ege
r n van 19 novenzber heb- novembernog niet.Zijwerden integenW est-Duitsland

W illy Brandt œ n ruim e

meerderheid in de Bondsdag opyeleverd.
Deze uitslag kwam in tweeërlel opzcht
a1s een verrassing.Brandtkondigde Zjn
voornemen om deze verkiezingen uit te
schrijven aan toen deverdragen,die de
vruchtvormden van zijn verzoeningspolitiektegenoverhetSovjet-blok,metniet
meerdan de kleinstmogelijke meerder-

deel zorgvuldig om ngehouden door
Franz Josef Strauss, de leider van de
Beierse C.S.U., de bondgenote van de
C.D.U..Strauss eiste een grondige herZening van het beleid der C.
D .U.,het-

Reen '
m feite neerkwam op een aantastlng van Barzds leiderschap.

heid door de Bondsdag werden aanankrijk
vaard.M en meende toen algem een, dat Fr
PresidentPompidou heeftvoordederde
hijzijn hoogste troeven had uitgespeeld maal sedert zlln optreden een reis geen dat Mj,gezien het povere resultaat maaktnaarAfrika vooreen bezoek aan
van zijn binnenlands beleid met nnme enkele voormalige Franse koloniën, die
ten aanzien van de inflatie, de kiezers thansalszelfstandige Staten in een soort
m et lege handen tegemoet zou moeten monetair-K onom isch Gemenebest met
treden.De Ostpolitik echter blééf troef Frankrijk zijn verbonden.Dezeveertien
en Brandtbleek daarnog meer van ach- Staten stnnn allemaalbijFrankrijk in de
terde hand tehebben.Vlak voordever- schuld en Pompidou heeftter gelegen-

kiezingen sloot hij met Oost-Duitsland hqidvanzi
jn relslhansmeegedeeld,dat
de onderhandelingen af over een basis- KJ hen gez
amenlilk œn miljard francs
akkoord totno= alisering derbetrekkin- van deze schul
d kwijtscheldt.Datisongen.De C.D.U.verklaarde,dateen door geveer eea kwa
rt van het geheel. Pom haargevormdeRegering ditverdrag yiet pidou ging er daarbij van uit,dat het
zou tekenen.Dekl
'ezerswilden hetblljk- bestaan van die schulden in het algebaar anders.De tweede verrassing 1ag in meen de belangrijkste rem vormtop de
hetfeit,dat de liberalen tegen alle ver- vooruitgang van de ontwikkelingslanden.
wachting in niet onder de rode streep W at zij nnn voortgaande ontwikkeling
van 5Z der stemmen terecht kwamen winnen Zen zijalsrentebetalingen weer
waardoor zijhelemaaluit de bootvan over de grens verdwijnen. De staatsdeBondsdag zouden zijn gqvallen,doch schulden draineren hun economie. D e
integendeel aanzienlijke wmst boekten. rikaanseStatenwillen echtermeer.Zij
W inst,waarvan dekiezerswisten,datzij M
llen, D als generaal Eyadém a, presiBrandt ten goede zou komen omdat de wi
dent Van Togo, bij de ontvangst Van
liberalen ac
'h tijdensdeverkiezingsmmmpidou in Lomé verklaarde,œ n herpagne met handen en voeten aan de Po
ziening van de m onetaire verdragen,
S.
P.D. hadden gebonden. De S.P.D. is wurbij Frankri
k de koers van hun
nu degrootstepartijvan West-Duitsland franc op twee j
Franse centimes #afaI1en beschikt samen metde liberalen over deert. 0p grond Van het feit dat hun
een nzime meerderheid.
dollarreserves in de loop van de laatste
Daaruitblijktin feiteeen zeerbelangrij- jaren aanzienlijk zijn toegenomen,vrake verschuiving. Voor het eerst sedert gen zij een opwaardering van deze
de tweede wereldoorlog is de socialisrs.Pompidou schi
jntdaarnietbijster
tischepartijdegrootstevan W est-Duits- koe
veelvoor te voelen en wees er in Togo
land.Bijde eerste verkiezingen kon Zj op, dat de dollarraerves, waarop de
ternauwemood 8 miljoen stemmen ver- Afrikaanse Staten Zch beroem n,alleen
werven (28Z);thanshaaldezijmeerdan konden worden gekwxkt dank zij de
hetdubbele van ditaantal.Ditbetekent, Franse garanties.
dat Brandt erin is geslu gd haar imago
van onvaderlandslievendheid en van onbekwaamheid tot hetdragen van rege-
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W in- die op 30 oktober plaatsvonden,M 1pas

op 5 decemberbekend zijn.Fxn Sinter- stemming van hetmilitair bewind onder
klaasverrassing kan ditnietm eeropleve- leiding van PresideptAlejjndroLanusse.
ren. Na een kleine correctie kwam wel Zijn terugkeerverllep wellswaarnietgevastte staan,dat Trudeau's liberalen en heel geruisloos maar liep door de uitgezijn tegenspelers,de conservatieven,bei- breide voorzorgsmaatrelelen die de redenoverevenveelzetels(109)inhetpar- gering had getroffen,nlet uit de hand.
lement bznnen beschikken. Tyudeap Het ag er aanvankelijk naar uit, dat
heeftechter besloten ondanks zijn dui- Perôn nauwelijks œn kanszou krijgen
delijke nederlaagnietoverœnkomstig de om metZjn aanhangersin contacttekoin Capada evenalsin Engelu d gevolgde m en;naderhand echter werd hem de ge-

traditle aanstonds na de verkiezingen af
te treden doch daa= ee tot 5 december
te wachten. Dit biedt hem ruimschoots
gelegenheid om zich te beznnen op een
voorCanada gloednieuwe situjtie,waarillde vorming van œn regerlng alleen

legenhjidgebodenom m: devertegen-

woordlgers van alle partllen op enkele
na te overleggen overeen nationale bundeling van politieke krachten. Lanusse

schœn ditook in zijn eigen belang te

achten.W at Perôn echter voor zichzelf
metdeze besprekingen hooptte bereiken
coalitie.Canada heeftnog nooiteen coa- was aan het eind van de maand nog allitieregering gehad.Trudeau heeftin de lerminst duidelijk.
loop van de maand novem ber druk onderhandeld met de nieuwe partijvan de

mogelijk is door hetaangaan Van een

Democraten, met wier steun hij een
meerderheid kan verwerven.Beiden zien
dit bondgenootschap a1s in hun belang

Ierland
Ierland is in de loop van deze m aand

aangezen ZjZch geen van beiden ge- œnsklp snauw betrokkengeraaktbijde
baat achten maet nog weer eens nieuwe m oeililkheden in N oord-lerland.De onverkiezingen in hetnabijeverschiet.
geregeldheden, die daar nog steeds
voortgingen,dreigden ook in Dublin de
kop te gaan opsteken zulks naar aanleiChili
ding van de arrestatie van een der IRAPresident Allende heeft het stakingscon- leiders,M acstiofain,die in een interview
flict,datvoordeKonomievanZjn land m et de Ierse radio totgeweld had opgenoodlottig dreigde te wqlden,opgelost roepen.Macstiofaip werd a1slidvaneen
door drie militairen in zlln kabinet op verboden organisatle doorde Ierse rechte nemen en één van hen,generaal Car- ter tot de minimllm straf veroordeeld
1os Prats, opperbevelhebber van het 1e- die op overtreding van dit verbod staat,
ger,m etde portefeuille van Binnenland- mn halfjaar.Aanstondsna Zjn arrestase Zaken tebelasten.Pratsheefthetver- tie was M acstiofain echterin hongerstatrouwen van de stakende groepen weten king gegaan en toen hijvoorde rechter
te winnen en Chili de rust geschonken, verschœn gaven de doktoren hem nog
waarin het Zch op de verkiezingen van maar enkele dagen te leven.Hij wierp
maart 1973 kan voorbereiden.
Zch a1sm artelaar voor de Ierse zaak in
Noord-lerland op en promptkwam zijn
aanhang in beweging. Een poging om
Argentinië
hem m etwapengeweld uithetziekenhuis

De voormalile dictatorvan Argentinië,
Juan Perôn:lspa een afwezigheid van
17 jaren ult zpn laatste ballingsoord,
Madrid,via Romenaarzijn land terug-

te bevrijden mislukte, doch het werd
we1 dreigepd onrustig in de straten van
Dublin.HPJisinmiddglsnaareen streng

bewu kt militair zlekenhuis overgegekeerd,zulksna daartoe verkregen toe- bracht.
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België
D e regeringscrisis
Toen wijvorige maand schreven dat allesgrondig scheefzatop hetpolitieke
vlak,zat iedereen zowatte wachten op de valvan de regering.Toen deze niet

onmiddellijk volgde,berekende men dathetiets voor na de eindejaarsfeesten
zou worden.Zo kwam de ontknoping op 22 novem ber tenslotte nog als een
verrassing.
D e aY eiding was de Voerkwestie en de afbakening van het Brussels gewest.
De CVP was van oordeeldat de m aatvo1was en lietditweten.De socialisten

reageerdenhieruitbundiggelukkigop:zijkondenzeggen datdeCvp-broeders
(<De Saegeren zijn beulknechtjes',schreefJ.VanEynde in VolksgazetjEyskenshaddengehalsrecht.Ook dePSC wastedehandeninonschuld:zijhadden
hetniethoeventedoen!W aarschijnlijkwarendepoliticizich ernietvu bewust
hoe deze onverkwikkelijke poppekastnaarhetpubliek overkwam.
IndeloopvandevolgendedagengafHoubenzijnontslagalsvoorzittervanhet
CV P-PSC overlegorgaan.D eze traditionele figuur,sym boolvan de eenheid van

de christelijke democratie,npm hetnietdatde twee jonge voorzitters hem
bedanktenvoorzijnbereidwillig aanbod,in hunnaam teonderhandelenbijde
vormingvandenieuweregering.Vermoedelijkwordtditheteindvandedubbelzinnigheid wanrmee CVP en PSC een partijeenheid simuleerden telkens
wanneer dit hun belangen diende.
N og voorheteind van de week werd JosDe Saegerdoordekoning totinform ateurbenoem d m eteen ietwatongewone opdracht:n1.de voorwaarden te onderzoeken die kunnen waarborgen dat een regering duurzaam de com munautaire

problemen za1oplossen.Terwijlnu DeSaeger alle partijen p01stnaar hun
standpunten bereidheid totm edewerking,worden twee vragen druk besproken:
1. Zalm en de regering uitbreiden of niet,ofzalmen een buitengouvem em entele m eerderheid zoeken in hetkader van een soortcomm unautairpact?
2. H eefthet zin op ditogenblik de comm unautaire problem en af te zonderen
van de andere politieke en sociaal-econom ische vraagsm kken?
A1s struikelblok voor de CV P -BSP coalitie wordt nu het ontbreken van de
vereiste twee derde m eerderheid sterk beklem toond.D itinspireerthetzoeken

naaruitbreidingvanderegeringnaardriepartijen(Pan,hetsatirischweekblad,
gewaagtreedsvan een Tomnipartite').In principelijktgeen enkelepartijweerhoudend.M hoeweldeeerstereactie van deBSP negatiefwas,lijkthaarstilzwijgen nu eerderop een laten vergeten van onbesuisdeuitlatingen van het
eerste ogenblik.Nxhtanszijn demeningen hierover verdeeld.Wanneer het
inderdaad zo is dat de aangelegenheid louter com m unautair is en alleen over

taalalakeningen gaat,dan lijkthetzinnigom dezezaakvoorafen metnationalesamenwerkinguitdevoetentehelpen.Bekijktmenhetechteranders,dan
vreest m en de im plicaties van het louter com munautair benaderen van deze

impasse.Zoalswijreedsvroegerschreven,gaathetom veelmeerdancommu-
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nautaire verdeeldheid.Hetgaatvooralom hetve- ezenlijken van een nieuw
m achtsevenwicht, nu het vroegere m achtsevenwicht verstoord werd door de
regionalisering.H et gaat om de beslissingsorganen en de m achtsverhoudingen
in de drie op te richten gew esten en in de tweetaalgem eenschappen V laanderen
en W allonië tussen conservatieven en progressisten,tussen centralisten en federalisten,tussen chn-stenen en vrijzinnigen,tuuen depoliticivan de verzuiling
en die van hetpluralism e,m ssen de oude generatie en de opkom ende nieuwe
generatie.

Dehervormingisteingrijpendom zeaan taalpartijenovertelaten!Ditisdan
ook de stelling die slechts aarzelend veld wint:de arbeidersbeweging en de vak-

bondenmoetentothetinzichtkomendatziJaan dediscussiemoetendeelnemen
met een duidelijk standpuntbetreffende de democratische opbouw van de
nieuwe instellingen m ethet oog op de sociaal-econom ische politiek die naderhand via deze st- cturen za1 m oeten worden gevoerd. M aar ondertussen zei
voorzitter H outhuys nog dat het ACV in deze politieke crisis geen standpunt
zou innemen!
V an deze regee gscrisis voorspelt men dat ze een paar m aanden gaat duren.
W ellicht komen er toch nog verkiezingen van, aangezien de CV P noch op

Brusselnoch op deVoerwi1toegeven.M aardetraditionelepartijen weten best
waarom zijmethand en tand verkiezingen zullen weren.De aard van de inzet
beloofthun geen stem m enwinst.Geeftniet,speculeren som migen,laat de taal-

partijen maarwinnen en dan regeringsverantwoordelijkheid nemen.Dan valt
ze vanzelf a1s eenheid door de m and.M isschien komt er daarna kans voor een

nieuwe opstelling en een hergroepering op andere krachtlijnen dan die in de
huidige Belgische partijen historisch gegroeid zijn.

ACV en M aatschappel#keZekerheid
Er heerstheelwatonbehagen rond de maatschappelijke zekerheid in België.
Ditonbehagen slaateigenlijk nietzozeerop watdemaatschappelijke zekerheid
doet- iedereen is heterover eens dater veelis gerealiseerd - m aar veeleer
op watze zou kunnen doen en niet doet.

Demaatschappelijke zekerheid (MZ)beheerteen eno= kapitaal.Totnu toeis
zijin feite een verdelingsmechanisme.Die ene keer datvoorgesteld werd het
overschotvan dekinderbijslagen in infrastructuu- erken te investeren,ontstond alonmiddellijk eenhomerischenlzie.Oorspronkelijk washetdebedoeling langsde M Z een herverdeling van de inkom sten terealiseren.H .Deleeck
heeftaangetoond datdaar in hethuidige stelselnietsvan terechtkomt.En dan?

Hetstelselveranderenoferzich bijneerleggen?
D e M Z werd opgebouwd binnen de werknem ersgroep:voor en door arbeiders
en beambten.Latergroeide deidee om het elfdetedoen voor andere groepen
zoalsde zelfstandigen,en tenslottew erd de vraag gesteld waarom de hele bevolking nietvan dezelfde voordelen zou bxnnen genieten.
H et tekort in bepaalde sectoren, dat enorm e proporties aanneem t, doet van-
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zelfsprekend ongeM theied ontstaan rond de financiering en het in de hand
houden van de uitgaven.
Tenslotte is er de vaststelling dat de M Z een m achtsinstx ment is geworden
voor degenen die haar beheren.> m s heeft m en de indruk dat bepaalde sectoren helem aal anders georganiseerd zouden kunnen worden, m aar dat de
drang tot zelo andhaving van bepaalde organisaties die zichzelf hebben uitgebouwd a1s gelduitdeler,een rem vormtop elke N ging om de zaken fundam enteelanders aan te pakken.

HetAlgemeen Christelijk Vakverbond (A.C.V.)heefteen congres gehouden
overde M Z.Tegenoverde zo juistopgesomde deelproblemen werden ook een
reeksdeel-antwoorden gesteld.HetA.C.V.zietin de M Z klaarblijkelijk geen
uitdrukkelijk politiek instnlment,doorde overheid tehanteren in een langetermijnm litiek voordehelebevolking.DeM Z isveeleereen instrumentvoor
de vakbew eging zelf,om een bestaansm inimxlm en een gewaarborgde levensstandaard te verzekeren aan de werknem ersgroep.D e idee datditm oetgebeu-

ren doordesolidariteitbiM endegroepblijftcentraz staan enwordtnoga= gescherpt.Eenanderefinancieringswijzevoorhetgeheeldaneenheffingopde
lonen wordt afgewezen,en het A .C.V .wi1 de werkgevers buiten de beheers-

organenvan deM Z,juistomdathetom lonen gaat,diedusalleenvan dewerknemerszijn.
H etA .
C.
V .zegtdathetde illusie heeftopgegeven datlangsde M Z een herverdeling van de inkom sten za1gebeuren.D at is detaak van de overheid langseen
inkom enspolitiek.D e M Z kan alleen binnen de eigen groep inkom enscom pen-

seren,doordeplafondsvoordebijdragen afteschaffen en deuitkeringen te
regelen m etm inim a en m axim a.D eze uitkeringen zouden opgetrokken m oeten

worden tot70% van hetgederfdeinkomen,altijd metinachtnamevan een
m e m um .
D ezelfde solidariteitsgedachte speelt niet tegenover andere groepen dan de
werknem ers.H etA .C.V .is principieelwe1voorstandervan een veralgem eende
M Z voorheeldebevolking,m aardan op voo- aardedatiedereactievebetazt

volgenszijn inkomen.Diewaarborgku methethuidigebelastingstelselechter
nietgeboden worden.Enkelde arbeidershebben een <glazen portem onnee'de anderen frauderen.In een veralgem eend stelselzouden de werknem ersdus
m ee m oeten betalen voor anderen, zoals de zelfstandigen, en dus ook m eer

moeten bijdragen dan nu.En daarvoelthetA.C.V.nietsvoor.Geen sprake
dusvan fiscaliseringvan debijdragen,en geen sprakevan een veralgemeend
stelsel.
Enkel de gezondheidszorg wi1 het ACV voortaan langs de belasting op het
inkom en financieren,wattevensbetekentdatde financiële zorgen volledig aan
de staatworden overgelaten.D e m otivering klinkt nogz eigenaardig,om dat
watoverde M Z werd gezegd nu ineensnietm eergeldtvoordeziekteverzekering,en om gekeerd.M aar het Verbond van de Belgi
scheNijverheid N .B.N.)
en de sx ialistische vakbond (A.B.V.V.)velelden vroeger 2 dat ze van de

miseriemetdeZekteverzekee g wilden verlostworden,en datishetwerkelijke
argum ent.
Zo w atvu op afstand gezien doeteen congres van een vakbond over de M Z
eigenaardig a= .Erworden verbetee gen a= hetstelselvoorgesteld die zeker

behartenswaardigzijn.Arbeiders,beambten en a btenaren hœven nietfundamenteelmeerongemsttezi
jn.Alshun ie1 overkomk danblijfthun een redeWk,au dewelvam sstijginggekoppeld lnkomen verzekerd.Maardevakbonden vinden hettoch zo vnnzelfsprekend,zo evident,datre naarde toekom st

toewordtvoortgedachtindetermenvu h= verleden,datmen erongeM tbij
wordt.D e uitgangspu ten van hetverleden wegdenken en vervu gen dx r nieu-

wewordtgewx n Tonmogelijk'verklavd.Vabularasa'bestaatniet.
D evA beweging bestempeltzicu elfop die m e er * volskektrefo= lstisch.
W e m ogen vast op hen rekenen om correcues a= te brengen binnen het bestau debestel,m a% problem en diebinnen datbestelnietb mnen worden opgelost,datisnietsvoordevakbond.H etontbreekthun hiew ooraa iederevo=
van fu tasie, om dat ze geen enkel risiO durven nem en om x k m av het
gerino te vx rdeelte laten verloren ga= datze vx rhun m ensen hebben verW oW en.
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Van H aagsche totH aagse

H aagsche Comedie za1 worden, wordt
belast,M 1 deze alle voorradige elemen-

In het landschap van 's-Gravenhage is
de Haagse Com edie even onmisbaar a1s
het Binnenhof.En voor sommigen even
vermolmd en achterhaald. Toch is het
toneelgezelscu p pas een kwart eeuw

ten bundelen en erhetstijlhuis uitop-

bouwen dat thans het vaste begrip uitm aakt van œ n vakkundig, beschaafd,
rustig m aar kunstbewust, open en alert

gezelschap.De huisstijlwordtdoorDuoud.ofreedseen kwarteeuw.Stedelijke bois wat aseptisch-klinisch opgevangen
gezelschappen hebben geen lang leven; in een formule: <de expressie van een

terwijlin degrotebuursteden recentde bijuitstekmodernegevoeligheidtenaanstaande gezelschappen onder de druk

zien van de realiteit,gevoeligheid nam e-

van conjunctuuren doctrine zijn bezweken,blijftde Haagse Comediepal.Dat
heeft verblijdende en deprimerende aspœten.En omdatde jongens van deze
troep datzelfook we1inzien,is hetfeest
naaraanleiding van het25-jarig bestaan

lijk voorhetuitzonderlijkevan e1k individu en elke situatie'(10-11).Hetblijft
toch te veel een slogan; de concrete

vorm en deideële mentaliteitvind jein
dit motto toch te weinig terug.Dubois
doet echter voorbeeldig werk door Op

nogal nuu cerend uitgevallen.De thea- ingehouden toon afstandelijkhetgaanen
tergescMedenis van Nederland heeft er, verdwijnen van figuren en behoeften op
naareen ideetje van M ax W agener (di- te tekenen,zonder de stem te verheffen,
recteur Nederlands Centrum I.T.
I.),in zonder pleidooien te houden,zonder een
ieder gevaleen aardig boekje aan over- vuist te maken.Dit Mstorische gedeelte
is een nette kroniek, en de incidentele
gehoudeni.
P.H.Dubois heeft de taak toegewezen fouten bijhetwatonweM ig citeren van
gekregen m etvaardige pen hetontstaan, voorbeeldeninanderedanHaajset
headeopgang,deverkalkinqen deverjon- tertoestanden bevestigen het m teeltka-

ging2het we1 en wee bljgevolg te be- rakter van deze verantwoorde navelkijschnjven.Hijdoetzijn keurige bestom kerij.
de inhoud en de expressie van de H aag- Je kuntje afvragen ofS.Carmi
ggeltde
seComedieteplaatsen a1sonlosmakelijk meestaangeWezen PersoonisOm OP (0nverbonden met het zijn en het voelen getwijfeld thee-lvisite te gaan bij Paul
van de stadsgemeenschap zelf.Van E. Steenbergen,hetlevende image van deze
Verkadem eHaghespelers,1908),via C. HaagseComedie,en tussen 1960 en 1971

Van derLugt Melsert(Hofstad-Toneel,
1917-'38),overD.Verbeek (ResidentieToneel,1938-'47),ziethijeen continue
ontwikkeling.En a1sin 1947wijlen Cees

haar diredeur, nadat hij deze functie

van 1950 tot 1960 met C.Laseur reeds
gedeeld had.Carmlggeltsteltin e1k geval

geen moeilijke vragen,uitonvermojen

Laseur m et de opdracht voor wat de ofuitonwil.Maarhijiserweldefllne

1 25 jclrHaagse Comedie.Jubileum-uitgave 1947 -1972,Ni
lgh & Van Ditmar,'s-Gravenhage-Rotterdam,1972,142 pp.,/1,10.

heer voor om Steenbergen a1s het ware
bijzich op schootte nemen en hem tot
prikkelende volzinnen te stimuleren.
Geen kwaadaardige, geen nonsensicale,
geen zweverige,m aar lieve en toch per-

<streven naar kwaliteit,continuïteitbrengen in het repertoire zonder in oppervlakkigheden te verzeilen en methetoog
gericht op het publiek,zodat men wéét

tinente, verduidelijkende en toch niet
defensieve, evaluerende en bij
gevolg
noodzakelijke.Steenbergen oog in oog
metzichzelf,zijhetschuinloensendnaar

ontschuldigende oftoch verqoelijkende

water gebeurt'(46).Onnodig een ver-

ondertoon gebe kend,heefth1jhetover

evolutie, over vem ieuwen zonder verbreken,overvoortborduren op tradities.

het legioen betweters dat hem een visie

Hijlijkttegen derestvan Nederlandaan
en een houdingzou voorschrijven.Afen te praten en de defensieve vibraties in
toe toch wegglijdend in een watmyste- zijn Znnen verraden toch enigszins een
rieuze taal.Zoals wanneer hij zichzelf watwankele zekerheid,een behoefte om
Ik ben een zelf toch ook betwijfelde opstelling
probeertte etiketteren alsacteur:<

geen man Van grote Contrasten.lk ben
geen olieverfman, a1s Van Dalsum . lk
ben aquarellist.lk za1 een drama nooit
m et grote effecten doen. Ik kan mis-

alsnog recht tepraten.Het is overigens
toch we1frappant dat vaak het Haagse
publiek wordtingeroepen a1s een zin-en

schien we1 stil huilen.M aar alsjeblieft
geen neuansnuiterijl'(29).Zoals wanneer hij temgschrikt voor de behoefte
van jongereacteursom erbewustachter

datpreciesditpubliekoptochoyvallenvan het gezelschap werd gehouden.Pre-

gezocht çop zoek naar de naens achter

nergens een m onument worden. Het

gehaltebepalende factor (en datza1ongetwijfeld we1 terecht gebeuren), maar

de wijze buiten de vlugge radlografie

te komen waten waarom ze a1s toneelz
j
ni
etsopteedo
enen;
gegeven ogenblik bezig
mi
ens
en
dan is Steenbergen
bang dat ze thet mystieke waardoor het
toneeldes toneels is,er uitzullen halen.

ciesdatlijktmede meestbejaardefactortezijnin deopzetvanhetheleboekje.Waarintelligenteverantwoordingvan
heteigen doen (en hetvelelaten)wordt
uitgebracht, blijken vooral de verzweJemoetook aan jezielruimtelaten din- gen aspecten in belangrijkematedeoffgen tedoen diejenietberedeneren kunt. side-m omenten uit te maken.Ook deze
stilte iswelsprekend.
M aardiezouitjekomenl'(30).
Hella H aasse heeft 1da W asserman op- Dit gelegenheidsboekje wi1 uiteraard

hetimago'(33).Zijgaaterblijkbaarvan wordt echter evenmin een wat stil mouit dat ze m et een exotisch wezen te

m ent w aarop de drukke lieden nu eens

maken za1krijgen en ze doetontwape- rustig overpeinzen waar al dat theater-

nend-verwonderd a1s ze er toch achter gedoe nu precies op slaat.A1s de laatste
komt dat er een m ens voor haar zit, zin is gezegd, a1s de weem oedige blikm eer nog:een vrouw.Ze verwacht dat over-de-schouder vertederend ook langs
ze ook bljIda thuis een kunsttmatlige de vele pagina's foto's is gegleden,gaat
mise-en-scène za1 treffen en ze wordt iedereen fijn weer aan de slag.En dat
warempelnerveus als dit niet het geval raden ze ongetwij
feld ook de gretige
blijkttezijn.En dan lopen depsycholo- lezer aan.

gischecatejorieënermetHellavandoor: Tochblijfjemetvragen zitten.Ongewild
de soberheld van de woning wordtgesu- legtditgezelschap zich in de gesprekken
blimeerd tot de bodem zoniet het prinjzijn onontwijkbare reputacipe van lda'stheatralewezen:Tdatwaar toch neerbi
tie.ls de H aagse Comedie inderdaad zo

hetom gaatwordtniet omlijnd of on- braaf en lief,zo zonder Hsico,zo naloderstreept,maar uitgespaard' uit <gerafperig?Erzijn terechtgrondigebedenkinfineerde terughoudendheid'(34).
gen mogelijk.A1s dewerkprincipesvan

J.P.Bresser heeft de nieuwe actualiteit, beheersing en tucht onverm akt worden
directeur Carl Van der Plas,toegestaan aangehouden,dan heeft dat minder met
hetverledenvan deze25jaren teverbin- een artistieke schuchterheid te maken
den met de toekomst. Terecht beklem - dan preci
esmeteentheatraleefficiency
toonthijde <dikke li
jn Steenbergen'a1s D e nlet te loochenen neiging tot relatl-
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veren,totschaduwgroei,tottemperen en een garantie zijn voor alvast nog een
vew agen,is een athetisch werkbeginsel. kwarteeuw.
C.Tindem ans

Dewereld metbxnrmensjeswordtvoor

de duurvan e n avond teruggebrachttot

PiusXII en H itler

weanlijke dimensi>.De roliteitblijkt N/elke ro1heeft Paus Pius 1111gespeeld
te bestaan uit details, uit franjes, uit in de Tweede W ereldoorlog? Heeft hij
vraagtekens,nietuiteen echoloze zeker- i
rdaad, zoals enkele schrijvers de
heid.Dat kun je onmogelijk goed-bur- lnde
aatstejaren hebben beweerd,tegenover
gerlijkblijven noemen.Hetuitgaproken hetDuitse staatshoofd,Adolf Hitler,de
Haagse gehalte,datinderdaad œn tijd- diplomatieke voorzchtigheid boven a1lang identiek kon worden geachtm etde 1% g>teld en Zch zorga ldig onthouden
gehandschoende sodetpsfeer en de t
sor- van all% wat deze hystericus zou kun-

a'-stijl,is mettertijd toch een niet-ang- nen prikkelen?Ditisnxmelijk watprof.
stig maar bepaald we1 consequent vra- Harold Deutsch in zijn boek TheCongenstellen aan hetik en de samenleving
splracy Jgcfnaf H îtler fa the Twîlight

!eworden.NogsteM swordtdevoorstel- W ar stelt.M et de 'twilightwar'bedoellmg we1 opgevat a1s .de barrière,waar- de Deutsch de perlode heelin hetbegin
achter het gezelschap Zch verschu st van deoorlog tussen deinvalin Polen in

@oudtl'(zoals André Rutten het heeft de zomervan 1939 en deoyening van
uitjedrukt.Debotsingtussenacteur-en het offensief in het W esten m de lente
reglsseur-toned (meerdan œn othetisch van 1940, toen de oorlog op een laag
manoeuvre inderdaad een generatix p- pi
tje bleef.In die tijd zou ervanuithet
tiek) is geen tecu isch meningsverschil Vaticaan heelvooM chtig gepoogd zijn
maareenweanlijkeverschuivingvan de de Britse Regee g te intera seren voor
intende en de finaliteitvan het thO ter. een complotvan de Duitse generaals teHetstijlr- ptisin dezeinterneevolutie gen Hitler.Zo voorzchdg K hter,datde
in belu grijkemateachterhaald doorde Engelse Regering deze m ging onmogeleden van hetgezelx hap zelf.Hetpoëte- lijk a1s sedeus kon beschouwen.En dat
rige,het stilerende,het edele in de ex- zou alles zijn wat Pius XH gedurende
Pressie,hetgenuanceerd-frivole,het!ri1- deze periode ondernam .
llge,hetonbelangrijke in de thematlek, Waarging ditnu eigenlljk over?
hebben deze vem ieuwde Haagse Come- In september 1939 werd een zekere Jodie toch hetbewustzijn bijgebrachtdat seph M ûller,een u tholiek advoc at uit
ook in Den Haag de tijd nietstilbWft M ûnchen,door œ n groep hoge officie-

staan.Op datverleden kun je nietbou- Dn uitgenodigd naar Berlijn te komen
wen.Klassiek toneel is niet langer een en deze officieren - alle verbonden
affich-ieraad maar een wezenlljkecon- aan de contra-spionagedienst van het
frontatie.Stijlspelen maaktradeloosa1s leger - verzochten hem naar Rom e te

er geen visie ondersteekt.D eze visie is gaan om nam ens hen de Paus te verzoelangm am binnen het bereik gekomen. ken rechtstreeks contact tussen hen en

Engeland te leggen.ZiJwilden hetHitHetis zeker niet een star standpunt dat

zoalsbijvele maatschappelijk-bewogen theaterlui- onveru derlijk in elke
nieuwe produktie wordt geprolecteerd,
vrijpotig,in hetbetere gAal over de
basisheen gemeerd mnprervrijzelden
-

ler-régimeomverwer/n.

M ûllertrad in Rom e ln contactmetœ n
der vertrouwensmannen van de Paus,
PaterLeiber,en metM gr.Kaas,voorde

Nazi-tijd voorzitter van de katholieke
Centnxm-partij in Duitsland.Pater Lei-

organisch me vergroeid.De Haagse vi- ber M g nietveelin deze hele zaak.Zésie - en dnnr alleen kan hun toekom st ker nietvoor de Paus.Een zo voorzichvan leven - is niet categoriek,ze ver- tig diplomaata1s Pius M I zou zich we1
trekt vanuit een actueel bewusY jn en wachten om zich in te laten met een
dringtdan doorhetWdspatina hœn om complot van offideren tegen œ n met
œn duuvAme essentie te ontdekken, het Vat
icaan altijd nog officieel <beblootte leggen en tebegrijpen.Hetkan vriend' staatshoofd. M gr. Kaas onder-

nam zelfeen poging,maar Mjwasvan houd wist D eutsch niets af. Het vond

plu tsop 7 februari1940 en ditm aalonderkende de Bhtse gey>nt,Osborne,die
de a ak de œrste keer ôôk niethelem aal
au sérieux had genomen,de ernst,waarmee de Paus sprak. Hij rapporteerde
PiusM Ioverte spreken.TotZjn stom- ookindiej= taan Londen en di% aal
m e verbxzlng ging de Pauszonder enige ging hetBntse kabinetook dieper op de
aarzeling onmiddellijk op de ymnk '
m. zaak 1 . Pius XIl kreeg een antwoord
Door het getreuzel van Leiber en Kaas waarin bereidwil
ligheid werd uitlespropasdrie maanden nadat M ûllervoor het ken om metde conspirerende offlcieren
eerstin Rome wasaangekom en.Na Zch in contactte komen.Een vredesvoorstel
uitvoerig te hebben laten inlichten liet Meld dit antwoord nog niet1 ,maar het
veel te geringe statuur om iets te bereiken.Intussen grem n geruchten over en
naderend offensief in het W esten om
Zch hœn.PaterLeiberwerd ongerusten
besloot er tenslotte tôch maar eens met

Piusop 12januari1940deBritsejezant slootde mogelijkheid nietuitom daarbij zich komen om h= in te hchten. mx voor de dag te komen zodra de saDezepogin!echterliepaanstondsspaak. m enzwerende officieren op een watmeer

Een der Bntse kranten hoorde van het oveA igende manier de ernst van hun
onderhoud en publiceerde het feit dat bedoelingen te kennen hadden gegeven.
de Britsegeantbijde Paus wasgeroe- Pius M I achtte dit antwoord voldoende
pen,nog vôôrdat het rapport van deze om verder te gaan.Hij deed wederom
diplomaatzijn regering in Londen had via M ûllerde samenzweerders een boodbereikt.D e Franse regering m aakte zich schap toekomen,waarin Mj de inhoud
m etœ n ongerust dat de Paus in het vu Lord Halifu 'voorzchtig antwoord
bondgenootschap tussen Engeland en wxrgaf en daar a1
s zijn persoonlijke
Frankrijk nnn hetstoken was.Engeland m ening aan toevoegde,data1s de heren
suste zijn bondgenooten deed het rap- nu snel tot handelen overgingen,bevre-

portvan zijn geant bij het Vatinmnn dilendevredesvoorwaarden van de Gemet een dooddoenertje af.En datwas alheerden mochten *orden verwacht.
volgensD eutsch heteinde van een goed Dathij,ditalla ondememende,een uibedoelde maar weinig om hetlijf heb- te= ate gevaarlijk spel speelde,interesbende poging van PiusM I.
Nu zijn echter onlangs uit de Britse

R- rde hem niets.D egenen die hem van

droeg.Volgens de sam envatting die Le
M oade van deze docllmenten gaf, liet
PiusM I zich doorde teleurstellende reactie uit Londen niet on% oedigen.Hij
bleefzich op de hoogte houden van wat

in het yxnd. De generaals wisten hun
voom emens nietwaar te m aken.
Dit had voor het verdere optreden van
Pius M I tot gevolg,datlatere pogingen
om zich voor de vrede in te zetten geen
gehoor meer vonden.M en haalde er in
Londen de schouders over op.
M en wist echter in Londen zeer goed
hoe PiusM IoverH itler dacht.Detoenmalige stnxtssecretarisvan hetVaticaan,
M gr. M ontini, thans Paus Paulus VI,

nabij in deze hele znnk meemaakten,
staatsarcMeven documenten tevoorscMjn hadden niets anders dan de grootste begekomen,waaM tblijkt,datdeze episo- wondering voordemoed die hijMerbij
denog een belangrijk vervolg had,waar aan de dag legde.
professor Deutsch geen kennis van Uiteindelijk liep ook zijn tweedepoging

er in Duitsland gaande wasen toen hij
op een gegeven ogenblik vernam datgeneraalBeck aan de leiding stond van het

offideren-complot, besloothiJ opnieuw

œ n poging te doen.Generaal Beck was

namelijk deenigevan dehem genoemde
officieren die hi
jpersoonlijk nog kende
uitdetijd toen NiJnuntiuswasin Berlijn,en hij achtte deze man zeerhoog.

stelde onverholen duidelijk:<De wereld
zou erheelwatbeteraan toeZjn a1sZj

verlost was van deze gesel'.
Pius M I ontbood dus de Britse gem nt Het is voor de M storie we1 znnk van
e aanvulling van Professor Deutsch'
ten tweeden male;dieaalin het!root- dreelzaa
s goede nota te nem en.
ste geheim,en deelde hem zijn nleuwe
bevindingen mœ .Van dit tweM e onder- ï<ansHe= ans

Boekbespreking
Binnengekomen boeken,aan hetbegin vJa iedere

rubriek ver-e/d worden besproken naarmogel#kheid
ervan ziln zeven artikelen van de AmeriGED RA GSW ETENSCH APPEN

kaanse psychologen Rogers,Gendlin,Shlien
en Van Dusen. Bara Stevens! een reeds

oudere doktersweduwe,koos dle bijdragen
mdatze uitdrukken watziJzelfheeftdoorEnk-osterholt,C.#.van - u ten ze het o
m aakt a1s ontwikkeling. Haar comm enmaar voelen ... - Van Gennep, Am ster- ge
taar eromheen is een stuk levensverhaal
dam,1972,156 pp.,/8,90.
Jorgensen,M osse - Van schooloproer tot waarmee ZiJzeervelen van diensthooptte
iln.Haar thesis:de mens heeftvoldoende
oproerschool. - (Anatomie van de toe- z
J
u
st oordeel over wat voor hem goed of
komst), W ereldvenster, Baarn, 1972, 228 vei
rkeerd isen moetZch dunen laten leiden
PP.,/15,50.
oor dit persoonlijk oordeelom een onafKritiek.- X ernvraag).Geest.Verzorglng d
ankelijke ri
jpe persoon te zi
ln.Naargelang
Kri
jgsmacht,Den Haag,1972,okt-,49 pp.. h
instelling van de lezer kan ditwerk een
Lipshitz,Jl/wla - Wastageamong crajtap- de
prentice students.- H utchinson,Lodon / verhandeling zijn overhumanistic psychology
en client-centered therapy of een bezinD enis,Borgerhout,1972,73 pp.,BF.190.
'
boek.Iedereen za1hetvanuiteigen erPiaget,J.en B.Inhelder - De psychologie mngs
var'
m gen duiden, zich eraan moeten convan het kind.- Lemnlscaat, Rotterdam ,
1972,157 pp-,j15,90.x
sechehaye,M .A.-X Terug naar het nulpunt.- Lemnlscaat,Rotterdsm ,1972,120
pp.,112,50.
StruykerBoudier.Kees- Vervreem ding en

:evr#d/ng.- Ambo, Bilthoven, 1972, 179
pP.,/ 12,50.

fronteren,ermee worstelen.W antde thesis
wordt consequent toegepast: de auteurs
stellen hun ervaringen,ideeën, hypothesen
terbeschikking opdatde lezer ze zou toetsen, annnem en, verweo en of corrigeren
naar eigen oordeel en nood. De artikelen

behandelenen nieuweN k op doelen me-

hodesvan psychotherapie.M aarBarry SteThiadens, Dr.A .J. H .en D r.L.# .R . t
vens'randbemerkingen geven er een ruim er
Bakker- D oodgaan isnog geen sterven.aderaan,laten er bijbetekenissen van zien
(Anatomie van de toekomst),W ereldvenster, k
die de lezerhelpen zichzelf te leren kennen
Baarn,1972,146 pp.,/14,75.
en spontaner te leven.Ze bekrachtigen in
Thiadens,A .J.H .e.a.- H etsterven dat
e lezer zowel zijn zelfstandigheid a1s zijn
onstoe-komt.- (Katernen 2000),W olters- d
gerichtheid op anderen.De titelIntermenNoordhoff,Groningen,1972/6,22 pp.,
Jel#k mag men niet opvatten a1s ging het
/2,50.
m een tractaat over het bevorderen van
Ungers,Lieselotte,en 0.M .- Kommunen o
municatie.
fa der neuen Welt.- Kiepenheuer und com
isschien komtmen allezend ln de verleiW itsch, Köln, 1972, 102 pp., gdll., DM . M
ding het boek te zien a1s een stuk maat14.- .
Verdoorn,Dr.J.A.- Arts en oorlog.2 schappdkritiek.Maardan kan men aan de

diepere inhoud voorbijschieten. Het gaat
Barry Stevenserom duidelijk te maken dat
ziJeen persoon wenstte zijn die in zichelfdeoriëntatie en vrilheid vlndtom over
Attraktion. - Enke, Stuttgart, 1972, 135 z
zichzelf te reflecteren en te beslissen,maar
dln.- Uitgeveri
l Lynx,Amsterdam,1972,
926 pp-,j45,- .
W ienold,S/na- Kontakt,Ffa/o lun: und
pP.,geïll.,DM .19,80.

CarlR.Rogers en SlrrzStevens

Intermeu el#k
(Alpha-boek),NVSH,Den Haag, 1972.
264 pp../19.75.
Ditboek heeftmeerderedimensies.De kern

ook om anderen tegemoette treden en van
anderen liefde te ontvangen zonder aan be-

invloeding onderworpen te A n.Ditisuiteraard gezonde maatschappi
jkritiek.
Het boek als geheel is een bekentenis dat
psychiatrie nietzo'n vaste grond onder de
voeten heefta1s haarbeoefenaarswillen 1a-

ten voorkom en. Barry Stevens zegt het

met die filosofie of vertrouwthijhaar niet
ronduit(pp.195-196).M aarin debi
ldragen helemaal. BiJ onze waardering voor M asvan de psychologen is hetm ssen de regels
eveneenste lezen.D itis een negatieve formulering van w at Rogers bepleit: dat de
psycholoog/psycMater veel meer zichzelf

lows studie,die vele psychologen tot een

verruimde ki
lk mag brengen,sir aleren we
a1s bijzonder belangwekkend hethoofdstuk

15,waarindeverhoudingtussenmaatschay-

moet zijn (met een persoonlibke waarden- pilverbeterin! en individuele steun en d1e
schaal) in de behandeling van cliënten, en tussen techmsche psychotherapie en goede
zich onso ankelijker moet opstellen t.o.
v. intermenselilke verhoudingen behandeld
alle 'scholen'@ W ie dit werk zonder technl
'-

worden.

sche kennl
's van de pqchologie lezen wil, G .Boeve
za1misscMen enigemoellijkepassagesin de
koop m oeten nemen om m et genoegen te

mi
jmeren - en hopeWk niette piekeren - EtienneVerhoeyen,e-a.
overveelverke kkende wijsheid.HiJkan er Gezîn,kommune en maatschappn
willekeurig gedeelten uit kiezen, overdenken,herlezen en uitproberen.
G .Boeve

N VSH ,'s-G ravenhage,1972,155 pp..
Chris Loones bundelteen greep documentatie- en discussiemateriaal dat omvat: 1.

A braham H .M aslow

M agda M ichielsens' overzichtelilke schets
van W ilhelm Reich's ideeën uit zijn voor-

M otivatie en persoonlnkheid

Lem nlscaat,Rotterdam/Denis,Borgerhout,
1972,463 pp.,BF.400.

Amerikaanseperiode;2.een relaasoverhet
leven en vooral de opvoeding in een Ber-

Wnse commune (1967-1968): 3. Gfza
Kirchknopfs oppervlakkig ontwerp voor de
De thesis die M aslow ultvoerig arp men- ontM kkeh-ng van gezin totcommune;4.ziln
teert is: tAan de gu gbare m otivatietheorieën van Freudianen en de behavioristen
moeten we een correctie aanbrengen door
aan tenem en datongem otiveerde handelin-

gen voorkomen'.M aslow zietbewijzen van
niet-gemotiveerd handelen hoofdzakelijk in
de meest gezonde mensen,zijdie zover in

eigen kritiekhierop en dievan Etienne Verhoeyen; 5. een H tische nabeschouwing

over de BerWnse communes door Heide

Berndt; 6. een voorstel van discussie-elementen doorEtlenneVerhoeyen.Hetrelaas
overde comm unes kom tnietuitboven het
anekdotische,ook alworden erallerleiide-

hun fundam entele behoeften aan veiligheid, olozsche beschouwingen tussen geweven.
gemeenschap en achtin: bevredigd zijn,dat Hetisnamelilk verrassend hoe vaak diebeze zichzelf expressiefultleven.Dituitleven schouwingen ofwel omkeerbaar zijn ofwel
isniet meer een nastreven van bevrediWng, in tegenspraak m et andere ideeën binnen
m aareen spontaan genieten van vervulling. hetzelfderelaas.Omkeerbaar isbv.de beOok in kunst,spelen persoonli
jke stijlziet wering dat het burgerli
lke gezn fmstraties
M aslow bevestigingen van ziln theorie. In veroorzaakt.Een voorbeeldvantelenspraak
het fTen geleide'stiptProf.H.C.J.Duiâ- is: de com mune zoekt de bevredlging van
kerde verdiensten en tekorten van M aslows onze behoeften te organiseren (p.44)maar
visie aan. H et werk is inderdaad niet op ze verwilt anderen dat ze slechts ageren
alle punten even overtuigend.Bepaalde ge- voor de bevredigingvan hun eigen behoef-

deelten steunen op degeli
lke observatie en
studie, andere zijn slechts ontwerpen van

ideeën ofrichtingen waarin M aslow verdere

studie wenst. Jammer genoeg ziln er ook
pagina's waar M aslow te veel vragen en
halve antwoorden a.h.w. op een hoop ge-

ten (p.4O.ln hetderde en vierde deelvan
ditrelaasziln we1een aantalleerrilke ervaringen gegeven. M aar Heide Berndt wijst
er terecht op dat ze slechts de buitenkant
raken van de echtevraag om hetgezin.M et
name wordtmae
tgp
1s
an
arwo
ee
or
nddj
lepmeo
nv
seWk
ee
rept
rde

gooid heeft;somskon Mjnietaan dever- mogelijkheid
leiding weerstaan ziln 'ontdekking' tot in relatie te verwerven.H.Berndtwi
ltditaan
hetabsurde door te trekken (b.v.:verveling een te zwakkepersoonlijkheid bi
jde comis een gevolg van hyperbevrediging van een muneleden (p.135),dieblijkbaartelkensaffundamentele behoefte). Verbazend is dat haakten wanneerde relatie om een echtloszeer elementaire inzichten uit de filosofie
Mer metnadruk verdedigd worden als waren ze totaalnieuw. W elisM aslow erzich
van bewustdatde psychologie nu via inducerende weg totconclusieskomtdie defilosofie sinds lang naarvoren heeftgebracht;

maarblijkbaarisMJnietvoldoende bekend

laten van zichvlf ging vragen. Dit kernprobleem van de overgave - die o.i. de
doorslaggevende factor is in het al of niet

ve- ekken van frustratiesbiJdekinderen-

komtevenmln voorin de overigenswaardevolle discussiestof van het zesde deel van
ditboek.
GeertBoeve
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ook foto's van Hiroshim a en Dien Bien
Phoe.

De schrilver constateert, dat veelal in de

geschiedenis ex-soldaten,voorala1s ze verBrown,N orm an 0 .- Leven tegen dood. minktziln,een ellendig bestaan leiden.Hij
Ambo,Bilthoven,1972,431 pp.,/25,- . verwacht een tegenwicht tegen de m assale

Gojjmann,Srvfng - Verhalten in Sozialen

Situationen.- Bertelsmann,Gûtersloh,
1972,226 pp.,DM .19,80.
Lindsay,John F.- Stadte brauchen mehr
als Geld.- Bertelsm ann, Gûtersloh,1971,
180 pp.,DM .18,80.
M ichielse,D rs.H .C.M .- K ultuurals instrum entvan de heersende macht.- W olters-Noordhoff, Groningen, 1972, 149 pp.,

vernietiging van onze tijd van de artsen

vanwege deprinciyiële tegenstelling tussen
hetdoden oftenmlnste verwonden door de

militairen hetgenezen oftenminstehelpen

doorde arts.D everklaringvan de relatleve
onverscMlligheid van de m eeste m edicitot
nu toe evenals van hun orgnnlsaties zoekt

de schrijverin gebrek aan kennis.Deze be-

schouwingen vorm en slechtseen klein deel,

/12,
50.
0 bladzijden,maar ze Wken hetbelangri
jkM oore,<.G.- Volcanoes.- (New visu- 5
ste van het hele boek.De schrijver citeert
algeography),Hutchinson,London /Denis, metinstem ming Sidel,die zich voorsteltdat
Borgerhout,1972,BF.100.
etmojelijk is datde gehele artsenwereld
M oore, <.G.- Glaciers.- (New visual h
ou welleren mee tewerken aan hetoorgeography), Hutchinson, London / Denis, z
logsbednjf.Ook Röling wordt geciteerd in
Borgerhout,1972, BF.100.
zijn appèlaan de zwi
jgende medici.Oorlog
Poll,K .L.- D e beklemde elite.- M eu- is een ziekte,zegt Dr.Verdoorn,en voor
lenhoff,Amsterdnm,1972,192 pp.
,/14,50. ziekte zijn praeventieve maatregelen te trefSchegget,D r.G.H .ter- H etgeheim van
de m ens...- W ereldvenster,Baarn,1972,

fen.Op p.810 e.v.komen even wapenproduktie,groeiderwereldbevolking en nationalism e aan de orde, evenals de verschui-

146 pp.,/12,50.
Schenda, Rudolj - Das Elend der alten vingen in de inhoud van de begrippen vri
lLeute. - Patmos, Dûsseldort 1972,222 heid en democratie in de westerse wereld.
PP.,DM .16,- .
Sociale wetenschappen nù.- Kv3, Gottmer,H aarlem,1972,152 pp..
Thung,M ady en Anneke H .Schipper-Van

Maarpolitieke,sociologische,economische,

M edische en sociale zorg voor oorlogs-

Buropa,m aar geefthet ook actueelm ate-

biologlsche,Ja ook polemologische analyses
ontbreken eigenWk. Voor de polemologie
n engerezin verwi
jstde schrijvernaarde
Otterloo - Kerkelnke verandering.- Sam- i
desbetreffende literatuur, o.a. van Röling.
som,M phen a.d.m jn, 1972,218 pp.,
Zo ishetboek met alzijn interessante wej24,50.
tenswaardigheden toch geen echte inleiding
Dr.J.A .Verdoorn
tot de (medische) polemologie geworden.
Anderzijds beperkt het boek zich niet tot
A rts en Oorlog
aaloverK orea en Zuid-oost-M ië.
slachtoljers fn de geschiedenis van Europa. ri
Een kleine onjuisheid: het internationale
Inleiding in de medische polemologie.
Rode Kruis doet in N oord-vietnsm maar
Twee delen;duizend bladzijden.
Lynx, Amsterdam, 1972, j45,- , met een bitter weing, de W .H.O.evenmin (p.755);
lin! tot de suggestie van de
voorwoord van Prof.M r.B.V.A.Röling. in tegenstel
Dit grote werk geeftin historisch perspec- schrijver.Destljlisgoed,gedegenzoalshet
tief de wisselwerklng tussen de ontwikke- heleboek.W ekrilgendebekendeuitspraak

ling van de militaire vernietigingstechnieken van Von Clausewitz te horen over de ooringvandeyolitiekmetanen van de geneeskundige verzorging,vooral 1oga1svoortzett
van militaire slachtoffers.H et gaat van de dere middelen maar niet d1e van Frederik
jn soldaten:fHunde,wollt
Grieken totin onzetijd.Daarbilkomen me- deGrotetegen zi
disch-technische, epidemiologische, politie- 1hrewig leben?l'.Toch isanalyse van deze
'taire tendens ook polemologie.
ke, biografische en medisch-eY sche ge- anti-humsnl
zichtspunten aan de orde.Documentatie is M aar en diepte en breedte mag men haast
etin een boek van één schrijververwachzeer gedegen.W e komen beroemde namen ni
ten.
tegen zoals Larrei
l en HenriDunant,naast Een boek waaruit veel geciteerd za1 worvele minderbekende.Deschrijverheefteen den.
J.H.van M eurs
sterk gevoel voor het anekdotische en het
detail.Zo bevathetboek een vijoonderd D r.H .A.Visscher
citaten,die (bi
jna) allemaalachterin keurig

zi
jn vertaald.Verderafbeeldingen van wer- H etN ederlandse landschap
ken bv.naarGoyaen KëtheKollwitz,maar Een fypologfeten behoeve van het
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m ilieubeheer
(Au1a),Utrecht/Antweo en,1972, 155 pp-,

krtn.foto's,/ 12,50.
Het Nederlandse lane ap me zi* de
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N igelGrant

Onderwnsen opvoeding fn Rusland
(Au1a), Spectrum, Utrecht/Antwerpen,
1972,> pp, /6:50,BF.106.

laatsteJaren in een toeneme debelangstel- Ieder schoolkind m Rusland heeft zich te

ling verheugen en teree t.De Mermee sam enhangende steeds te nem ende stroom
van publikaties over dit onderwerp richt
zich veelal op een der vele facetten en/of
problemen van hetlandschap in ons land.
Visscher beoogt daarom met deze studie
een beeld te geven van het N ederlandse

dchtennaartwintig standaardregels:diehet

van buiten moet kennen.Die twintlg reyels
omvatten natuurli
jk bepalingen datheti'
Jverig moetstuderen,dat hetop ti
jd in de 1es
moet zijn, zijn leerboeken moet meebrengen en zo.N lem aal norm ale disciplineza-

ken. M aar zi
J schrilven öök nog andere

l
andschap a1s totaliteit.HiJwi1zijn boek dingen voor.Rechtop zitten tijdens de les;
gekwaliflceerd zien a1s een integrale studie.
In de inldding behandelt de auteur op

opstaan a1sdedirecteurofde leraarde klas
b'
mnenkomt; opstaan a1s men de leraar

overzichteli
lke wiâze een aantal aspecten

antwoord geefti directeur en leraren met

van het m ilieubeheer. Daarna wordt het een beleefdebmging begroeten a1smen hen
ontstaan en de huidige differentiatie in het tegenkomt; beleefd ziln tegen zijn ouders

landschapsbeeld vri
lwel chronologisch be- en Zln oudersgehoorzamen en helpen biJ
handeld.Eerstkomen daarbi
l de verschijn- de zorg voor kleinere broertles of zusjes;
selen ter sprake die hun ontstaan danken geen ruwe uitdrukkingen gebruiken en niet
aan de min of meer natuurlijke processen roken; attent en zorgzanm zijn voor oudt
en vervolgens worden die landschapsele- nlensen. sfen wrilft zich de ogen u1t a1s
menten behandeld die door de mens werden gecreëerd.
Het totaal overziende kan gesteld worden
datde io oud van dit boek een system ati-

men ditallesleest.Kom daar in Nederland
eens om!De kritische leraren,die zo hoog
opgeven van hun sym pathie voor alles wat

Onze conclusie is daarom,dathetboek in

geheel moet inzetten voor de eer van de

achter het ijzeren gordiln gebeurt, zouden
sche inventarisatiebiedt.Naar mi
jn mening iem and die zulke regelsvoorstelde,de ogen
echterisde schrijverernietin geslaagd een uithethoofd krabben.
wetenschappeli
jk verantwoorde typologie Maar gekheid op een stokje:zo ziln de revan hetNederlandse landschap te ontwer- gels vu het streng gedisciplineerde onderpen,hetgeen toch bli
jkensde ondertitelvan wlls in de Sovjet-unie.Een onderwijserop
hetwerk zijn bedoeling is geweest.Dit fa- gericht de volgzame staatsburger te schep1en vindt ziln oorzaak in enerzilds de on- pen,deburgerdievan ziln land houdt,zich
zorgvuldigheid in hethanteren van begrip- beijvertom hetzo vermogeli
lk te brengen,
pen (het begri? landschap wordt nergens zodatMJzijn land op de best mogelijke
afdoende gedefmieerd) en anderzijds in het manier kan dienen en zich voorde eervan
gebrekkige toepassen van de nu eenm aal zilnland inzetzoalsMJalsklnd al- volnoodzakelijke classificatiebebnselen.
gens de M ntigste en laatste regel- zich
zijn afzonderlijke delen een bruikbaarover- school.
zicht verschaft, doch als integrale studie Het onde- ils in de Sovlet-unie heeft
m isluktis.
A .G.J.Dietvorst zich uiteindelijk ln de richting van een
terke centralisatie en uniform lteit ontwikKirche und Entwicklung fn Ekuador s
keld; een uniform lteit bevorderd door de
und K olum bien
overtuiging dat alle kinderen potentieelgePesch-Haus Verlag, M annheim/Ludwigsha- lijk zijn en dezelfde ontwikkeling kunnen
fen,1972,97 pp..DM . 4,80.
ondergaan a1s Zi
J maar willen. De studie
Van ditsoortoveY chteh'
jkeboekjesmoes- van Grant overditonderwi
lssysteem,zi
jn
ten er over meer over ontwikkelingslanden theoreuschegrondsla@en en zijn ontwikketerbescMkklng staan.De titeldektniethe- ling in de loop derJ
'aren is voortreffeli
jk
lemaal de inhoud. In werkelijkheid wordt gedocnmenteerd en werpteen bijzonderineen overzichtgegeven van de hele politieke teressantlicht nietalleen op ditonderwils-

toestand in de beide landen.De houding systeem zelf,maar ook op de slmenleving
van de kerk wordtin hetkadtrdaarvan ge- waarvoor het functioneert.
signaleerd. W at de tx stand van het land Meerdu ui
tmenilestaatlmdig:ofpoli-

betreft,moetenwijconstateren datdatvoor tiekestudieblijkthleruitdegeestvan Rusdeschri
lversin deeersteplaatseenpolitiek land - die is heelwat sm paY eker dan
waagstuk is:de landen zbn nietin de eerste uitmenig anderestudie naarvoren komt.
plaats onderontwikktld maar onvrij.
C.J.Boschheume

HansH ermans
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Diana,terroristevooreen betere wereld.Kosm os, Am sterdam/Antwerpen,1972,172

pP.,/12,50.
C.J.Ligthart

D e N ederlandse Jezuietengeneraal
Jan Philip Roothaan
* Amsterdam 23 -11-1785,t Rome 8-5 1853.Een antwoord op de vraag 'G lfiseen

Boase, T.S. R.- D eath fa the M iddle
Ages.- Thames and Hudson, London /
D enis,Borgerhout, 1972,144 pp.,BF.285.
Bowen,E.G .- Britain and the western
seaways.- n am esandH udson,London,/
D enis,Borgerhout, 1972,196 pp., BF.485.

Brugmans, Prol. Dr. H. - Geschiedenis

van Am sterdam , 1. M îddeleeuwen 1100 1544. - Spectrum, Utrecht/Antwerpen,

1972,318 pp.,i11.,/ 17,50,paperback
/12,
50.

H aley,K .- The D utch fn the seventeenth
century.- n amesand Hudson,London,/
Denis,Borgerhout,1972,216 pp.,BF.330.
288 yp.,il1.,j15,
-.
ln d1t helder gecomponeerde en smakeWk K idder, J.Edward - Early Buddhist JJuitgegeven boek wordt duidelijk dat Root- pan.- Thamesand Hudson,London /Dehaan een groot man is.Zolang een weten- nis,Borgerhout,1972,212 pp.,BF.485.
schaypeli
lkebiografievandezepersoonnog Lammers,F.J.- W ilhelm ina M oeder des
op zlch laatwachten - en hetza1nog heel Vaderlands.- H ollandia, Baarn, 1972,96

iezuiet?'.

IlekkerlksJan de Vegt,Nilmegen,1972,

wattijd vragen alle kwestieswaarmee hijte pp.,i11.,/19,50.
maken heeftgehad,te bestuderen - is de-

M asson,F.M .- CentralA sia.- Tham es

Hudson,London / Denis,Borgerhout,
z
ilevensbeschrijvinl,diezichopveelbron- and
nenstudiebaseert,ulterstwelkom .
1972,219 pp.,BF.485.
Hetaccentvan ditwerk ligtminder op de
betekenis van Roothaan voor de kerk van

M cKee,Alexander- DeracenaardeR#n-

doorhem willen laten inspireren,geeftder-

dert D uclos.- Gidsenbond van Brugge,

bruggen 1940-1944-1945. - H ollandia,

zijn tijd dan op de betekenis van de vele Baarn,1972,414pp.,j24,50.
crises van die kerk voor Roothaan. Dit Oechslin,W erner- Bildungsgutund A nfflhen Settecento in Rom.
boek, op de eerste plaats geschreven voor kenrezeption desyrf
hen die Roothaan vereren (hetPater-Root- - Atlantis,Zurich,1972,210 pp.,SF.42,- .
haan-Genootschap te Amsterdam) of zich Panorama van Brugsegeschiedschrëving se2,310pp..
halvevooraldeleschiedenisvan een gees- 197
teli
jk leven.Het ls de geschiedenisvan een Siberschmidt, M ax - The Unîted States

man met grote gave*n
(talenkennis,kosmo*
politische geest, IJ
VCG bemlnneli
jkheid,
nuchterheid) die staande blijft in ernstige
crisesUezuietenvervolgingen overal,revolutiein Rome)dooreen grootgeloofen echte
kerkeli
jke gezindheid.

and Europe.Rivals and partners.- n ames and Hudson,London / Denis,Borgerhout,216 pp.,BF.190.

HeinrichAugustW inkler

De auteurvergeetnietin hetkortde kritiek
te verm elden die m eestalten aanzien van

M ittelstand,D emokratie und
N ational-sozialism us

Roothaan wordt geuit: zijn conservatisme.
Een antwoord op die kritiek geeftMJhelaas nauweWks.Toch zou een onderzoek
daarnaar de moeite waard zi
jn: het is de
Vraag ofdiekri
tiek eigenlijk we1houdbaar

Di
e politische Entwicklunq von Handwerk
und Klelnhandelin derW e= arer Republik.

Kiepenheuer& W itsch,Köln,1972.307 pp.,
DM .34.
De middenstandsgroepen worden vaak beis.
schouwd a1sdereferentiegroep van hetNaDe ondertitel:TEen antwoord OP de W aag: tionaal-socialism e. Veelal wordt dit verW atis een Jezuiet?'is misschien nietalte klaard metde verwilzing naarde autoritaire
gelukkig.M en za1 de onbepaalde lidwoor- tr:ditie en sociale en psychischeconsequenden zeer moeten onderstrepen;Roothaan is tie voortvloeiend uit de benarde economi-

niethetenigetype Jezuiet,maar datMJten schesituatie,sqeciaaltentildevan degrote
vollejezuiètgeweestis(metzeetgrotever- economischecnsisvan 1929.Maarbi
Janudiensten voorzijn orde)magniemand ont- lysevan de economische gevolgen van de
kennen.
grote crises,directna 1918 en 1929,blilkt
M arcelChappin
dat de kleine ondernemen mlnder ernstig

getroffen zijn dan algemeen werd aangeno- ten praktisch volleég.Hierdoorwerd tevens

me
n.Hierdoor komt de Yolitieke ysniek' de politieke dem ocratie mlnder aantrekkevan de middenstand in een ander llcht te
staan.Volgens W inkler is de politieke on-

Wk.Bovendien was de plotselinge breuk
met de Sobrigkeitsstaat' verantwoordelijk

r
ust binnen deze sociale goepering ver- voorhetvoortbestaan van deanti-democraklaarbaarvanuithetV stincheve gevoel'dat tische tendensen.Disharm onie beheerste de
hetkleinbedrijf geheelzou worden prilsge- ervaringswereld van de middenstander,wat
geven aan de m achtvu de grote onderne-

zich tevens uitte in de politieke eisen.De

ml
ngen en datde bescherming tejen deze belasting werd a1s onrechtvaardig beleefd,
groteondernemlngen beduidend mlnderzou
terwijl tevens werd aangedrongen op bezijn ten tijde van derepubliek vu W eimar. perking van de overheidsuitgaven, anderDeze bescherm ing gold in eerste instantie zijds eiste men financiële steun voor de
de georgsniseerde arbeiders, zo m eende middenstand en een actief overheidsingrijm en. Hieraan dient te worden toegevoegd pen bi
j ongeoorloofde concurrentie.
dathet econom ische m aar ook het sociale
aandeel van de m iddenklasse tussen 1919
en 1933 in de Duitse ssm enleving achteruit
liep.
D e weerstand tegen de erkenning vu deze

<W ir brauchen wahrhafte FO rung, Diktatur der rigorosen Sparssmkeit,derunpopulken Sachlichkeit'waren de leuzen.Depolitieke woordvoerders van de middenstand

tegen de imperialistische politieke wensen
van het Groot-K apitaal.

sche DemokratischeParteizich a1sm idden-

acceptatie van de fobrigkeitsstaat' naar
<wilhelmlnische'snit.
Volgens de bekende sociaalzhistoricus M thurRosenberg ging deD uitsem iddenstand

de NSDAP van Adolf Hitler.
Ook ideologisch was de weg geëffend door

teling te volvoeren. W inkler daarentegen
m eent, dat de door Rosenberg geconstateerde zwaainaar linksnietverklaarbaaris

van de conservatieve middenstandsopvat-

gingen er bij deze en dergelijke eisen vantendensen bepaalde hoofdzakelijk de ideo- uitdatin een komende krachtije regering
logie van de Yetit bourgeoisie': <uber der de Yroduktieve standen' een dlrecte toeParteidas Vaterland'was de leuze die ten gang tot de macht dienden te verkrijgen.
tijde van hetKeizerri
lk hetverzet tekende ln de partij-politieke strijd richtte de Deutstandspm ij zowel tegen het groot-kapitaal
Heteindevan hetKeizerrijk betekendevoor a1stegendeleorganiseerdearbeiders.waarde M iddengroepen tevens heteinde van de dooreen polltiekebrug mogelijk werd naar

hetafwijzen van de traditionele liberale vi-

sie blnnen delen van de m iddenstand: het

ti
jdens de revolutionaire proletarische be- liberalisme zou niet geleid hebben tot een
weging van 1919 ssm en met de arbeiders- mu im ale ontplooiing van hetindividu,tot
beweging.Deze sam enwerking zou volgens persoonlijke vrijheid, maar tot een strijd
Rosenberg beëindigd zijn doordatde socia- van allen tegen allen. Het verwerpen van
listen nietin staatbleken desocialeomwen- dit vrijheidsideaal maakte een renaissance

tingen mogeli
jk waarin gezin, arbeid en
staat een overzichteli
jke burgerlijke sameneving garandeerden.
op jrond van enige acceptatievan hetso- lHe
therstelvan dezeen vergeli
jkbare opvatmahsm e,m aar dat de m iddenstandsgroeperingen zich verzetten tegen invoering van tingen werd mede mogelijk door de rechtse
sconcentratie van Hugenberg. H ierdoor
het algemeen kiesrecht, waarbi
j de raden- per
werd de politieke meningsvorming in sterke
structuur een altem atieften gunste van de
belangenbehartiging voor de m iddenstand
leek te bieden. Bovendien tekent zich al
kort na de novem ber-gebeurtenissen een
contra-revolutionaire beweging af, die een

mate in rechts-conservalieve zin beïnvloed
en kon de N SDAP een sleutelpositie innem en.

F.N ieuwenhof

herstelwenstevan demaatschap/elijkever-

houdingen ondereen 'Obriqkeitsstaat'.Vo1gens Winkler werd het sublectieve anti-kap
italisme van de nerinjdoenden overheerst
door dominante ressentlmenten ten annmien HansGûnterH ockertn
van het socialisme, waardoor d'e radicale
sentlmenten na de novem berrevolutie alin

een vroe! stadium van de Republiek vu

D ie Sittlichkeitsprozesse gegen
katholische O rdeam ngehlrfg: und
Priester 1936 l 1937

W eimar m rechtsi politieke stellina sme Eine
kdle1 zurnationalsozialististhen
# w.Jf
gekanaliseerd werden. De tussen 1919 en

steèhnik 4zW zum Kirchen1933 ondernomen pogingen om e:n zekere Herrschaft
mate van democratisering blnnen de.econo- kampf
mische sectortotstand te brengen,misluk- F eröffentlichungen derKommission f;r
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Ze
itlescMchtebeiderKatholischenAkadem ie ln Bayern.ReiheB:Forschungen.Band

FriedrichKatz

6).

W eidenfeld and Nicolson,London,1972,

The AndentAm erican Civilisadons

M atthias Gonewald Verlag, Mainz, 1971, 386py.
,f4,
75.
X XV en 224 pp.,DM .35,- .
D e drlegrote culm ren die de Spaanse conNa de aanvankelllk redelilke verstandhou- quistadoresln denieuwewereld aantroffen,
ding tussen de Katholieke Kerk in Duits- die der Azteken in M exico,die derM aya's
land en het nationaal-socialistische regime, in Guatemala en die der Inca's in Pea ,
bleek al snel hoe ondanks concordaat de ziln door de geschiedschrijvers lange tijd
fundamentele tegenstellinq tussen twee 1e- a1s min ofm eergeïsoleerde historische cuvensbeschouwingen spanmngen moest op- riositeiten behandeld.ZiJwisten erook anroepen.W atm en ook kan zeggen over de ders geen weg mee.Zi
J beschikten nauwehouding van katholieken,leiders en gelo- Wksover andere bronnen dan de verslagen
vigen,ten aanzien van hetDerde Rilk: de en de verhalen van de Spaanse veroveraars
totalitalre machtsaanspraak van het reglme zelf, die er ook niet veel m eer in zagen
slootde aan de K erk inherente onao anke- dan curiosa en zich de tijd niet gunden en
lilkheid uit.
op een enkele uitzondering na ook de inW aar Tgelilkschakeling' van de Kerk niet tellectuele ondergrond misten om dieper in
mogelilk bleek (mensen a1s Preysung,Von de geheim en van deze culturen door te

Galen etc.leenden zich daartoe niet)moest dringen.Hoe oud zi
J waren,hoe zij waren
het reglm e overgaan tot een rechtstreekse ontstaan,ofziJdoor andereculturen waren
aanval. Enlge treurige zedendelicten voorafgegaan,of zi
J enîge bindlng hadden
voornamelijk voorgekomen in enkele ge- met de Indiaanse cultuur in het algemeen

meenschappen van lekebroeders - boden en of die Indiaanse cultuur op haar beurt
een uitstekende gelegenheid.De processen, enige binding had metde cultuur in andere
alszodanig volgens regelsen rechtgevoerd, delen van de wereld, dat waren allem aal
ziJ hetdan dat zi
J op bevel van Hitler vragen waarop de historici het antwoord
tweem aalstopgezetwerden wegenspolitieke schuldig moesten bli
lven eenvoudig bij ge-

redenen,een treffend bewi
ls dathetgedaan
wasmetderechtsstaatin hetDerde Rilk -

brek aan gegevens.Zi
j wierpen we1 theo-

rieën op over de Indianen a1s afstamm elingen van de Er ptenaren of van de dertien
verdwenen stam men van Israëlof a1soverlevenden uit continenten die in de Stille
geesteh'
lken zou ontstaan.Tot in de details Oceaan verzonken waren,maar hetis tenwerd van dag tot dag geregeld hoe en wat slottede enorme vooruitgang van de archeer in de kranten moest verscMjnen. Dat ologie geweest, die al deze theorieën als
daarbil de waarheid niet in ere gehouden evenzoveel fantasie-verbeeldsels heeft onthoefde te worden, behoeft geen betoog; luisterd en feitenaanhetlichtheeftgebracht
m aar doorzich teoverschreeuwen werd het diehetmogeWk maakten om - zi
Jhetnog

werden op bevelvan Goebbelsin alle persorganen zodanig verslagen datereen algem een gevoelvan verontwaardiging over alle

doel niet bereikt. Er is geen aanwijsbaar alti
jd met uiterste voorzichtigheid - een
toenemende onkerkeliju eid wegenshet zo- meer wetenschappeWk gefundeerd antgenaamde algem ene zedenvervalvan deka- woord op die vragen te geven.
tholieke geesteWkheid.
Het eerste nieuwe Echt is op deze oude
De kerkeli
jke leiders hebben deze laster- Amerikaanse culturen geworpen door het
campagne niet onbeantwoord gelaten; in

opgraven van hun eigen monumenten, die

memoranda werd biJGoebbelszelfgepro- hetverrassend hoge beschavingspeildat ziJ

testeerd,oy preekstoelen oogstten priesters bereikten, aan het licht brachten. M aar
duideWk bllval in hun daar uitgesqroken daar is het niet bij gebleven. Over heel
verzet.Enige massale katholiekemamfestatiesin betreffendemaanden toonden duide-

Noord-,M idden-en Zuid-Amerika ziln de
archeologen bezig geweest en ziln zi
J nog

li
lk hoezeerhetkerkvolk zijn Nsschoppen voortdurend bezig naar de oorsprong van

enpriesterstrouw bleef.DedKirchenkampf' de Indianen en naar de ontwikkeling v=
was verloren voor Hitler. In de toekomst hun cultuur en van hun gemeenschapsleven

zijn het afzonderWke beli
jdende katholie- te speuren. Daarbil komen ziJ tot steeds
ken die vervolgd worden.
meer verrassende ontdekkingen,die hen in
De oorlog heeftop een heelandere manier staat stellen biJ stukles en beetles een totenslotte de Kerk aangetasten heelandere taalbeeld te geven overde geschiedenis van
problemen opgeroem n (Jodenuitroeiïng). Amerika voordat Columbus er voet aan
maar dat valt buiten de opzet van deze walzette.
studie.
Een boek dat boeit van hetbegin tot het
M arcelChappin
eind.
HansHe= ans
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tualism e,begrippencultus ten koste van de

W IJSBEGEER TE

werkelijkheid van de zi
jnsact;even grootis

parallel de reactie tegen abstractionisme,
repregentatiohism e,rationalisme.ess'en4ialisA ustîn,J.L.- Zur Theorie derSprechak- m e en uberhaupttegen elke vorm van ante.- Reclsm,Stuttgart,1972,214 pp.,DM . tropologisch dualisme. W at de positieve
kantvén dez:metafysische denw egbetreft,
7,80.

is duideli
jk de invloed merkbaar van Heideggers zijnsdenken,van Lavelle's existenStrawson,P.F.- Einzelding und loglsches tiële ontologie en van de zijnsmetafysica
Subjekt.- Reclam,Stuttgart,1972,346 pp., van de latere n om as van Aquino.Hetis
we1 heel jammer dat de betreurde auteur
D M .9,80.
Henry,D .P.- M edievallogics and meta- nietdegelegenheid heeftgehad een zo rijke

Bloom,Anthont- Dewegnaarbinnen.B.Gottmer,Nbmegen,1972,111pp..

physics. - Hutchinson, London / D enis,
Borgerhout,1972,133 pp., BF.225.
H oeven, D r.P. van der - D escartes.W ereldvenster, Baarn,1972, 118 pp.,

j11,50.

en overtuigende denkweg toteen harm oni-

euzesyntheseuittewerken.Zoalsdetekst
ernu hgt,zi
jn somml
'
ge uitspraken zo massief en som mige aanvallen zo ongenuan-

ceerd,datmenig pijnlijk misverstand moge-

Peursen,Cornelis A.van - Phenomenolo- lijkwordt,a1smen nietvoortdurend decongy and Reality. - D uquesne University text onder ogen houdt.Een intemgent en
Press, Pittsburgh / N auwelaerts, Louvain, piëteitvol lezer za1 evenwel niet graag dit
levend contactmissen m eteen grootdenker
1972,264 pp.,$9,50.
Plattel, M artin G.- Utopian & Critical en een echtfilosoof.
Thinking. - Duquesne University Press, A.Poncelet

Pittsburl ,1972,156 pp-,$6,95.

Tymieniecka, Anna-Teresa - Analecta RudoljCarnap
osofie
Husserliana II. - D. Reidel, Dordrecht, Schënproblemen in defil

1972,374 pp.,/85,- .

Boom:Meypel,1971,/8,50.

lk maar heel kleine werkje: 54
W hitrow,G.J.- W hatistime?- Tham es Dit elgenli
jn verschi
lnen
and Hudson,London / Denis,Borgerhout, kleine bladzijden,is sinds zi
een van de grote klassieke werken van de
1972,191 pp.,BP.290.
filosofie geworden.ln feite ishethetevangelie van de vee icatietheorie. Duideli
jk is
D.M .DePetter

nu we1dat de schrijver tot zijn standpunt
over de kennis alleen kon kom en doordal
(Filosofie en Kultuur, nr. 16),De Neder- hi
jalleen wetenschappelijke kennis a1s kenlandsche Boekhandel,Antwerpen, 1972,

N> rhetmetajysische
169?p.,BF.195.

nis beschouwde en alleen de natuurweten-

A.De Brie.Ze bevateen Mstorische inleiding op het probleem van de metafysica,
dan tweelangere kritische bezinningen resp.
op hetkantianisme en de fenomenologie en
op hetscholastisch essentialism e,die gelei-

natuur

Dit ls de cursus van metafysiek zoals hij schappen a1swetenschappen.
gegeven werd door iem and wiensnaam a1- C.J.Boschheurne
leen reeds,voor dewijsbegeertein Vlaande- Proj.Dr.H.deVos
ren,een begrip is geworden. De postum e
uitgave is bezorgd en kortingeleid door G. Beknopte geschiedenis van het begrip
W olters-Noordhoff,Groningen, 1970,

78 pp..,112,50.

Een korte historischeschets van de ontwikkeling die hetbegrip natuur in de westerse
deli
jk en benaderend tenslotte de enig mo- wereld heeftmeegemaakt.Bedoeling iswat
gelijkewegvrijmakennaarhetmetafysische helderheid te scheppen in het veelzinnige

en de Godsbevestiginj.Ditlaatste gedeelte gebruik en moeiWkheden te voorkomen in
beslaat maar een twmtigtal blz., zodat de
titel van het werk uitstekend de inhoud
weergeeft. Het is een doorlopend kritisch
viseren en intenderen van degrond van alle

wi
jsgerigeen populairedscussies.Metgrote stappen gaatde S.door de geschiedenis
en geeft zijn informatie die door de beu optheidvu hetwerkjeheelbeperktmoet
werkeli
jkheid. W at iemand vooral Merbij blijven.Opbepaaldeplaatsen wi
jstdeGrobewondert,isdeonverbiddelijke kritiek en nlngse hoogleraar op het gevaar natuur en
de nietsontziende analysewaarmeeditwi
js- hetobjectvan denatuurwetenschap tevergerig denken <le <denkmaaksels' ontmas- warren,maarMjisdaarinnietaltijdconsekert,om allxn en uitsluitend hetwerkelijke quent,medewaarschijnWkonderdeinvloed
van hetwerkeWk:zelfna tejagen.Vi
land van de geciteerde werken vo Van M elsen
nummer één van deze kritiek heetconcep- en Delfgaauw.In ditverbu d ishetbijzon-
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derjammer,dathetbeqrip fnatuurveront- tere waarde,wnnneer hetvoor dem ens a1s
reM ging'onbesproken bhlft.
J.H .N ota
AlbertStuttgen

K riterien einerIdeologie K ritik
M atthiasG o newald Verlag,M ainz,1972,

denkend wezen een zin krijgt.Deze Tzin'

wordt gevonden binnen het spsnningsveld
tussen persoon en sam enleving:de zin van

de menselilke existentie isdusvoorTugarinov gedefinieerd a1s persoonlijke en a1s
maatschappeWke waarde. P. M . Ebdes

daarentegen verbindt de vraag naar de zin
1
44yp.,DM.16,50.
Schnlver probeert een uiteenzetting te ge- van hetleven metdeobj
ectiefmaatschayven van de verschillende opvattingen van
de term ideologie.A 1deze opvattingen ver-

pelilke betekenisvan de zin van hetindivldueleleven,waardoorMJdesublectievebewerpthijom dan eeneiqen opvattingtepo- tekenis aan de inhoud van hetbegrip Yin'
neren, die hi
j echter nlet geheel duidelijk onttrekt.Het probleem van de Sovjetfilokan maken.Hetgevaar is datbijhetspre- sofie bli
lkt het formuleren van een oblecken over dit woord van een beschri
jvende tieve zin van het m dividuele leven,zonder
definitie eigenWk geen syrake meer kan daarbij de mens uitsluitend te verklaren
zi
jn,omdat in de laatste Jaren alle schrij- vanuitziln functloneren binnen te samenle-

versdiehetwoord gebruikthebben,imyli- Wng.In een latere fase form uleert Egides
cietofexplicietvan een stipulerende defmi-

de vraag naar de Yin'van hetleven a1s de

tiezijn uitgegaan.Heterge isdatheteerste vraag naar de zedeli
jke aspecten van de
hetmeestgedaan wordtzodatandere schrij- basisproblem en der filosofie - de ethiek
vers die het ideologie-beghp, dat ergens volgtuiteen wetenschap dernormatiek (opimplicietaanwezig is,gaan beschrijven,me- gevat a1s kennen van zedelijk gedrag) die
nen een beschrijvende defM tie opgesteld te snm en metde kennisvan de oorzaken voor

hebben.Deenigeoplossin: isdatwijener- ditgedrag leidttoteen wetenschap over de

zi
jdsalle implicietedefinitlesachterhalen en mensa1spersoonliju eid.Bi
Jdeze en dergeanderzijds het gebruik van de term gaan li
jke pogingen de zin van hetleven te herinterpreteren binnen hetideologischekader,
verml
jden.
C.J.Boschheurne
H ansFriedrichsteiner

M arxisten -Leninisten ûberden
Sinn des Zeâeax
Eine Studie zum kom m unistischen
M enschenbild
Driewer Verlag,Essen,1970,400 pp.,
Paperback DM .19,80.
Depublikatievan Steinervormteen belang-

do
etZch directdevraaqvoornaarhetherstelvan de theorie-praxlsrelatie.A .F.0kulov formuleerde n.a-v.het20e partilcongres(1956)hetvolgende:deactueleproblemen van de communistische opbouw zijn
nu totcentrale problemen voor filosofische
arbeid geworden.Er dienen wetm atigheden
geform uleerd te worden voor het scheppen
van een m aterieel-technische basis voor de

opbouw van het communisme,waarbi
l tens wegen aangegeven m oeten worden
rijk document voor niet-slavisten die toe- ve
'g van de m aatschappegang willen tot de recente ontwikkelingen voor de ontwikkelm
l
i
j
ke
be
t
r
e
k
k
i
ng
e
n
in communistische Zn en
binnen deideolojievanhetMarxisme-Leninisme in de Sovlet-u nie.Steiner heeftzich

de opvoeding van de m ensin de toekom st.

uitdrukkelijk tot Sovjetrussische filosofen

Nu bli
jktvolgensOkulov dathetprobleem

bli
jven.

vooruitganl,endenogsteedsontoereikende

beperkt zoals B. Grigorian,V.P.Tugari- van de commuistische opbouw bestaatuit
e tegenspraak tussen een technisch-maatnov en P.M .Egides,waardoor o.m.Kalo- d
kofskien Adam Schaff buiten beschouwing schappelilke basis, die leidt tot materiële
De dood van Stalin en de daarop volgende

verslappinqvànhetdogmatismevoerdentot
h
erorientatle o? de marxistische uitgangspunten vandeldeologie.In dogmatische zin
werd de individuele zinjevinj gekoppeld
aan deopbouw van desoclalistlschesamenleving. Hierin kom t voor het eerst in de
filosofischevakbladen verandering dooreen

communistlsche maatschappelijkebetrekkln-

gen.En ditprobleem zou slechts opgelost
kunnen worden door de ontwikkeling van
een <nieuwe' communistische antropologie.

Bijhetvoorafgaande isde volgende kanttekening te plaAtsen: De Zn van het leven

wordt bWkens de Sovjet filosofen nog

steeds verbonden meteen frationeel'gedrag
in samenlevingstermen.H etisopvallend dat

bi
jdragevan V.P.Tugarinov 'overdewaar- daardoor wederom een autal 'belevinjsde en het leven en de cultuur' (in 1960). a
specten'of&?evoelens't.a-v.de zingevmg
Volgens Tugarinov ontleent het leven de aa
tindivldude leven niet a1:basiselezin aan het leven zelt h:t verlies van het mennihe
en vAn de zin-geving worden erkend.,
l:ven sluitimmers het<genieten van andere

waarden'uit.M aarditleven krijgteen gro- F.Nieuwenhof
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geloofsbezinning en de dom atische formueringen daarvan geschetst.M etnam e worCornjeld,Gaalyahu und G.Johannes Bot- l
terweck - Die Bibelund ihre W elt.Bd 1, den debeschouwingen van het2e Vaticaans
ll
'e metdie van Trente vergeleken.In
II,111,# -K al.- D eutscher Taschenbuch Conci
Verlag,M ûnchen,1972,per deelDM .7,80. de hedendaagse ontwikkeling wil K . geen

oyheffin!zienvan hetgezagindepriester-

Bl
ancht
k,eJund
oseph
esus-voHnerNa
z,aFr
retehlbur
Ge
- d
ac
hî
RevelJ
anz.
der
g/
Nk
ebedlening,maarwe1meenthi
jdathet
lenend karaktervan ditgezagin dedem oBasel/W ien,1972,150 pp.,DM .14,80.
c
ra
t
i
s
che
s
t
r
uc
t
ur
en
i
n
onz
e
s
amenl
eving
K asper, W alter,H rsg.- Christsein ohne
Entscheidung oder soll die K irehe K inder mogelijkheden en kansen ontdekken kan en
et.KM g zou Kûng nietzijn,wanneerMj
taujen? - M atthias Gonewald Verlag, mo
ons niet metenige theoolgische vragen liet
M ainz,1970,241 pp.,DM .17,80.
jken van zo ondergeLohse, Eduard - Entstehung des neuen zitten; maar deze li
Testamentes. - Kohlhsm m er, Stuttgart, scMkt belang in de totale opzet van zijn
boekle,datM Jde auteuralleen maar du k1972,160 pp.,DM .17,- .
jn voorditessay,dat- naar
Ohlig,Karl-H einz - D ie theologische Be- baarkunnen zi
jnsmaak- een oprechtqetuigenisisvan
grlndung des neutestamentlichen Kanonsfn mi
i
jn geloofin de eigen roepmg.
der alten Kirche. - Patmos,Dusseldort z
S.Trooster
1972,336 pp.,DM .68,- .
Rahner, Karl - Schrijten zur Theologie.

10. - Benziger, Zûrich/Einsiedeln/Koln, JeanRadermakers
1972,590 pp..
Au jildel'Evangileselon Saint
Selms.Dr.A.van - Jeremia,dl.1.- Cal- M atthieu.1.Texte;2.Lecture
lenbach,Nijkerk,1972,301 pp.,j35,
- ,bij
continue
int./32,50.
W endland, H einz-D ietrich - Ethique du Institut d'Etudes n éologiques, Heverleenouveau Testament.- LaboretFides,Ge- Louv8ln,1972,96 + 400 pp.,BF.390.
neve, 1972,162 pp., SF.21,- .
Het valt bepaald niet gemakkeWk, onder
Zahrnt,H einz- W ozu istdas Christentum de vele bestaandeevangeliecommentaren,er
gut?- Piper,M ûnchen,1972,264pp.,DM . aan hetontwikkeld lezerpubliek één aan te
20,- .
bevelen,die hetjuiste midden zou weten te
Zimm erli,W alther- G rundriss der alttes- houden tussen kritisch vakm anschap en
tamentischen Theologie. - Kohlham mer, goedkoye vul
garisatie,tussen doorgedreven
technlclteit en een al te oppervlakkig <inStuttgart,1972,223 pp.,DM .22,- .
lelden tot de lezing van ...'.Hethier besproken boek nochtansli
jktonsdezegulden
I'ansJFlng
middelm aat we1 heel dicht te benaderen,

çvaarong priester? Een handreiking
zowel door zijn degeli
jke informatie, zi
jn
Romen,Roermond,1972,97 pp.;/9,
90.
vertrouwdheid m etde bestaande problem aDit boekje van de bekende Tùb
'mger theo- tiek,a1sdoorziln synthetische greep op het

loogbeantwoordtgeheelaan de verwachtingen die de ondertitel wekt: het biedt een
prettig leesbare pastorale hulp aan de vele
priesters die momenteelnaar hun identiteit

onderwerp en hetaanwenden van de e'
lgen-

tijdse taal,waarin mensen van nu zich herkennen, elkaar H mnen verstaan en vooral
zich kunnen openstellen voor de openba-

z
oeken(enaandielenendiemisschi
engraag ring. De commentaar zoals hij hier voorpriester zouden wlllen worden, maar niet
ligt is de (sterk bi
jgewerkte) neerslag van
goed weten waaraan ze dan beginnen).De een door professoren en studenten spm en
schriftuurlijkegrondslagvoorzi
jn theolo#- een heelsemesterlang op hetM atteisevansche ove- egingen zoekt K.vooral in de gelie toegepaste seminariemethode. Veel
brieven van Paulus, die hija1s yrototype aandachtwerd Merbijbesteed aan de speZetvan kerkeli
lk leiderschay.Jmstin dit cifiek exeretische tekststudie, maar men
verband spreekt hi3 liever met van çambt' bled tegeWk ook open voor de theologien Yriesterschap',maar van fdienstin lei- sche en pastorale dimensies van hetW oord
dlnggeven en voorgau '; Tdienst' overigens Godsin dezeWd.Vandaarde bekommerdie begrepen dientte worden a1sverwerke- nis om een meer sm thetische presentatie
l
ijkn!lvan een volmachtvanwege de Heer van d'e teb ten - met de sterke structuuren vnle genadegave van de Geest;daarom sœdie die O lksveronderstelt'- en hettheook weer 'dienst' aan Christus én dienst m atiseren van de m otieven rondom hetge-
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JeanColson

gie.Hetwerk verschijnt in twee delen:het Paulapôtre m artyr
eersteiseen nieuwe vertalingvan deG riek- LeSeuil,Paris,1971,338pp..
se tekst in het H ans,x
wearbij niet zozec D He Paulusbior aleën verschenen in de
naar een literair verantwoorde weergave loop van deze laatsle maanden:die van G.
werd @estreefd a1s naar een zo nauwgezet Bornksm m ,dievan 0.Kussen hetondermor h'l
'
k aansliten bij de letter van het havige werk van J.Colson.Te- ijl BornG rieks; dit om het contact m et de oor- ksm m indruk m aakt door een sterk kritispronkelijke tekst zo sterk mogeWk in de sche houding tegenover de gegevensuithet
com mentaarte laten doorwerken.Hettwee-

boek derH andelingen,anderzlldstoch weer

dedeeliseen doorloyendecommentaarop de Mstorischewaarschilnlijkheid en theolode tekst,waarbil afwlsselend Jezus'optreden in woord en daad wordtverklaard.Zin
en nutvan deze vernieuwende M atteuscom mentaarm enen we metvolgende dHe kenmerken te mogen karakteriseren:het werk
spreektdegelovigechristen van nù aan,het

raakt zijn totaalmenseWke gevoeligheid, en

hetontwikkeltin hem de zin voordelevende Kerk.
L.M onden
Reinerstrunk

Politische Ekklesiologie im Zeitalter
der Revolution
(Gesellschaft und n eologie, Systematische

gische draagwi
jdte van vele gebeurtenissen

uitPaulus'leven toelicht,valtColson vooralop door de vlotte,onderhoudende toon

waarop Mjzi
jn boek schrilft,zijn voorkeur
voor de dramatische - soms anekdotische
-

presentatie en zijn vaak kritiekloze hou-

din! tegenoverzilnbronnen.Talrijkeaffirmatles, die meer de vrucht zijn van een
dram atiserende geestdan het resultaat van

wetenschappeli
jke navorsing,maken dathet
werk aan de eisen van de gezonde kritiek
nietbeantwoordt.Toch za1hetwellichtveel

gelezen worden,door een publiek dat zijn
eisen niethoog stelt en graag op een ge-

makkelijke manier wordt geïnformeerd.
J.DeGendt

Beitrëje),Chr.Kaiser Verl.,Mûunchen /

M atthas-Gdinewald Verl.,M ainz,1972,
328 pp.,DM .20,- .
Deze dissertatie onderzoektenige pogingen, M .D idier,e-a.
in de eerste helft van de 19e eeuw onder- L'évangile selon M atthieu
nomen,om de sociale en politieke verant- R édaction etthéologie

woordelijkheid van deKerk te omschrijven. (Bib1ioth.Eph.n eol.Lovan.,29),Duculot,
De radicale scheiding van Kerk en staatin Gembloux,1972,428 pp.,BF.750.
de tijd der verlichting had annleiding gege- De Leuvense bilbeldagen boden in de afgeven zich op ditprobleem tebezlnnen.Ach- lopen jaren,op het gebied van de nieuwtereenvolgens worden de geschriften van testnmentische exegese, bi
lzonder interes-

Novalis,F.Schleierm acher,G .M enken,F. sante progrsmm a's aan:'Van Jezus totde
J.Stnhlen A.Vilmar,allen auteurs van re- evangeliën: gescM edenis,traditie en redacformatorischen huize,onder de loep geno- tie'(1965,verschenen in 1967)9 hetLucas-

men.Het belang van een dergeli
jke studie evu gelie (1968); het M attheusevangelie
WktmijvooralMerin gelegen,datzodoende (1970,Merbijbesproken);hetM arcusevanaangetoond wordt dat de hedendaaqse gelie (1971).Van hetM atteœ evangelie bevraagstellin! van een fpolitieke theologle' naderen een vijftientalbijdragen de essenwerkelijk nlet van vandaag of gisteren is; tiële problemen: tekstH tiek; literaire kriwaardoorhetonverantwoord wordtvan de- tiek (de aangewende bronnen);M atteûs a1s
ze stroming in de moderne theologie een redactor,zowel op Eterair a1s op theolomode te maken. De serieuze studies van Wsch gebied;zijn christolo#e,zlln Kerkb.v.een J-B.Metz en J.Moltmann verdie- beeld,zijn ethiek,zi
jn ve- achting van de
nen ditop zich genomen alniet;maar een eindti
jd,het profetisme in de Kerk.Een
stuée a1sdeze toontduideli
jk aam datMer bundelri
lke studiesdieop deeersteplaats
sprake is van een heel wat dieper-liggend

welexegeten en theologen zalinteresseren.

probleem du in z.g.bi
j-de-tijdse,maaral Hopeli
jk laten de volxxmes overLucas en
te oppervlakklge toepassingen wordtgesug- M arcus niet te lang op zich wachten: zo
gereerd.AndeY jds worden de hedendaagse zullen we, na een meer synthetisch werk
onderzoeklngen door deze studie onder- (1965),mogen beschikken over een stevige
steund.Naar mi
jn smaak daarom en % - trilogie die ons in contactza1brengen met
langriîk boek,data1sdissertatie echterniet de specifieke, eigentijdse problematiek van
voor de eerste de beste lezer toegankelijk de evangeliën.
lijkt.
S.Trooster
J.n er*endt
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Buskes, D r. J.J. - H et hum anism e van
God.- Ten H ave,Baarn, 1972,203 pp.,

/17,50.
Eigentqdse vormen van kerk-zqn.- (kerkopbouw vandaag en morgen),De Horstink
& Kaski,Amersfoort,1972,80 pp.,j8,90.
Groot nieuws voor U.(Het nieuwe testamentin deomgangstaal).- KatholiekeBijbelstichting /Ned.Bijbelgenootschap,Boxtel/Amsterdsm,1972,572 pp.,/9,90.
Jûngel,Eberhard - Predigten.- Chr.K aiser,M iinchen,19702,143 pp.,DM .15,80.
K linktD r.Z L.- K ind op aarde.- Am -

bo,Bllthoven,1972,247 pp.,/12,50.

K rogmann,Angelica,H rsg.- M itG edichten beten. - Furche Verlag, Hamburg,
1972,216 pp.,DM .7,80.
Penkala,M aria - Reîncarnatie en preëxistentie. - Ankh Herm es, Deventer, 1972,
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Ik-zal-er-zqn-voor-u
Deel1.
*Eenselectie bqbelteksten voor
zieken
KaGoliekeBi
jbelstichting,Boxtel,1971,
80pp..

Deel2.
.StukiesuitdeSchriftvoorwfe
trouw en

Katholieke Bilbelstichting,Boxtel,1972,
73 pp..

Ik-zal-er-zi
jn-voor-u isdevertaling van het
woord Jahweh,de naam die Israëlgafaan

ziln God.ln deze twee deeltlesziln teksten
gekozen resp. voor zieken en m ensen die

trouwen.Hetisonjuistte denken datdegekozen tekstgedeelten pasklare antwoorden

geven op allerleimogelijkevragen.W élzijn

de teksten gekozen om in bepaalde situaties
tehelpen deweg te vinden naar degene die

nabi
l is, de God van Israël, de God van
Jesus Christus. Daarom zijn deze boekjes

192 pp.,/ 19,50.

ook eerderbedoeld om erin te bladeren en
dan zomaarergenste gaan lezen,zich door
een tekstiets te laten vertellen over de ei-

/15,- .

gebeden die m.i.zeer goed bij een Eucha-

Ramdas Dwani- God ervaren.- A nkh

ristieviering dienst kunnen doen waarin

Hermes,Deventer,1972,233 pp.,/24,- .
Vandaag lezen w# (3 dec. 1972 - 7 dec.
19733.- Ned.Bijbelgenootschap,Haarlem,
1972,/1,- .

mensen hun huweli
jk willen bevestigen.
W aarom er echtergeregeld in de aangeboden teksten gekniptwordt,isniethelem aal

Penning de Vries,D r.P.- Op u gem unt. gen situatie van dit moment. Het deeltje
overtrouwen biedtbovendien op pp.61-73
Gottmer,Nilmegen,1972,252 pp.,

D r.G.Puchînger

duideli
jk. Hopelijk zullen velen in deze
deeltles de bedoeling terugvinden metwelke ziJssmengesteld zijn.
P.Beentjes

Zending en ontwikkeling

Hulp voordebqbellezer

Nederlands Bijbelgenootschap,Amsterdam,
De auteur heeft zich geleidehjk aan gespe- 19726,96 pp-,/2,50.
cialiseerd in het samenstellen van dit soort Voor de beginnende bijbellezer biedt dit
publikaties:doorm iddelvan interviews een boekje een schat van informatie:korte inprobleem indringend en toch tegelijk zeer leidingen op de bijbelboeken, leesroosters,
persoonli
jk tertafelbrengen.
kaartjes, jaartallen en vele registers. M en

Meinema,Delft,1972,373py.,/17,90.

O ok in dit boek kom t het probleem van
zending en ontwikkeling rechtstreeksop ons
af,doordathetde neerslag is van gesprek-

ken ti
jdens een persoonlijk bezoek aan
Zam bia en Congo.D aardoor klinkt er het
getuigenisvan levende,hard werkendem ensen in door die hun energie en hun bestaan in dewaagschaalleggen voorzending
en ontwikkeling ter plaatse.Dit zeer per-

m oet m et deze hulp leren werken;het is
lm mers geen boek oma van a tot z iaeens
uitte lezen.
Voordem eergevorderdebijbellezersishet
een welkom geheugensteun,m .n.waar het

de kaartjes,de jaartallen en de registersbetreft.

P.Beentles

soonlijk getuigenis wordt aangevuld door Huub Oosterhuis
gesprekken metm ensen die vanuitEuropa, Zien-som even
doch vaak metzendings-ofontwikkelings- Ambo,Bilthoven,1972,198 pp.,j9,15.
ervaring,krachtenshun beroep voortdurend Zijn in 1966 verschenen boek <Bid om vrede' karakteriseerde Huub Oosterhuis nog
metzending en ontwikkeling bezig zijn.
Daarom zoeke men hier geen algemeen of a1s een doorbladerboek.Ziln nieuwste boek
afgerond overzichtvan zending en ontwik- krijgta1smotto mee fsoms even zien wi
J
keling,maar we1een boeiend getuigen van verderdanwezijn'en wordtdoorhem gevelen die er m etharten ziel en vaak met noemd een voorleesboek, fragmenten over
hun hele gezin aan werken.
R.S.
God.
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Op p.38 geefthijaan hoeditop te vatten: in beide delen zi
ln bileengebracht,za1men
Een werkboek,langzaam lezen,liefsthard- tevergeefs in andere bestaande Bijbelse
op,liefstmettien totduizend snm en.Fragmenten-nu,mom entopnam en, schetsen van

woordenboeken vinden.

een traject.

hand van de Bpbelse nnmen een overzicht
te geven van de Oude en Nieuwe Testament. M aar de uitwerking daarvan stelt
ronduit teleur. De informatie die aan de
hand van de namen gegeven wordt,isniet
anders dan watbekend is en nergens verrassend.W ateroverAbraham en de aartsvaders, M oses en A aron wordt gezegd,
kom t niet uit boven een sam envatting van

In een vraaggesprek heeftHuub Oosterhuis
eensverklaard: <Ik probeer ze de woorden
aan tereiken waarm ee hun leven gediend is,
woorden,gebeden,liederen,die hun geloof
gaande kunnen m aken en waarin ze de
naam van God op het spoor kunnen kom en#.

In heteerstedeelvan debundelkomtvooral dit op het spoor kom en ter sprake.
Centraal in het boek staat het prozastuk
<D e kracht die van hem uitging, aantekeningen over Jezus van Nazareth'. Hierin

Op zich ishet Meen slechtidee om aan de

hetgeen in de Bijbelgeschreven staat,heel

v
oorzichtij aangevuldmetresultatenuitde
archeolope en de gescMedenis van hetontstaan van de tekst.De vermelding van de

!eeftHuub Oosterhuis,op boeiendewilze, naam van Rabbijn Graetz a1sadviseur voor

ln een soort preekvorm, ziln visie op het het gedeelte van het Oude Testament (het
bijbelverhaaloverJezus.
Nieuwe Testpmentkan hetblilkbaarzonder
In hetderdedeeltreffen we vooralliederen Rabbilnen stellen) doet vreemd aan: er is
aan,handelend over God in het algemeen. niets van te merken dat een rabbi
jn heeft
Het zingen neemt biJ de geloofsbelevenis meegelezen in de Bilbelteksten diehier ziln
van S.een grote plaats 1,zoals Mj ook samengevat. D e niet gespecialiseerde lezer

getuijtin de prozastukles die telkens op wiltoch ook weten waarAbraham demosterd haalt,waar de verhalen van de synagoge hun wortelsen vertakklngen hebben?
kaar, zolang wij zingen weten wi
j. Het is D aarom brengt de gegeven inform atie het

een hed volgen:M etliedles mensen wlnnen

voor elkaar,Zngen is antwoorden aan e1-

dan ook nietverwonderlilk datHuub Oos- verstaan van de tekst niet veel dichterbij.
terhuisverklaart:fpsalmen leren Je bldden, BijAbrahnm staatb.v.:fFor Jews,the stoJemoetterug naar depsalmen steedsweer'. ryofAbrahnm isofnationalimportance...
W at H uub Oosterhuis ons ook weer m et
ditboek wi1leren is dat God alledaags is

ln the N ew Testam ent,Abrahsm isheld up
as the exam ple of the God fearing and

(wat S. o.a. tot uitdrukking brengt door
zijn actuele onderwerpen en alledaags taalgebruik)iemand tegen wie we alles kunnen
zeggen, eventueel zelfs vloeken: fBij deze

righteous man'(p.32).Ditwordt zo argeloos geconstateerd datde ssm ensteller ter-

nauwernood vermoedt op welke wijze MJ
Mer beide testamenten uiteenscheurt. Bij
afgesproken,a1swijzeggen,zinlen,vloeken, M osesheeteen hoofdstukje fLetmy people
denken: God, bedoelen wi
J d1e stem, die go ...' (p.275).Er wordt terecht verwezen
onuitsprekelijke naam. Eén om totvriend naar Ex.5,1.M aar in de beschrilving van
te hebben ben je,dan zou ik goed afziln'. ditgedeelte van hetleven van M oseswordt
Terzi
jde:de enigetekstdiemen volgensM J ook verzuimd om de tekstin zi
jn geheelte
nietm oetvoorlezen,maar stilvoor zichzelf citeren:fLaat mijn volk gaan,om M ijeen
lezen en dan nog eens herlezen, is het feest te houden in de woestijn'.
prachtigegedicht<Lied voorbi
jna iedereen' W aterover de W etvan Moses geschreven
op p.147.
staat (pp.288-289),is voor een dergeWk
C.Free
boek beneden de maat:hoezijn beide testaJoanComay

W ho's W ho in the Old Testam ent
448 pp.,f 4,75.
RonaldBrowrigg

W ho's W ho in theX ew Testament
448 pp.,f 4,75.
W eidenfeld & Nicolson,London,1971.

me
nten weer uiteen lehouden a1s de lezer
leest: fn rough Chrlstiai ty, the H ebrew
code profoundly influenced the civilization
ofthe W estern world'.
Het Nieuwe Testamentdoetin de benade-

ring op de wijze van W ho's Who ietwat

vromeraan,eeniederkan ernaar eigen gadlng vinden.Ook in ditdeelwordtde lezer,
raadplegçr, nergens naar verder verwezen,

De Nederlandse (en 'dus') theologisch ge- hi
jwordtniet opmerH aam gemaakt op de

interesseerde)lezerisleneigd watlaatdun- bronnen of andereliteratuur.

kend tedoen overde tltelvan deze boeken. Mooie foto's,dat wel,en goedgekozen re-

HetziJzo,maarMJvergisse Zch niet,want produkties.Die hebben memeerpleziergede verzameling foto's. en reprodukties die

geven dan de tekst.

BenH em elsoet
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sterkte waarmeehijuiting geeftaan de problemen van het katholiek-zijn. A1s Endo
zoveel gelezen wordt,za1het ook wel zijn
omdat hetChristendom voor een Japanner

Barash,Asher- Debrouwern.- Kosmos, een fascinerende werkelijkheid blijft, die
Amsterdsm/Antwerpen, 1972, 198 pp.,
hem tegeli
jk afschrikt en toch aantrekt.
Hetgeen Bndo afschrikt heet Stilte; het is
/14,90.
Belcampo - De Iilosolie van hetbelcam- hetzwijgen van de God der chrlstenen.HiJ
pisme.- Kosmos,Am sterdsm /Antwerpen, laat diep overtuigde m issionarissen en hun
1972, 295 pp., /18,50.
christenen ploeteren in hetm oerasvan een

Bomans,Godlried - Gesprekken met be- land, waarvoor hun godsdienst bWkbaar
keade N ederlanders. - Elsevier, Brussel,
1972,160 pp.,BF.145.
Craeybec- , Lode - Sluipmoord op de
spelling.- Elsevier,Brussel,1972,159 pp.,
BF.130.
D rabble, M argaret - D e open poort. Kosm os,Am sterdsm /Antwerpen, 1972,214

nietgemaaktisen datdeze godsdienstmet

wortelen alonmenselijk wreed trachtuitte
roeien. HiJ laat het zo duister worden in

hun geest,datze op het kruis trappen,e1kaar verleiden tot afvalligheid, tegen het

christendom gaan schrilven,christenen verraden.En toch is de laatste gedachte van

Rodriguez,eO missionaris-figuur doorEnPP.,/14,50.
G'
dssels.Willem - Een vedelin den avond. do gecreëerd:afgevallen zoals ééns Petms,
H eideland,Hasselt,1972,78 pp..
dat fGod met blijft zwilgen'. Rodriguez

Grimm,Hermand - Exil und innere M igration.- Athenëum ,Frankfurt,1972,210
PP.,D M .28,- .
Kôst
' er,Udo - LiterarischerRadikalism us.
Athenëum,Frankfurt,1972,174 pp.,
DM .34,- .
Killy,W alter- Epochen derdeutschen Lyrik 1300-1500.- DTv-Taschenbuch Verlag,M e chen,1972,443 pp..
Lennart,Clare - Kasteelte huur.- K osmos,Am sterdam /Antwerpen,1972,143 pp.,
/14,50.

fhoudt nu op een heelandere m anier van

de zwilgende God'. HiJ wordt, zoals zi
jn

vereerde theologieprofessor Ferreira, die
hem in Japan tot afvalligheid brengt,door
Endo voorgesteld a1seen hlstorische figuur.
M aar voor Endo gaat heter niet om een

Mstorische roman te schrijven; h: vreest
daarom ook niet de 'historische'docum en-

ten, die deeluitmaken van ziln roman, te
veranderen.H et gaat hem welom de uit-

beeldlng van de (actuele)pijnlijkestrijd tussen Oosten W est,die hijzelf aan den lijve

Lockwood,<.B.- # panorama 0/ Indo- voelt;en om hetprobleem van een ChrisEuropean languages.- Hutchinson,Lon- tendom datuniverseelmoetzi
jn maar zich
don, / Denis, Borgerhout, 1972, 281 pp., bijna hopeloos gebonden heeft aan de culBF.290.
Loring,E.,and A .H .D w/ey - English
language today.- Hutchinson, London /
Denis,Borgerhout,1972,224 pp.,BF.115.
M orris,C.B.- Surrealism and Spain 19201936.- Cam bridge Univ. Press,London,
1972,291 pp.,f 5.75.
N olte,Jost - Grenzgönge.Berichte ûber
Literatur.- Europaverlag,W ien,1972,256
PP..

tuur van het W esten.
M .D eTollenaere

AsterBerkho!
H et huis van M ama Pondo
Davidsfonds-Standaard Boekhandel,
Leuven,1972,354 pp.,BF.90.
fsuid-M rika is nu een tot de tanden ge-

pende politiestaat. De wegvoering van
Sander, Hans-Dietrîch - G eschichte der wa
d-M rikaanse Zwarten naar verre afgeschönen Literatur in der DDR.- Rom- Sul
zonderde woongebieden is thans zo goed
bach,Freiburg im Breisgau,1972,354 pp..

alsvoltooid.Je kanhen nogmaarmoeilijk
vinden enhetluktalleen maara1sjein het

Stilte

bezit bent van een speciale toelating en
vergezeld van een blank regeringsam bte-

Emm aus,Brugge,1972,301 pp.,BF.195.
Shusako Endo

naardieoveralmetJemeegaatom tehoren

watje tejen de mensen zegten zi
J tegen

Silence

laatgaan.D e rom an pretendeertniets meer

ShusakoFado

jou'.Ditm de korte inleiding die S.vooraf

tegeven dan hetverloop van ditm ensontCa
lmann-Lé/,Paris,1971,272 pp..
Dezeroman ls in Japan een best-seller.De

erend gebeuren, tussen de Jaren 50-60.
schrijverervan wordta1skatholiekeroman- M ama Pondo,de m oedervan hetgrote tot
schrijver niet zonder reden vergeleken met enige welstand gekomen zwarte gezin, is
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een vem antevan hetnog in hetzogenasmde thuisland levende stsm-opperhoofd.
Hun riantehuisen dehele overvolle zwarte
voorstad van Johannesburg, Sophia-town,
m oeten ze achterlaten voor een dagenlang

H ugoBrem s

D e brekende sleutel
D e N ederlandsche Boekhandel,A ntwerpen
/Utrecht,1972,128 pp.,BF.150.
In deze 15 analyses van moderne N ederlandse gedichten gaat S.ervan uit dat <de

obscuur transport,dat 25 Jaar na Dachau
en Auschwitz nog steeds tot de mogeWk- ?oëzie bestaatop de wijze van hetgedicht
heden bli
lkt te behoren van de westerse m de realisatie ervan door de lezer,(p.s).
T
b
e
s
c
ha
v
i
nj
'.Eénvooréén zietMamaPon- HiJprobeertdan ook in ziln litere eanado haar klnderen,tenslotte haar man,on- lyse de samee ang mssen de objectieve
genadig eerstde woesti
ln,dan de dood in- tekstvan hetgedichten de sublectieve reaschoypen.Literairgezien isditeen uitzon- lisaatie zoveel mogelilk te verduideWken
derlbk knap gebouwde roman van grootse opdatde volle verwezenlilklng van de poëallure.In werkelijkheid confronteertde au- tischepotentiesin de tekstbereiktzou worteuronsmethetvraagstuk van haaten ge-

den.Zonderte vervallen in een m ethodolo-

weld biJ mensen die onze taal spreken. gisch dogm atism e van welke aard dan ook
Jam mer van de slechte kwaliteit van de
uitgave.
S.DeSmet

tracht S. de 'disclosure'-ervaring waartoe
e1k waargedichtaanleiding kan geven,mee
te bewerken.Er worden gedichten bespro-

BertusD#k,samenstelleren vertaler

ken van Van Ostaijen,Burssens,Achterberg,
Vroman,van deexperlmentelevijftigersmet

A ngolese verhalen
A1meer dan tien Jaar wordt er in Angola

o.m .Claus,Luceberten Snoek en ook van
de zeerrecente experimentele strekking van
M ark Insingel.De auteurheeftook de ex-

gevochten tegen hetrabiate Portugese kolonialism e.In deromans:verhalen en gedich-

lnteresseerde leraarsM .O .een inleiding aan

Bruna,Utrecht/Antwerpen, 1972,158 pp..

ylicietebedoeling doordezeanalyse dege-

ten van Angolese schnlvers wordt op ont- dehand te doen toteen gebied van de N ehullende wi
lze getekend hoe het koloniale derlandse literatuur dat totnog toe in hun
systeem werkt en hoe het beleefd wordt
door de slachtoffers.Heel de gescMedenis

opleiding- althansin V aanderen - stiefmoederlllk behandeld werd.
J.Gerits

v
an Angola en de overige Portujesekoloniesisgrotendeels de geschiedems van een LouisH ermans
meedogenloze uitbuiting van de Afrikanen

D e lampedrager
door slaverni
jofdwangarbeid.Onderwi
jsis Kosmos,Am sterdam/Antwerpen,1972,

een luxe,niet bestem d voor de Afrikaan, 142 pp.,BF.165.
die beter onmondig gehouden wordt. (ln In een gevangenis van een niet nader ge1958 kon in Angola slechts0,*/.van debe- noem d land,datdooreen rechtse dictatuur
volklng lezen en schrijven).Op 4 en 5 fe- geregeerd wordt, zit de socialist Bernard
bruari 1961 poogden aanhangers van de Kowal
ews
kialdriejaar oqgesloten wegens
M PLA (M ovimento Popular de Libertaçao ongeoor
loofde vakbondsactlvlteiten en podeAnjola)hunteLuandagevangen gehou- litieke agitatie. Fysische en mentale kwel-

den lelders te bevrijden.Een maand later lingen hebben zijn gezondheid verwoesten
kwam heel Noord-Angola in opstand. D e zijn geheugen door elkaar geschud. Toch

repressie met napalmbombardementen en geefthi
nog regelmatijblijkvan een grote
het uitstrooien van ontbladeringsmiddelen, moreleJ
sterkte.HiJblilftovereind dank zi
j
met m artelingen en '
zuiveHngsoperaties' demenselilkheid van de verplegeren degeg
aat nog steeds voort.Over deze ajressie sprekken die Mj doortikken op de muur
tegen een volk spreken de verhalen ln dit voert m et de gedetineerde in de ce1 naast

boek.De auteurservan zijn meestalin An- hem,dejezuïetenpaterAurelM astacz.Het
golageborenPortujezen.Zijbehorentotde boek is ongemeen boeiend geschreven en
leiders van de bevnjdingsbewegingen,leven hoewel het leest a1s een detective-roman
in ballingschap ofzitten opgesloten in con-

gaatde inhoud veeldieper.De analyse van

centratiekamyen zoals Antonio Jacinto en de verhouding kerk en staat,het probleem

Luandino V eira,de belangrijkstemoderne van de persoonlijke overtuiging tegenover
Angolese schrijversvan hetogenblik.Bertus denormenvastgelegddooreenpartijofeen
Dilk zorgde voor de samenstelling en de kerk!de wreedheid en de zwakheid van e1k
vertaling van deze bundel. Op een tiental

totalltair regiem datzonder scruyulesziln

bladzi
jden schetsthijbovendien de evolutie tegenstanderselimlneert,dit allesls doorS.
van de A ngolese literatuuren geeftvan e1- op een bewogen maargoed gedoseerde wijke auteurkoMe biografischegegevens
J.Gerits

.

ze neergeschreven.
J.Gerits
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aanbiedt.H et docllm entendrnm a daarentegen gaatuitvan hetalgem ene en roepthet
H ochhuth - D ramen. Rowohlt, Reinbek, uittotm odel;de docum enten fungeren a1s
1972,701 pp..
bewijzen van mens-ziln,hetindividu wordt

James,E.Nelson - The development o! verzakeWkt,de wereld treedtop a1s geproGeorge Farquhar as a comic dram atist.-

grsmm eerde chaos.H etauctoriale gezichts-

Mouton,n eHague,1972,319 pp.,/54,- . punt is de observatie,zonder emotie, met
K lunker,H einz- Zeitstûcke.Zeitgenossen. ui
tsluitend analyse,dienietuitlooptoy een
Fackeltrëger, Hannover, 1972,235 pp., zalim akende mlsheid,maar open blilften
DM .24,- .
het bewustzln zo vernlimt, dat de tegenLevitt,PaulM .- d structuralapproach to spraken nietrooskleurlg worden opgeheven,

the analysis 0/drama.- M outon,n eHa- derelativerinjuitelndeWk hetbelangrilkste
gue, 1972,119 pp.,/22,- .
winstpunt blbft en de mens tot G schuldiM ankin, Paul A., - Precious irony. ging komtvan ziln leven en streven.Datdit
M outon,The Hague,1972,195 pp.,j30,
- . onbehaagWk uitvalt,is evident;een uitvoeM clean,Sammy K .- The Bönkelsang and

rig assortlment van recensies op Dfe Er-

the work 0/ Bertolt Brecht. - Mouton, v I'f/lung is van een beangsugende lnfheid.
n e Hague, 1972,339 pp.,/28,
-.
M eteen weet deze studie ook te ontkom en
M oestrup,Jorn - The structuralpatterns aanhetvrijbWvend esletisch breiwerkleen
0/ Pirandello'
s work.- Odense University in dedram aturgischecategorieën zelfdepoPress,Odense,1972,294 pp..
litieke zin aan te duiden.
Neudecker,N orbert- D er.W eg'alsstruk- C.Tindemans
turbildendes Eelement im D rama.- Hain,
M eisee eim am Glan,1972,211 pp.,D M .
38,- .
Rosenberg,M crvfn - The masks o! King H ansH oppe
Lear.- UniversityofCaliforniaPress,Ber- D * TheaterderG ege?u/Jade

keley,1972,431pp.,$13,
75.
n eaterunsererZeit.Bd 10),BasiliusPresRosenberg,M arvfa - Themasks //Othel- (
se,Basel,225 pp.,DM .42,- .
lo.- University of California Press,Berkeley,1971,313 pp..
Stokes,John - Resîstible theatres.- Elek,
London,1972,203 pp.,f 4,25.
W ilhelmn Julius - N ouveau roman und
anti-théat
Are. - K ohlhamm er, Stuttgart,
1972,180 pp.,D M .19,80.

M etde watmysterieuze titelbedoeltS.het
a1s 'absurd'bekend geraakte drsma mssen

1950 en 1960,waarin MJ hethumaan-idea-

llstische bekentenisbeeld van de vorige de-

cennia (zonieteeuwen) vervangen zietworden door een verdlngWkt demonstratiemechanisme.D efundam entele aandachtisgericht op de scenische resultaten van deze

gewilzigde instelling, maar S .boort ook
ErikaSalloch

diep naar de them atische interpretatie die

Peter W eiss'Die Erm ittlung.
Zur Struktur des D okum entarTheaters
(n ese. NF, Bd 4), Athenëum, Frankfurt,

verantwoordelijk isvoorhetzich wijzigende

uitbeeldingsproces.Datmaakthethem mo-

geWk de kern van het fabsurde'drama niet
eenzildig teconcentreren op daténe decen-

nium ,m aar heta1s een voorlopig eindpunt
1972,169 pp.,DM .19,80.
van een continue ontwikkeling te zien!die
Door een grondige analyse van P. W eiss' hijminderin maatschappelijk-metafyslsche
Ermittlung(hetAuschwitzprocessmk)tracht opvattingen arpxmenteert dan in theatraaldeze Amerikaanse dissertatie achter de es- t
heoretische beginselverklarinlen en pragsentie van hetdocumentendrama te komen. matisch-dramaturgische expenmenten: van
Structuur,personen,taal,ritme,verwerking Appia en Craig over Tsjechow,Sternheim

van de bronnen geven aan dat,terwill de en KaisernaarArtaud.DoorgaansbWfthet
politieke intentie,de marxistische thesis en een mechanische aaneen/ ging van opties

hetonderzoek van maatschapyeli
jke voor- en visies,die a1sthesisnietzonder reliëf is,
waarden de overeenkomsten ultmaken met maar te vaak dwarsliggende opzettelijkheid
hetaloude ti
jdsstuk,alleverdere kenmerken
gewijzigd zi
jn.Hettildsstuk (b.
v.Piscators
constructies van de 20er Jaren,zelfs B.
Brecht) evolueert van het individuele naar

blijft.In hetslothoofdstuk weethijnochtansop constructieve wijze hetBrecht-beeld
teconfronteren methetabsurde theater.
C .Tindem ans
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H erbertK aiser

W .Rasch,R.Grimm b.v.
),blijftS.een onpartijdig, onbevooroordeeld dissecator van
een uitermate complexe m aterie.Verhelderend voor de totale Brechten van aard om
W ilhelm Fink, M iinchen, 1972, 225 pp.,
hetbestaande Brecht-beeld totgrondige reD M .38t- .
sie te dwingen.
In zi
jn mleiding totdeze grondige interpre- vi
tatievan de expressionistische beeldhouwer- C.Tindemans

D er D ramatiker ErnstBarlach.
A nalysen und Gesam tdeutung

toneelauteurE.Barlach,veeltS.de vloer
aan metalle voorgaande pogm gen totverklaring.In hetverleden steunden de analy-

seswe1eensteeenzijdig opdewilsinteryre-

taties van de analisten (mythisch,mystlek,
existentieel, christelilk, marxistisch), maar

deze tabula-rasa-m anie leidtalleenm aartot
een onvoorstelbare ingewikkeldheid.S.verwerpt elke symbool- of allegorieoplossing,
immuniseertzichzelf door een consequente
werkim manente ontbladertechi ek. Vaag

Theater in der Zeitenwende
Zur G eschichte des D ramas und des
Schauspieltheaters in der D eutschen
D em okratischen Republik.2 Bde
Henschelverlag, Berlint-ost), 1972, 395 +
482 pp.,237 Abb.,M DN .45,- .
D eD .D .R.,dieregelm atig verslag uitbrengt
overde stand van zaken in dram a en theater,legtmetditdubbele deeleen inventaris
voor die andersdan andersis. H etauteurs-

komtoverdatBarlach deempirische weterend onder hetInstitut fiir G esellschaftsspelheeftjezet,dathiJin wezen enkeleen twi
ssenschaften beim ZK der SED,legtniet
concretiserlng hceftgebrachtvan ziln eigen

matigheid van de waarschi
lnlilkheid buiten collectief (leiding:W .M ittenzwei),ressorgeestelijke bewegingen.Dat heeft een ver- alleen rekenschap af van wat zich heeft
regaande abstrahering van ruimte,tijd,han- voorgedaan, maar beoordeelt bovendien
deling en vooralvan taalm eegebracht.Over
al deze aspecten doet S.zo diepzinnig-uit-

naar maatstaven die een verbindend-doc-

trinair karakter vertegenwoordijen, daar-

voerig, dat Barlach in het vakjargon stikt. door zowel hetverleden categorlserend a1s
W anneer S.van oordeel is dat elke schijn de toekom st catechetiserend. Angstvallig
van psychologisering biJ de visie op Bar- blijkt de behoefte om de ontwikkeling a1s
lach moetworden verm eden,zou ik pleiten één coherent en continu geheel te zien,
slechtstebegrilpen en dusteevalueren vanv
ooreendiepgaandepsychoanalyischebe- ui
nadering,alleen reeds a1s tegenglf.
t de staatsmaatschappeli
jke groei van de
C.Tindem ans

D .D.R.. D aarom staat b-v.het Brecht-fe-

Reinersteinweg

incorporeerd m et alle nevenstrekkingen,

nomeen niet geïsoleerd (hoezeer dat theatraal ook te verdedigen zou zijn)maar ge-

D r Lehrstûck.Brechts Theorie einer zelfs a1s die esthetisch nauweli
jks een ernpolitisch-östhetischen Erziehung
stige analyse verdragen.Tegelijk ishet hisJ.B.M etzler,Stuttgart,1972,282 pp-,
D M .25,- .

torisch-reconstruerende gehalte van een zo
volum ineuze volledigheid,dathet resultaat

Na tijdensde laatste Jaren ln seminarieteks- modelkan staan voor vele soortgelijke onten en tijdschriftbijdragen bijherhaling over dernem ingen.
Brechts Lehrstûck-produktie te hebben ge-

C.Tindem ans

publiceerd,legt S.hier zi
jn synthese voor.
HiJ bundelt alle (voorlopig publiceerbare) Hanneloreschlajjer
theoretischeuitlatingen van Brechten uitde
interpretatie daarvan componeert hi
j Dramenjorm und Klassenstruktttr.
Brechts Lehrstikk-theorie. S. weet te be- Eine A nalyse der dramatis persona
wi
jzen dathetLehrstuck nietbeperktkan êvolk'
worden totBrechtsmarxistisch-agltatorische

M etzler, Stuttgart,1972, 130 pp.,

fase (1928-1935)dieMJzou hebben gesu- DM .18,- .
blimeerd in het epische wereldtheater. In
principe is het Lehrstiick een gedram ati-

seerde projectie van het marxisme, d.w.z.
alle gegevens zijn a1s middelen bedacht om
de verandering van de maatschappijstructuur in marxistische zin dichterbijte brengen.Zonder polemisch te worden toch om
zich heen slaand naarvele Brecht-exegeten,

Deze beknopte, scherp verwoorde thesis
tracht de constructieve ro1 van het tvolk'

a1sdramatisch personagenaderte omschrijven,op basis van wat uiteindeli
jk toch a1s
m arxistisch m oet worden gezien.H et ver-

trekpuntisdesocialegeleding van deyer-

sonages zoals in de genretheorie historlsch
aan tetreffen:hetlagere volk is ofwelscemet wetenschappelijk bejrip voor anders nisch vulsel ofwel kom isch voorwerp.M et
georiënteerde interpretatles (H.Hultberg, analytisch m ateriaalvan Goethe tot Brecht
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toont S. aan dat van dit vooral komische
principe uit de evolutie het al-dan-niet-historische drnm a-van-vandaag heeft gebracht
toteen ideologische visie ofeen m aatschap-

K UN ST

pijkritisch instrument.Breed gezien is S.'s
stelling ongetwijfeld correct,maar het bW- Benevolo, Leonardo - Die sozialen Ur-

ven prolegomena tot een aardige theorie. sprûnge des modernen Stödtebaus.- BerOndertussen weten we dat de sociologische telsmann, Gëtersloh, 1971, 172 pp., DM .
persoonsclassificatie, via them atische ver- 19,80.
schuivinjen mét vormimplicaties, ook tot Boudon,Philippe- DieSiedlungPessaceen wijzlging van de theatrale basis heeft 40Jahre wohnen ê la Corbusier.- Bertelsjeleid.Of de afgelegde weg juistverlopen m ann,Gutersloh,1971,180 pp-,DM .19,80.
ls zoals S. hem in vogelperspectief uitte- Curl,Jam esStevens- European citiesand
sodety.- Leonard H ill,London,1970,90
kent,bli
jft nog openstaan.
C.Tindemans
Pp.,geïll.,E 1,50.
De Fusco,R enato - Architekturals M asNaïm K attan
senmedium.- Bertelsm ann,Gûtersloh,
Le réeletle théâtral
1972,178 pp..
Denoël-Les Lettres N ouvelles,Paris,
Esser l Naschold I Flfh - Gesellschajts1971,183pp.,FF.18,- .
planung in kapitalistischen und sozialistiDit essay, half-filosofisch half-antropolo- schen Systemen.- Bertelsm ann,G ûtersloh,
gisch,isgeschreven dooreen Iraakse Jood, 1972,310 pp.,DM .21,80.

te Parijs opgeleid in de Franséuletteren,do- FehiIFesterIKuhnert- Planung und Incerend in Canada. D eze driedubbele her- jormatîon.- Bertelsmann,Gûtersloh,1972,
komsttrachthiJnu te catalyseren.M etbre- 280 pp.,DM .22,80.
depassen doorde beschavingsfasen benend, Fischer,Fred - D eranimale W eg.- Ar-

tracht Mj metallerlei polaire paren de te- temis,Zûrich, 1972,112 pp., 92 tek., SF.
genstelling tussen het reële en het imak- 24,50.
naire,voor hem de tegenstelling tussen de Glaeser,Ludwig - The work ojFreiOtto.
beschavingsessentie van het Oosten en het
W esten,te bevestigen.H ettheatrale van de
titelheeftnietzoveelvan doen m ethetcultuursymptoom van vandaag, we1 m et een

-

Museum of modern art, New York,

1972,128 pp-,geïll.,$6,95.
Grauhan.Rolj-Richard - Grosstadt-politik. - Bertelsm ann, Giitersloh, 1972, 274

verbeeldinlscategoriediezich in tekenseen pP.,D M .21,80.

afschaduwmg van werkelijkheid zoekt te Haug,WoljgangFritz- Kritik der Warenmaken.Deze li
jn trekt S.consequentdoor asthetik.- Suhrkam p,Frankfurt,1972,175
in een bezonnen en zeker ook revelerend
document.
C.Tindem ans

pP.,DM .4,- .

M eiss,M illard & Edith < .Kirch - Getqdenboek voorde Visconti.- Spectrum,U trecht/Antwerpen, 1972,264 pp.,i11.,

K .J.D over

/125,
-.

M oulin,Raymonde,e.a.- L'étatetles architectes.- M inistèredes affaires culturelles,Paris,1971,196pp..
Voor de Aristophanes-kenners (1 Neder- Schumpp, M echtild - Stadtbau-utopien
land bepaald gunstig vertegenwoorigd)kan und Gesellschajt.- Bertelsm ann, Giitersde omstandige,wetenschappelijkepogingtot loh,1972,206 pp.,geïll-,DM .19,60.
rehabilitatie van deze Griekse komedie- Sieber,Roy - Ajrican textiles and decoraschrijvergeenverrassingzijn,maarvoorde tive arts. - M useum of m odern art,N ew
hele wereld van hettheater zeer zekerwel. York,1972,240 pp.,geïll-,$7,95.
De Griekse deugniet komt hieruit te voor- Testa, Carlo - Die lndustrialisierung des
schijn niet a1s de conservatieve zonderling Bauens.- Artemis,Zûrich, 1972,208 pp.,
met een flair voor seksuele humor,maar geïll-,DM .78,- .
a1seen keurig vakm an,volop bezig m etde
evolutievan eengenre,intenslemengdmet HildeZaloscer

Aristophanic Com edy

B.T.Batsford,London,1972,253 pp.,
f 4,50.

ideële en politieke doorstromlng van zijn Portröts aus dem W ûstensand
generatie,een emlnenttechnicusv= wie de
invloed terecht tot vandaag doorwerkt.In D ie M umienbildnisse aus der Oase

opbouw,materiaal en argum entering is dit Fayum
boek een meesterstuk.Onmlsbaar.
Otto HarrassowitzVerlag,W iesbaden,1969,
C.Tindem ans
85 pp.,ill.en kleurpl., DM .24,50.
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M ede door haar werkzasmbeden aan de

uiversiteit van Alexandrië was de schrilf-

M ISCELLANEA

ster in staat tot grondige studies. In dit

prachtig uitgegeven boek krilgen de mummieportretten een Mstorische,esthetische en Fockema A ndreae,sJ.en C. Kom ean relipe
-uze belichting waarbi
j,in een duide- Kaarten en kaarttekenaars.- Fibula-van
Wke tekst en door magnifieke illustraties, Dishoeck,Bussum.1972,124 pp.,/8,90.
op hetnnleke van die portretten wordtge- Jonckheere, Karel - Toon -# hoe je
wezen doorhen testellen tegenoverportret- sch4ft.- Lnnnoo,Tielt,1972,212 pp.,
voorstelllngen uitde Egyptische,G ne
'kse en BF.248.
Romeinse tijd.ZiJ beschrijft exact de oase Kotwînkle, William - &olilant ramt trein'.
Fayum ,ca.100 km van Cairo gelegen op

-

Kosmos, Amqterdam/Antwerpen, 1972,

de westelijke Ni
lloever waar de mummle- 112 pp.,/9,90.
portretten,stam m end uit de periodetussen Poma, K.- Knoeien met ons leelmilleu.
einde le en einde 4de eeuw na Chr.,wer-

-

De Nederlandsche Boekhandel,Antwer-

d
enjevonden.Degeschiedenisvan hetvin- pen,1972,196 pp..BF.225.
den m officiële en privé-expedities is be-

Remoortere,Jull
'
en van - De bureaucheff:
paald spnnnend.ZiJgaat diep in op de bi
l- zfek.De werkzaamheden vorderen.- Lanmieportretten (hoeweler ook voorkomen in

noo,Tielt,1972,95 pp.,BF.88.
Rentesde Carvalho,Jozë- W aarde andere God woont.- M euleo off,Amsterdam,

de ikonenkunstlevert ditboek een bulten-

Vanhaverbeke.Pol- Zus houdtvan vlln-

na vergeten antieke schildertechnieken,bespreekt de enkaustische techniek derm um -

temperaverven en Z een Vermenging Van 1972,156 pp.,/12,50.
beide technleken),de datering en chronolo- Rënsdorp,Dr.C.- Wë z#a de vadera.gie en vooralde vorm gee g en de beteke- Kok,Kampen,1972,162 pp.,/12,50.
nis. Voor de hedendaagse kunsthistorische Theys,Piet- AlswJfik beweer/ufzfis.beschouwingswi
lze inzakede oorsprong van Lannoo,Tielt,1X2, 192 pp., BF.165.

gewoon belanO jke bildrage.Naastvele an- deren, vissen, vogelen. - Lnnnoo. Tlelt.
dere invloeden vond de ikonenHlnst een 1972,96 pp.,BF.88.
vruchtbare voealngsbodem in de laat-antieke traditie en m etname ook in de Fayum portretten.D eze vertonen e n typische ver- < .L.K .van Oosten

mene g van een natuurWke weergave met H et spellingdebat
hetdromeHg-ernstige van e.en geïdealiseer- Athenaeum Nieuwscent- m Amnterdam,
de gestalte.ZiJheb% n,HlnnY 'storisch be- 1972!28 pp.,/1,50.
schouwd,mede richting gegeven aan de ge- ln dltboekwerkfe geeftdeauteur(ah logoidealiseerde,Mëratische vormgee g van de pedistverbonden aan 20 basisscholen)comikonen.
Tot 1884 waren slechts 10 mummieportretten bekend.DeW eense koopman en verzamelaarn .Grafhad erin 1= reedsmeer

mentaar op hetboek Spellen fa spellen van
A.Cohen en ATKraak en op en extra editie van De Gf> die geheelau de spelling

loscer staat achterin een kataloog met 478
mummlepo> etten die Zch in 77 collecties
bee den. verspreid over vier continenten.
Daarin staan vermeld de collecties met de
nummers van de inventaris,een karakterisering,het matehaal,de techniek,hetfor-

van de tegenstanders van een spellingvereenvoudiging 'strohnlmen' waaraan men
zich probeertvastte houden,echter zonder

gewild was.
dan 3* bileen.In hetboek van Hilde Za- Volgens A n inleiding A n alle argumenten

succes.lnheteerstegedeelteontenuwthi
j

een voor een de bezwaren die Cohen en
Krnnk au dragen tegen de verenvoudiging.

maat,deherkomsten bije1k stuk nog lite- In het tweede jedeelte gaatMJ in op de
erschlllende nrtlkelen in De Gf#J.
ratuur.Bijzondergoed isoverijens de ge- vZo
bespreektMjde bildragen van G.Stuihele literatuurlijsten verder ZJuitdrukkeWkvermeld datdenGeelalngenallebijzon- veling en C. Stutterheim en proG ert. in
der geslaagd zijn.lnderdaad:de mnmmle- rechtstrxkse antwoorden au o.a.J.Daisportretten ziln xmiek.Plotseling kwam aan ne,W.F.He= ans,G.Walscha? en S.
het scMlderen der polretten een einde, rm= lggelt dezen ervan te overtmgen dat
toen,tegen heteinde van de 4e eeuw,door spellingsvereenvoudio gg&n taalversrmlng

v
an dedoden G heidensjebe kwerdverboden. M et nadruk wil lk het boek, ook

ofnog ergerondergang van de Nederlandse
cultuurM oudt.
Behalve op bovengenoemd adra is dit

filologisch voortreffelijk verrantwoord,v=

boekleook verkri
jgbaarb: deauteur.m st-

een edictvu n eodosiushetmummlficeren

harte aanbevelen.
W .P.n eunlnxn

bus7,te Badhoevedoo .
C.Free

Dom HelderCam ara
OPVOEDING TOT VRIJHEID
112 blz.
Form aat:11 X 12,5 cm
Nederlands van Ed H erkes
ISBN 90 2640507 3
98F

Dom Helder Camara hoeven we echtnietmeer voor te stellen:zijn jarenlang gevechtvoorrechtvaardigheid en liefde in de wereld heefthem bijiedereen bekend
gemaakt,bijsommigen berucht.
uopvoeding totvrijheid'isde sterkste tekstdie hijooitschreefover hetgeen hem
bezielt,overzljn overtuiging:zo wijwerkelijk alle egoïsmeafleggen en een absoluut
geloof in de liefde hebben kan de wereld veranderen:dan ontwikkelen wij een
kracht,groterdan atoomenergie,die hetonrechtkan bannen.M etgeweld isdittoch

niette verwezenlijken.
Om ditte bereiken zijn geen organisatiesnodig,maarde inzetvan iedervan ons:
vergeten wiewezijn,gelovig ofatheïst,westerling ofoosterling,maaroveralen in
alle nuances de taalvan de liefde brengen.

lndriehoofdthema'sbrengtDom HelderCamarazijnideeën naarons:
-

onze liefde moet de mensen ibewust'm ens m aken;

-

bevrijding uitdeslavernijkan enkelwanneerhetonrechtverbannen wordt(dat
is de zaak van onze eeuw);

alleen kan jeditwerk nietaan:iedermoetdehand aan deploeg slaan,en voornamelijk dejongeren en dekunstenaars.
Bijdezelfde uitgever verschenen vroeger.
-

Dom Helder Camara:<Een Spiraalvan geweld',een antwoord op de vraag ofernog

een andere oplossing bestaatdan gewapend geweld (80 b1z.).
Dom HelderCamara:Ezullen wenog op tijd komen?',over de onrechtvaardigheid
op wereldschaal,de schande van een mensonwaardig bestaan en de middelen om

daaraan teverhelpen (192 b1z.).Uitverkocht.
José de Broucker:<
D ialogen m etH elderCam ara',een boeiend en zeer verhelderend

portretvan een vredelievendegeweldenaar (212 b1z.).

Orion-Desclée De Brouw er

W ijngaardplein 15, Brugge
Nieuw e Gracht 24a, Utrecht

Instituu tv un d e H eilig e-rum llle vun H elm et
J= Moorkensstrqqt#5 - Berehem-M twerpen - Teleloox (e3)39.17.88
M tddelbcœ Onderwijs:OudeHumcnoric
Griek,-Lctljnse cldeling
Latijn-W etenschappelljke aldellng
Moderne Humanoria
Algemeen Vormend Onderwijs
Economixche cldeling
Voorbereidende alde:ng en Kleuterklczsen
: X T :R N A A T
H A tF -lN T : R N A A T
SP O k T :N V R IJ: T IJD SB : :T : D lN G
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HOG ER INSTITUUT VOOR GRAFISCH ONDERW IJS
Oude Houtlel38 Gen'-Tel.09/23.22.23 of25.35.73-Broe ersvandechrlstelijkescholen
EXTERNAAT

INTERNAAT

Het drukkerlbedrilf e*n wereld @p xiehx*lf met *en n@g ruime
keuxe van '@ek@mstm@gelllkh*den
seholing 1 LagerSecundalre Technlsche School

Aanvaarding in le jaar: na 6* I- rjaar Lagere School
In 21 jaar: na le jaar humanlora of le jaarLST
In 3e jaar: na 2e jaar humanlora of 2e jaarLST

HogerSecundalre Beroepsschool - HogerSx undaireTK hnische School

IndustrleelWetenschappelijke School

Aanvaardlng na 4* humanloo ,3e mlddelbare of LTS

HogerTx hnlsch onderwljs (Graduaaten TK hnlsch lngenieur)

Aanvaardlng na HST ofvolledlg@ humanloo me1 ofzonderexamen

N.V.SCHEERDERS van KERC FIO VE'S
VERENIG DE FABRIEKEN
ST.-NIKLAAS
.

SV K
SV K
SV K
SV K
SVK
SVK

TEL.(03) 76.35.01

Asbestcementprodukten
Strangpers-en handvorm gevelstenen
Geglazuurde gevel
stenen
Holl
e Fed vloeren
Marbrabeltegels
Trappen in marmermozaiek

Seded 1870 Iegtde

Firm a M .H .Lum m erzheim & c o.
-

107.Zeeschipstraat,Gent -

asfaltdaken met volledige dichtheidswaarborg

$i.LIdwI,a In,iliuuivaarverplaelkunda
S.Anthonius-Brecht- tel.03-79.05.57

Opleidingtot Sanitaire Helpster(15tot18jaar)
Verpleegassi
stente (vanaf18 jaar)
Verpleegster
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laboratoriumassistent
in klinische scheikunde
labom torium assistent
in industdële scheikunde

VoorJongens en meisles
De schoolbeschlktovereen pedagœ

P.V.B.A.

TEL.68.62.84 (4 I.)

technisch ingenieur
in de industriële scheikunde

TELEX 33.062
STABROEK

gievoorJongens.
De meisjeskunnen volledig pension
nemen in een meisjes-home.

sT.NORBERTUSINSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
stationsstraat 2 - 2570 DU FFEL - Telefoon 0 15/339.23

Paramedisçh Onderw i
js van het korte type:
Vroedvrouwen /Gegradueerde Ziekenhuisverpletelgtstlers I
Gegradueerde Psychi
atrische verpletelgtstlers
Duurvan de studies:3 jaar.
Aanvullend Seoundair Beroepsonderw i
js:
Verpleegassistenten,2jaar/Ziekenhuisverpleegsters,3jaar/
Psychiatrische verpleegsters,3 jaar
Internaat - Half internaat

M eisl
'e,
W ilje een bee'je van je vreugde geven acn de
zieken die je nodig hebben en op je wcchten?

V erpleegster
zc1je zijn ...
A1 de inlichtingen zijn te bekom en bij het
HO GER TZCHN ISCH INSTITUUT VOOR VERPLZEGKUNDE

Capucijnenvoer,39 - LZUVEN - Tel.016 l 28#.21

T E C H N IC U M
Londenstraat,43,Antwerpen.
Opleiding tottechnisch ingenieur
in m echanica,elektronica
en industriële scheikunde.
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ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS

Personalia
Paul Ammann, geboren 1936, Zwitser. Werkte
in Indonesie mede aan het 'Project van Solo'
voor de ontwikkeling van het technisch onderwijs. Studeerde in Parijs ontwikkelingssociologie.
Is thans werkzaam in Brazilie. Adres: redactie.
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D ienstweigeren,p.419
H et weigeren van m ilitaire dienst kan een positieve daad en een constm ctieve

vorm van maatschappi
jkritiek zijn.In enkele ethische kanttekeningen en op
grondvannuttigeinformatiewi1deauteurditverduidelijkenzonderzich schuldig te m aken aan propaganda vx rof tegen de m ilitaire dienst.D e bedoeling is:

welkekeceeen jongeman voorzijn militairedienstook maakt,laatheteen
gemotiveerdekeuzezijn.

De sociale betekenis vJa de yakbeweging,p.428
De vakbeweging is de enig mogelijke oplossing voor het realiseren van reële
onderhandelingsvrijheidindemodernemaatschappij.Haartaakishetervoorte
zorgen datdemaatschappijechtsociaalis,d.
w.z.een maatschappijwaarde
m ensen ook op heteconom isch vlak metelkaarverkeren aljm ensen die elkaar

wederzijdserkennen alsmensen.

Brandts yerkiezingsoverwinning p//rEuropa welkom,p.440
Brandt schiep een nieuw kader voor de intem ationale betrekkingen: de DD R
kan haar plaats op het terrein van de intem ationale politiek innem en en de
westelijke mogendheden worden ontheven van deverplichting steedsm eer het
D uitse probleem in hun buitenlands beleid te betrekken.N u kom t een fase in

de<oostpolitiek'waardeAtlantischebondgenoten a1sgeheelmeerbijbetrokken m oeten worden.

Religieuzepraxisindeklassenstr#n p.447
W atdoeje a1sje in deze tijd én christen én marxistwilzijn? Gooije heteen
overboord om hetandere tebehouden?M oetjeeen keuzemaken?Dezevragen
zi
jn de aanleiding geweestvoor JeanGuichard om te studeren op derelatie
tussen kerk,klassenstrijd en politiekestrategieën.In zijn boek belichthijde
vraagofgeloofenpolitiek onverzoenlijkegroothedenzijn,ofheteen beïnvloed
wordtdoordekeuzevanhetander.Zijntheoretischereflexiedoethem besluiten een plaatstekiezen binnenhetkadervan deklassenstrijdzoalsdieonvermijdelijk gevoerd moetworden om een kapitalistischemaatschappijomverte
Werpen.

M ichiels en H ermanowski,p.453
D e vertaling van Ivo M ichiels'OrchisM ilitarisin hetD uits doorG eorg H erm a-

nowskiis een mooie aanleiding om te laten zien hoe een vertaler @ewustof
onbewust)deideologie,delevensvisieoflevenssfeervan een auteurkan ombuigen of er verschuivingen in au brengen.D aarvoor is nu eenm aal detailkritiek
nodig.Die toont aan dathet nihilism e van M ichiels ingepast wordt in de personalistische visie van Herm anowski.

Fellini-R oma,p.462
Fellzi,de Itziaanse cineast,overdrijftofverveelt,zegtmen;hijheeftniets
meerte vertellen en valtmetzijn barokke wansmakelijkheden in herhaling.
JacquesDeVisscherdenktdaarandersover.Fellini'
sRomaisslechtseebegrijpen binnen de heeleigen logica van de film.Dan blijktde symbolisch werkzanm gemaakteboodschap ervan tezijn:dedecadentevruchtbaarheid van het
leven,deoveralaanwezigedood en desteedsmogelijkeoverschrijding van de
dood.

Op zoek naar verloren ruim ten,p.469
<A la recherche du tem ps perdu'kan ook worden <à la recherche des espaces
perdus',op zoek naar een verloren N im te-ervaring.V ia Le Plaisir,een film van

M ax Ophuls,wordthiernaarderuimte-ervaring (in architectuuren landschap)
van de Franse negentiende eeuw gespeurd en,daarachter,naar de geest en de

structuur van een maatschappij die zich in die ruimte-ervaring manifesteren.

Eengeloofsbel#denisvooronze tqd/p.475
Detraditionelegeloofsbelijdenissenvragen vaakom eenuitgebreideverklaring
om verstaanbaartezijn voordemodememens.Daarom iserveelvraagnaar
eenmodernegeloofsbelijdenis.Detaakervanisdewegtewijzennaarhethart
van hetgeloof.D e auteur geefteen aantalvoorbeelden die trachten:het godde-

lijkmysteriedichterbijtebrengenensprekendertemakenén zichttegeven op
de uitdaging die de wereld onsals gelovigen stelt.

D ienstw eigeren
Ethische kanttekeningen
H arry Berghs

Determ militaire-dienst-weigeriagisvrijnegatief.Derealiteitwaarhijop
doelt,isechterm sitiefofzou datmoeten zijn.Ditisvaak niethetgevalals
we hetoordeelvan de wetgeverofvan hetmerendœ lvan de publieke opinie a1s maatstafnem en.De wetgever acht de dienstweigeraar een abnor-

male,blijkenshetfeitdathijhem aan een psychiatrisch onderzoek wil
onderwerm n.De publieke opinie ziethem als een plichtverzaker,a1s œ n
beginselloze avonturier of slappeling;in elk gevala1s een vreemde vogel.

Ook moralisten hebben totditbeeld van de dienstweigeraarbijgH ragen.
Hijwerd bestempeld alseen opstandige,die totdienstneming gH wongen
en eventueelgestraftmochtworden.Sommigen dachten dathijweliswaar
objectieffoutwas,maar subjectieftoch geen strafverdiende,omdat Mj
iem and wasm etœn onoverkoombaar<dwalend'geweteni.

Erisnu in kortetijd veelaan hetveranderen.Dienstweigeraarszijn geen
rare vogels meer.Hun aantalneemt op indrukwekkende wi
jze toe en de
wetgeverzietzich genoopthen m sitiefin zi
jn zorg voorhetalgemeen welzijn op tenemenz.Ditschepteen probleem.Ishetimm ersnietuitdezelfde
1 Uitenquêtesblijktdatrond de50Z jongeren in Belgiëen Nederlandvrijnegatief
staantegenoverdedienstweigeraar.Vlaamsemiliciensnoemen zijn houding onzinnig,
aftekeuren:nietgerxhtvaardigd en zelfsbelachelijk.NederlandsedocentenVHMO
denken ernletzo gunstig ofongunstigover(vgl.Informatiebl# van deVredesbeweging#= Christî,Brussel,70/95).Vôôrde2ewereldoorlogsce eefJ.Leclercq:Tuacte
del'objecteurdeconscienceestdoncunactederévoltecontrel'autoritésocialelégitim e'(in Guerre etService militaire dcvcnfla M orale catholîque,Brussel,1934,p.
38).In 1949ijverdehijvooreen statuutvoorhen diesubjectieftoch geen strafverdienden.Ook de m oraaltheologen Ed.Genicoten J.Salsm ans spraken van dwalend

geweten en eventueelgerechtelijke dwang (vgl.Instit.Theol.M oralîs,19511T,1,p.
502).Ditstandptmtwerd nog verdedigd doorJ.B.HirschmannS.J.:ZurDîskussion
um die Wehrpflicht,in Stimmen derZeit,dec.1959,pp.203-216.
2 DitgeldtvoorNederland,België en de om ringende landen.Slechtszestien van de

drieënzeventijlanden waardienstplichtbestaaten waardusdienstgeweigerd kan

worden (zo bl
jv.nietmeerin Australië,datzojuistde dienstplichtheeftafgeschaft)
hebben een wettelijk statuut voor gewetensbezwaarden.In Japan,Nederland en
W est-Duitsland is hetrechtop dienstweigering zelfs in de Grondwet opgenomen. In

Griekenland,Ierland,Italië,Spanje en Turkije wordtditrechtnieterkend en zitten

de dienstweigeraars in de gevangenis.In Zwitserland is er in hetmilitaire strafwetboek slœ htssprake van een mildering van straf alnaargelang de motieven;de dienstweigeraar heet er <
un réfractaire sous prétexte de conscience'.

zorg voorhetalgemeen welzijn dathijdedienstplichtin hetleven riep en
kan hijernu toebijdragen datvelen zich op œn wettelijkewijzeaan die
plichtblnnen onttrekken? Ook wordtzijn toegevendheid slœhtbeloond,
wantsteedsm eerweigertm en dienstteweigeren alléén op gronden doorde

wetvoorzien.Hetkomtmijvoor,datmeerbepaald zelfsinditlaatstegeval
de principiële dienstweigering positid te waarderen is.Ditzou ik nader
willen verduidelijken zondermijschuldigtemakenaan propagandavoorof
tegen demilitpire dienst.Ik trachtslechtseen bijdrage te leveren om de
normalejang van zaken,waarin demilicien klakkeloosen meteen zekere
m alaise hetuniform aantrekt,dienstklopten dagen begint afte tellen,te

doorbreken.De krijgsmachtkan immers- alszijre enen van bestaan
heeft- allœn maargM iend zijnmetgemotiveerdemensen.W elnu,bijzijn
oproeping stnntin onzelanden dekandidaat-milicien vooreen keuze:hij
kan binnen de krijgsmachtkieznn tussen de gewam nde ofongewam nde
diensten daarbuiten tusxn een burgerdienstin œ n ontwikkelingsland ofin

heteigen land.Informatie overaldezemodaliteiten isdelaatste tijd gemnkkelijk teverkrijgen3.Erblijftechterœn aarzelingbestaan t.a.v.hetzinCijfers over dienstweigering zijn nietaltijd betrouwbaar.Er dientonderscheid ge-

maakt te worden tussen hetaantalaanvragen en datvan de erkenningen; ook de-

genen die wdgeren hetstatuutaan te vragen (meestalgetuigen vanJehovah)ende

gedeeltelijkgewetensbezwaarden diein hetlegerongewarndedienstdoen,alsmede
ta1van hen die ontwikkelingswerk verrichten,horen erelgenlijk bij.In Nederland

waren er in 1965 242,en in 1969 71l ingekomen verzoeken,resp.2,49 en 6,02 pro

mille(vgl.Statisti
schegegevens:# deDe/enafehegroffng 19704.In 1970 waren diter
reeds 1030.In België waren er sedert1949 gemiddeld 4p dienstweigeraarsperjaar;
in 1965 vervulden 100 dienstweigeraars een vervangende dienst(vgl.Vergelqkende
wetgeving.Sclgf;-Buîtenland,in Informatieblad vx Pax Christî,Brussel,70/91).In
1971waren erongeveer130en voor1972spreektmen van rUM 900 (gedetailleerde
cijferszijn tevinden in hetparlementaire Bulletîn vcn Vragen en Antwoorden,dK.
1972).VoorW est-Duitslandzijn decijfersnog duidelijker:in 1967waren er5.
963,in
1968 11.789,in 1969 m éér dan 14.000,in 1970 19.363 en in 1971 27.657. Zelfs deze

cijferszeggennognietalles,aangezien menigeW >t-Duitserzich in W est-Berlijn liet
inschrijven om aandedienstplichtteontsnappen.(OverdezeWuswandemng'bœtaan
g>n betrouwbare gegevens).
3 W ie burgerdienstwenstte verrichten in een ontwikkelingsland kan in België infor-

matieverkrijgenbijInterCODEV,Kruidminlaan 67-75,1030 BrusselofbijITECO,
Dwarsstraat32,1030Bmssel;inNederland bijdeNOVIB,van Blankenburgstraat6,
bijdeStichtingNederlandseVrijwilligers,M uzenstraat30en bijdeStichtingLanden
in Ontwikkeling,Laan van M eerdervoort148,allen teDen Haag. - Informatieover

en bijstand bijeen beroep op de wetvoorgewetensbem aarden kan in België o.
a.
verkregen worden bijde Burgerdienstvoor de Jeugd,Van Elewijckstraat35,1050
Brussel,bij de Intemationale van Oorlogstegenstanders,St.
-lacobsmarkt 82,2000
Antwerpenen bijPax Christi,Poststraat111,1030Brusselen in Nederland evenœns
bijPaxChristi,Celebesstraat60êDenHaal.In Belgiëmoeteenaangetekendschrijven gericht worden tot de M imster van Blnnenlandse Zaken;in Nederland tot de
M inister van D efensie.- W ie bewust legerdienst verkiest, kan stof tot nadenken
vinden in het M ilaccahier Nr. 3:Naar een betere motivering van de dienstplicht
M ilacuitgaven,Poincarélaan 78, Bruuel.
,
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nige van deze laatste m odaliteitvan dienstweigering.Die aarzeling zou ik

willenopheffendoorbegripop te(laten)brengen voordeprincipiëledienstweigering,die nietalleen een weigering lnhoudt(ietsnegatiefs),maarook
een vaardighdd toteen andere dienst,dienietzonderreden m sitiefgeacht
m oetworden.Om daartoe tekomen,zullen weechtereersteen goH begrip
van de dienstweigering moeten hebben.

Bijeen eerstebenaderinglijktdedienstweigeraargemotiveerd tezijn door
zijn4keervandeoorlogendoorzijnwiltotvrede.In deverschillendewetgevingenwordthijimmersaanvaard,indienhijingeweten tegenelkeoorlog
oftegen hetdoden van zijn naasteis,zelfsin hetgevalvan een verdedigingsoorlog.Allœn de absolute pacifistbeantwoordt aan ditbeeld,zodat

hetnietverwonderlijk is,datvelenhetkeurslijfvandewettenauw vinden.
Oorlogisimmerseen veelvormigverschijnsel,datnietgevatkan worden in
hette brave beeld van het gewam nd cov ict tussen nationale staten.De
nationale staatisin tegenstelling m etde oorlog pasin de vorige eeuw tot

stand gekomen en hijheeftondertussen reH sveelvan zijn stand verloren.
Oorlogen van vroegeren nu zijn veeleereen gewapendegeweldplegingop
groteJcAcl!entussenminJJmeergeorganiseerdegroepen van mensen.Als
zodanigzijn zeeen bijnaconstantgegevenvanonzegeschiMenisen kennen
ze ta1van variaties4.Geletop dewijzevan geweldplegen kan men onderscheid maken tussenœn fromantische'strijd vanman tegen man,alofniet
inuniform enmeteenzekeredosisffair-play',eenstrijd metfconventionele'
middelen doormilitairengevoerd en waaa an hetbegin en heteinde duide-

lijk isbepaald in een oorlogsverklaringen vrM esovereenkomst,œn strijd
van geregeldetegen ongeregeldelegers(guerilla's,terroristen),waarbijfoltering en doding van gevangenen totde fnormale'gang van zaken behoort,

een burgeroorlog dieookhetgeregeldelegerin twee ofmeerpartijen ver4 Men heeftberekend,daterin de5560jaren vangeregistreerdemensengeschiedenis
14.531oorlogenzijngeweestendatervan de185generatiesmensen slKhtseen tienta1in een periode van betrekkelijke vrede hebben geleefd.W e hoeven ditniette
wijten aan depn'mitiviteitvan onzevoprvaderen:na de2e wereldoorlog werden er

tot1965nogveertigoorlogengeteld(v!1.Time,sept.24,1965:On WarasaPermo

nentConditîont.- Voorwatdevariatlesbetreftgeefikslechtsenkeleaanduidingen
om deconclusievan dezeparagmaftestaven.ErZjn ta1van andereonderscheidingenmogelijkvanuiteen sociologisch,metafysisch,ethisch,juridischen militairstandpunt.In Nederland hebben deprofessoren F.C.Spits(dissertatie 1972),A.Peperzak
(Kernvraag 24)en G.Teifler(Toepassîng van Geweld,1972)een bruikbare classificatie opgesteld,hoewel ook daarin de vele schakedngen van het fenom een oorlog
niet tothun rechtkomen.De deskundige op hetgebied van oorlog in de eeuw van

hetkernwapen H.Kahn (uitvinder van de <flexible response'en schrijver van On
ThermonuclearGur)heeftzakelijk bestudeerd hoe dewereld van een toestand van
çkoude'oorlog toteen thermonucleairevernietiginggebrachtkan worden.Hijonderscheidt44 escalatiefasen,waarvan demeestetelkenseen andere,meeromvangrijke
of intensievere vorm van oorlog beduiden.
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deelt,en tenslottedetotale oorlog waarin metallemogelijkemiddelen de
vijandige bevolking en hetland aan de vernietiging wordt prijsgegeven.
Geletop hetdoelervan kan men spreken van een aanvals-ofverdedigings-

oorlog,eengodsdienstoorlog,eenkolonialeoorlog,eenbevrijdingsoorlogen
een politioneleacues.Dedienstweigeraarkan dusvanuiteen diepe overtui-

ging tegen één ofanderevorm van oorlogzijn.Alsdewetgeverwil,dathij
tegen elkeoorlogis,danvraagthijteveel.
Ditwordtduidelijkera1swenagaan watdedienstweigeraarpositiefwil,nl.
de vrede dienen.Fre#e ism éérdan œ n pure afwezigheid van oorlog.W at

hijis,wetenwijop grond van deervaringvan hetin ordezijn metzichzelf
(harmoniederdriften)en metdeanderen.VrH ebetekentinhoudelijk,volgens de etymologie van hetwoord,een toestand van vrijheid en vriendschap,zx l.
çhijin een echte familiekring voorkomtB.Dietoestand wordt
ervarena1seenzogrootmogelijkevervullingvanwatmensen alswaardevol
betrachten,n1.œn thuiswaardekring dergeliefden tevensdiedervrijen
vormten waar de rechtvaardigheid heerst,die een ieder toelaat een vol-

waardig menselijk bestaan uitte bouwen.W ievrH e wil,streeftnaareen
uitbreiding van die toestand,waarin meerderem ensen en tenslotte allevolkeren zich thuiskunnen voelen.

W ordtdeze vrMe echterniethetbestegeiend dooreen staande krijgsnaacht?Eeninbreuk op dehuisvredeisimmerssteM smogelijk en die zal
nietzelden krachtdadig geweerd moeten worden.Een oud adagium wijst
daarop:wievredewilsbereidezich voorop deoorlog (sivispacem,para
bellum).Een moderne staatis daarom nietgoed denkbaar zonder een
krijgsmacht,zoalsditookblijktindeijvervandepastotonafhankelijkheid
gekomen landen om daarintevoorzien.Een vaardig legerisde uitdrukking

van de wilvan een natiedie bereid is tevechten voorde vrijwaring van
haar nationaal edgoed.Deze wil tot zelfverde iging is een teken van de
m orelegezondheid van een volk.W ie daartoenietbereid is,kan metrecht
een slappeling ofbeginselloze genoemd worden.ln een waarachtigedemo-

cratieza1iedereendaarvoorop moeten komen;devoorkeurmoetblijven
5 In hetvermeldewerkvan Genicot-salsmanswerd twintigjaren geleden nogruimte
gelaten voor een aanvalsooçLog en bijna uitsluitend om religieuze doeleinden.Het
heet,datkatholieke volkeren zo'n oorlog m ogen of zelfsm oeten voeren tegen onge-

lovigen die zouden verhlnderen dathetgeloofin Christusverkondigd wordt,bijv.
doormissionarissen uittewijan oftedoden @ c.,1,p.315).Misschien wéétGeno
raalAminin Ugandawel,datditwerk tien jaren geleden alduidelijk a1sverouderd
werd beschouwd.

6 Vgl.J.deVries,Etymologisch woordenboek.Ditgeeftmeer inhoud aan de vrij
formele klassieke bepalingen van de vrede a1sde rustdie gegeven ismetdeIuiste
orde (Augustinus) en a1sde orde vcn hetsamenleven op hrf, van gerechtigheid
(n omasvan Aquino).
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uitgaan naareen krijgsmachtvan dienstplichtigenT.Voor de burgerisde
aanvaarding van dieplichtdan ethisch verantwoord op gr/nd van de wette-

lqke rechtvaardigheid,d.i.de ordening van de samenleving,waarin een
iederaan degemeenschap geeftwathaara1sgem eenschap toekom tin func-

tievan hetalgemeen welzijn;in casu een wetgeving voordedienstplicht,
een belasting voorhetm ilitairebudgeten getrouwheid in hetvolgen van die

wetten.Ondergaan die burgerseen onrechtmatigeaanvalop lijfen goed,
dan m ogen ze,zoals in hetgeval van de individuele mens,het recht op
noodweer inroepen.

Totzoverisallesœnvoudig en krijgen de dienstweigeraarsbijna vanzelfsprekend ongelijk.De zaak isechter ingewikkelderdan hetzich bijeen
eerstebenadering laataanzien.Ol athetrœhtop noodweerzou gelden,
dienenimmersbepaaldevoorwaardenvervuld tezijn,dieoponzedagenniet
meerzo vanzelfsprekend geverifieerd worden.Geweld mag immersslechts

metg:weld gekeerd worden:1)alsdebM oeling van deaanvallerslechtis
ofa1sslechtvoorondersteld magworden;2)a1sdeaanvalingezetisen niet
zo ophanden,datde bevoegde orde-instantie (bijv.de politie) nog tijdig
tussenbeidekan komen;3)alsde aanvalnog nietbeindigd is,zodathet
verweerachterafgeen pure wraaknemingis;4)a1shetverweerwordtuitgeoefend metmiddelen die de verdediging beogen en nietde overmachtige
vernietigingvan deaanvaller.W elnu,doordevooruitgang in wetenschap en
techniek - m erkwaardiggenoeg steedskrachtig gestimuleerd doorœn oorlogsinspanning - kan meerbepaald de laatste voorwaarde nietmeer vervuld worden.W e staan op onze dagen voor de paradox,dat we wellicht
méérdan ooitin hetgeweer moeten komen terverdM iging van de vrede.

maardatwezulksminderdan ooitmogen doen.Onsgeweer oetop het
defensiefkaraktervandezeterm)endatvandepotentiëlevijandisimmers
geladen metA.B.c.-m unitie en daarkunnen de periodieke en steriele ontwapeningsconferenties fundamenteelniets aan verhelm n8.W e moeten die
7 Binnen hetbestaandebesteliserveeldatvooreen legervan vrijwilligersofberoepssoldaten pleit;erisK hternog meertegen,n1.nietallœ n de nog hogerelastvan
de defensiebegroting,maar ook het feit dat zo'n leger a1s een zelfstandige macht
binnen de staatde dem ocratie kan bedreigen.lk kan ditook geenszinsa1seen oplossing voor de problematiek van de dienstweigering zien,want deze laatste is erop

genc
'hthetmaatschappelijk bestelte doorbreken:elk leger wordtals zodanig in
vraag gesteld.- N .B.Gn vraag stellen'* 1nietper se zeggen:Ttotniets herleiden';
per accidens kan hetditwe1betekenen,m aar hetkan eventueel ook anders gereali-

seerdworden (bijv.a1seen internationaaalen nationaalpolitiekorps).
8 A-B-c-wam nszijn de tactische en strategischeAtoombommen,Biologische (Bacteriologische)bommen en Chemischegassen.De Noord-Amerikaansejournalist1.F.
Stoneheeftinvierartikelen op een indringendewijzedehypocrisievan demeerdan
een eeuw oude bekommem is voor ontwapening au getoond.Ze werden in vertaling

uitgegeven doorPaxChristionderdetitel:Jehebtmeerwapensdanjcdenkt,W egwijzer3,1971.Dethansgebruikteargumenten zijndezelfdealsvoorheen.Zullen de
resultaten beterzijn?
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afschrikkingsmiddelen in hetge ing brengen op straffe van ons aanstonds
over te leveren aan wie ons belaagt;we mogen zeechter nietaanwenden,
omdat œn collœ tieve zelfmoord volslagen Znloos is.Niet ileda het gebruik van die geweldmiddelen,>= r ook de voorbereiding op hetgebruik

ervan isperse immoreelgeworden.De staande krijgsmachten zijn in de
hM endaagsewereld gedoemd teverdwijnen.Indien immershun redenvan
bestaan nog slechtsvan politiekeaard is,n1.a1sœ n aldan nietin onderling

overleg berekend en ontzaglijk duurgewichtin de<balanceofpower',dat
allœ n op papier doorslaggevend mag zi
jn,dan isditeen onverdraaglijk
krankzinnigezaak.Erzijn anderenoden in dewereldswaaraan onsgeld
beterbesteed is.Budgetten voorde dood moeten eindelijk eensomgezet
kunnen worden in budgetten ten leveng.
Dienstweigering wordtdaarom nietuitsluitend meergdnspireerd door een
nostalgisch en absoluut pacifism e als een antwoord op de academische
vraag naar deverhouding van oorlog en vrede.Principiëledienstweigering

is een constructieve vorm van mr tschappijkritiekl'.De militaire dienstweigering istrouwensslechtséén facetvan een universelerevorm van wei-

gering,die in de verschillende geledingen van hetmaatschappelijk leven
gestaltekrijgt;zowelin hetm litieke,sociale,economischealsinhetreligieuzeleven.W ijzijn allen in zekeropzichtgewetensbezwaarden a1swijin
geweten ofvanuitœ n diepeovertuiging nietmee kunnen doen m etbepaal-

deonsopgedrongen praktijken ofbelevingen van hetmenselijkebestaan,
bijv.op medischspM agogisch,seksueel,artistiek of sm rtief gebiM .De
RussischeatoomgeleerdeSakharov,diewegenszijnonverdroten strijd voor
deintellectuelevrijheid weggerangeerd wordt,isevenzeereen dienstweige9 Er begint in België een beweging voor S m inîstratieve dienstweigee g van de
grond te komen.Leden daarvan deponeerden bijdeIntemationaleVnj
'willigeHulp-

dienst(VlaamsSecretariaat,Consciencestraat46,2000 Antwerpen)hetdeelvan hun
belastingen datovereenkomtmethetpercentagevan deRijksbegrotingbestemdvoor
de lu dsverdediging. De Adm inistratl
'e van Financiën aanvaardt deze vorm van
dienstweigering niet.

10Letwel:hetgaathiernietoverdedienstweijering uitluiheid,lafheid ofpure

sensatiezucht.Ik kan alleen m aar de dienstweigermg op principiële gronden of van-

uiteen diepeovertuigingpositiefwaarderen en ik laatdaarbijin hetmidden ofdeze
nu religieus,filosofisch,moreelofpolitiekgemotiveerdwordt,bijv.doorteverwijzen

naarde evangelischenaastenliefde,naarhetleven en de leervan JezusChristus,naar
de eerbied voor hetleven of voor de m edemens.Ook de politieke motivatie,waar-

overrecentelijk in Nederland dediscussieop gangwerdgebracht,kan m.i.eengeldig
gewetensbezwaarzijn geletop hetmeerzinnigkaraktervan hetfenomeen oorlog.Een
van de redenen van de indrukwekkende toename van dienstweigeraarsisimmers het
feitdatde opkom ende generatiem eer dan ooittevoren op de hoogteisvan politieke
ontwikkelingen en daarook zelfstandig overkan oordelen.De Vietnam ese oorlog,de

militairebevriezing van deTsjecho-slowaakselente,devolkerenmoord in Biafraen
hetoptreden van onzeNatobondgenoten Portugalen Griekenland laatdejeugd van

nu terechtnietkoud.
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raara1sde mM icusdienietop elkeaanvraagtotaborteren wenstin tegaan.
Zo ook deafgestudeerdein deeconomiedie œn beloftevolle carrièreop het

spelzetalshijineenondernemingdewetvandejunglebestrijdtsdesoldaat
die aan hetfronteen crimineelbevelweigertuittevoeren,deatleetdieniet
wenstaan te trM en in œ n m eutevan gedopeerden en de priesterdie weigertte fungeren in een instituutwaarde <caritas'elementaire vormen van
rechtvaardigheid zou m oeten ver
n.Een positieve vorm van kritiek
. vange

kan deprotestdienstzijnbinnen hetgecontesteerdesysteem.Ditismeestal
een kwestievan temperpmenten van denog om ngebleven mogelijkhM en.
Anderen treden foutside the Establishment'op gevaar afin een <splendid

isolation'tevervallen.Zijriskeren op wettelijkewijze<erkend'en wegverklaard te worden,zodatze geen re le invloed meer kunnen uitoefenen op
degang van zaken.

W ieom principiëlerH enendienstweigert,wi1ietsm sitiefsen hijkandaarom niettoelaten totniets gerH uceerd te worden.Hijzoektimmers niet
allœn subjectiefdeinnerlijkevrM evanhetgeweten;hijwi1objectiefvrede
bewerkenin dewereld.Daarom wilhijaanwezigzijnalseenlevend protest
tegen mensonwaardige structuren,die hijwilveranderen.Hijprotesteert
niettegenhetfeitvanhunbestaan,maartegenhunfeitelijk mensonwaardig
voorkomen.In dit verband maakt men we1 eens een onderscheid tussen

mentaliteits-en structuurverandering.waarbijdan heteerstezou primeren.
Ditiseen vergissing.Decollectievementalitdtiszelfeen structuurm ethaar
vastedenk-en gedragspatronen,evenalshaarneerslag in wetgevingen,pro-

cM ures,rangorden en in maatschappelijke instellingen a1spolitieke partijen,syndioten,leger,industrie,commllnlcatiemedia,scholen,kerken en
nationale staten.Ook deze laatste st- cturen cre ren een mentaliteit en
daarom ishet zaak de structuren globaalte veranderen.

Een van de gevaarlijkste structuren isdeopvattingdieten grondslag ligt
aandeoudemoraalvan de'strijd om hetbestaan',n1.hetbeginselvanhet
zelfbehoud tegenover de anderen en van de destructieve rivaliteit. In de
houding van dedienstweigeraarsbreektdenieuwe moraalvan de fvrM e in
hetbestaan'door,waaraanhetbeginselvan dezelfvervulling in en m etanderen en van een constructieve solidariteitsteun verlœ nt.<Erst wenn eine

Ethik des'TFdedensim Dasein''jene Kampfethik ûbe- indet,kommtes
dazu,dassdie Gesunden von den Kranken,die Jungen von den Alten, die
Lebendigen von den Sterbenden und die reichen von den arm en Völkern
lernen,an ihnen lnteresse zeigen und Solidaritât aus lnteresse an ihnen
empfinden'll.
De principiële bezwaren van de militaire dienstweigeraar kunnen herleid
11 J.M oltmann,Fortschritt-M ensch und Gesellschaft,in:TheChallenge 0/ Life,
RocheAnniversary Symposium,Basel.1971,(Experientia Supplementum 17,p.324).

wordentotdevolgendedrie:hetdoeldatdekrijgsmachtdientsdemiddelen
waarvan zijzich bH ienten de manierwaarop zijzich laatdieneniz.Het
doelvan dekrijgsmachtkan omschreven worden alsdegewelddadige uitvoering van een buitenlandse en binnenlandse politiek,zoalsditnog na de
2e wereldoorlog m anifestis geworden in de Nederlandse zg.fpolitionele'
actiesin Indonesië,in hetoptreden van deVerenigdeStaten tegenoverVietnsm en de Dominicaanse Republiek,in de Russische verdrukking van de

Hongaarseopstand,in de bezetting van Tsjecho-slowakijena dePraagse
lentedoorde landen van hetPactvan W arschau en in hetbreken van stakingen in hetbinnenland.Ook alwenstmen ditdoelfdefensie'tenoem en,
dan komtditvaak neer op de bescherming van een kleine elite,van de

heersendeklasse,van dequasi-souvereinestaatofvan delevensgevaarlijke
verdeling tussen een oostersen œ n westersblok,waarvoormenige soldaat

nietmeerwensttevechten.Hijkan ook weigeren deoveraltelandeopgeslagen geweldmiddelen te gebruiken of een opleiding daartoe te krijgen,
zelfsindienogenschijnlijkaandevierdevoorwaardevanhetrechtop noodweer(vgl.boven)wordtvoldaan doorde<sexibleresponse'-strategievan de

Nato.Ookza1hijnietzelden dienstweigerenom redenvandewijzewaarop
een krijgsmachtzich IJJ/dienen,n1.dooreen metijzeren hand afgM wongen cultusvan de slaafse onderworm nheid.Zolang een krijgsmachtnog
rH enen van bestaan heeftza1er ongetwijfeld tuchtmoeten zijn en een
Mërarchie van bevel,m aar dan toch zonderhetaankweken ofopeisen van
œ n <Befehl ist Befehl'-m entaliteit.Gelukkig doktert m en hieraan in de

krijgsmachten derdemocratischelanden,ook almerktdegewonedienstwillige ernog te weinig van.Voor hem hoop ik dater inderdaad spoedig

een verandering van mentaliteitkomtbijdegenen van wie <hetberoep de
vrM eis'.Alsdenatieditvraagt.zullen zijimmerssamenmoeten marcheren.

De kwestie is echter of de nationale staatnog ooithet rechtheeftdit te

vragen.Hijkan op onzedagen immersnietmeerbegrem n worden als<das
an und fiirsich Vernûnpige'en als<absoluterunbewegterSelbstzweck'die
men dwie ein Irdisch-Göttliches verehren muss'en die om te kunnen be-

staanonvermijdelijk oorlogmoetvoereni3.Dezorgvoorhetalgemeen welzijn,dietotnu toe zijn specifiekerM en van bestaan was,zalin onze tijd
vaninternationalealankelijkheden op allegebied en van œn gerechtvaar12Dezeindelin!isnaardegedachteontleendaaneenredediehetEersteKamer-lid

mr.J.H.vanW ilk (raadgevervan SergeantRoovers)verleden jaarvoorde Nederlandse Senaatheeftuitgesproken.Ze werd gepubliceerd in VrijNederland,29 juli
1972,p.4.

13 G.W .F.Hegelin Grundlinien derPhîlosophîedes Rechts,jj 258,270,272 Zusatz,324Zusatzen in Enzyklog diederphîlosophischen W îssenschaften,jj545-546.
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digd streven naareen wereldburgerschap overgM ragen m oeten worden aan
een internationale instantie m eteen werkeli
jkerechtsmacht.Ditimpliceert
hetopgeven van hetbeginselvan denationalesouvereiniteitdatreedstweem aalin deze eeuw een wereldoorlog heeftveroorzaakt en datm omenteel

aanleiding geefttotgevaarlijke spanningen en besluiteloosheid.De zachtmoedige Prof.J.Tinbergen isin verband daarmee nietmals:KDitbeginsel
heeft reM s vele ramm n over de mensheid gebracht, doch de blindheid
waarm ee men doorgaathetteverkondigen,vaak meteen zekere trots,isde
meest zorgwekkende trek van het huidig m litiek wereldbeeld en eist de

meest/c#cbestrijding.Hetfeitdatmenbovennationalebesluiten overenige
dermeestvitaleproblemen vandezetijd afwijst- ontwikkelingshulpshandelspolitiek in verschillende vormen,kwesties van grenzen en bewam ning

bijvoorbeeld - moetbinnen afzienbare tijd tot zeer ernstige gevolgen
leiden'l4.Voorwiedan toch in hetgeweerwilkomen voordebelangen van
de Nato of voor die van het Pact van W arschau citeer ik verder:<Niet

mindergevaarlijkishet ....beginselom detegenstellingtussenhetcommunistische(fdsocialistische'')enhetwestersesociaal-economischestelselals
een absolutetezien'(ibid.).Een Sakharovin Rusland streeftnaarconvergentietussenbeidestelselsop gevaarafzijnwerken zijn vrijheid teverliezen.Onzeprincipiëledienstweigeraarszijnnietveelbeterafalszijomwille
van hun ideaalvan vrede ofwellang moeten wachten op een wettelijke
erkenning en op een tweem aallangere vervangingsdienst,ofwelde gevan-

genisingaan,omdatzehun werkelijk motiefhogermoeten achten dan het
wettelijk toegelatene.Mogenwehom ndatditindenaastetoekomststeeds
minderhetgevalvan stee sméérdienstweigeraarshoefttezijn?
14 J.Tinberqen,Socialewetenschappen enethiek,in Wending,okt.1966,pp.453-

454 (cursivenng H.B.).

D e sociale betekenisvan vakbew eging'
H Hoefnagels

1. Dateen socioloog zich laatverleiden over de socide betekenisvan de

vakbeweging te spreken,is nietvanzelfsprekend.Zijn wetenschap kent
officieelhetsociale niet a1s een inhoudelijke bepaling,die het mogelijk
maaktde sociale betekenisvan verschijnselen te onderscheiden van hun
econom ische,politieke, culturele betekenis enz.. Ik moet dus eerst een

begrip <sociaal'ontwikkelen,dat,in afwijking van watin de sociologie
gebruikelijkis,aanhetsocialeeen eigeninhoud geeft.
Onder socide betekenis van de vakbeweging za1ik verstaan de betekenis
die de vakbeweging heeftvoorhetproces waarin de verhoudingen tussen

demaatschappelijkegroem ngeregeld worden op basisvan wederzijdseerz
kenningalssubjecten van rechten.Hetisdebijdragediezijlevertvoorhet
realiseren vanfbevre igende'verhoudingen tussen departijenbetrokken bij
hetmaatschappelijk verdelingsproces.In zoverzijerin slaagtgroteregelijkberechtigdheid indezeverhoudingenterealiseren,werktzijtevensveranderend op een dieperniveau van hetmaatschappel@ -leven:zijwijzigtde
structuurvolgenswelkedemaatschappijdemensen indeeltin groemn die
minderen meera1svolwaardiggelden,dieminderenmeermaatschappelijk
<meetellen'.

Dezeomschrijving iseen stelling diewaargemaaktmoetworden.Sociaal
moetop dezewijzegevatworden,zo wordtgesteld,wilzinvoloverdesocialebetekenisvan de vakbeweging gesproken kunnen worden.Hetbewijs
voordezestelling kan slechtsgeleverd worden,doordatdepretentiediezij
heeft,juistblijkttezijn.Diepretentieisdatdezeomschrijving dekern vat
van wat in hetspraakgebruik in onze samenhang onder sociaal verstaan
wordt.H etis dusaan de spraakgem eenschap te beslissen,ofdeze stelling

houdbaaris.Vandebeschouwingswijzewaartoezijvoert,moetblijken,dat
zijgreep heeftopwatintuïtiefonderdesocialebetekenisvan devakbeweging verstaan wordt.Zijmoetoverzichtgeven indeverschijnselen diemen
spontaanassocieertmetditaspectvan demaatschappelijkeactiviteitvan de
vakbeweging.
* Lezing gehouden voor hetN ed.Hist.Genootschap,20-10 -1972.
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Voorde beoordeling van mijn omschrijving vormt U,alshistorici,een
geprivilegicrdejury.In debeoefening van uw vak bentU we1gMwongen
te spreken over <sociale bewegingen'stsociale ontwikkelingen' en fsociale
problemen',ook allaatde wetenschap die zich ex professo methetsociale

inlaat,U verstoken van debegripsopheldering dienodig zouZjn.
ln uw kring is er bovendien al m eer dan een halve eeuw een discussie
gaande overde vraag ofen hoe tsocialegescMedenis'a1srelatiefautonome
vakrichting bx efend zou moeten worden.U zultm oeten be alen,of de
hiervoorgestelde begripsbepaling de mogelijkheid biM tom sociale stromingen en ontwikkelingen te onderscheiden van andere stromingen en ont-

wikkelingen en om aan de socialegechiH eniseen duidelijk omschreven
objecttebiMen,waardoorzijhaaraanspraak,œn dgenstandigespœialisatietezijn,kan rechtvaardigen.Alsdewijzewaarop Merhetsocialebepaald
wordt,U nietweette overtuigen,zalik moeten concluderen datdeze poging,sociologieen socialegeschiH enism etelkaarin verbinding tebrengen,
misluktis.

Terverduidelijking vanmijn omschrijvingmogeik eerstverwijzen naarde
feiten diemijaanleiding geven œn aspectin demaatschappelijke realiteit
alshettypisch K cialeteonderscheiden.

In elkesamenlevingtreden deverschillendemaatschappelijkegroemn met
elkaarin contactin een bepaalde voorelkemaatschappijvorm karakteristieke,doordeheersende opvattingen overwM erzijdserechten en plichten
geregelde verhouding. De daardoor ge esnieerde sodde verhoudingen

variëren.Zijzijn andersin de op ongelijkheid gebaseerde feodale maatschappijenin de,formelegelijkheid proclamerende,burgerlijkemaatschappij,in de NM erlandse samenleving van 1850 methaartotdienstbaarheid
voorbestemde <behoeftigen'en onze maatschappijmetvoor haarrechten
opkomendewerknem ers.
Dezeregeling derverhoudingen gaatsamen meteen eraan corresponderen-

dedifferentiatieingroepen metverschillendemaatschappelijkegelding.Zo
kentdemaatschappijvan devorigeeeuw a1svolwaardigelM en slœhtsde
gegoM eburgers- delaterearbeiderszijn maatschappelijk marginaal,zij
tellen maatschappelijknauwelijksmee.Alsdesocialeverhoudingen,eerder
genoemd,veranderen,verandertook dezemaatschappelijkerangschikking.
M etdeerkenningvanhetrechtom voorzijn aanspraken op tekomen heeft
debehoeftigeaan de marge van de sam enleving de statusvan meetellende

werknemergekregen.Hetprocesdatik in mijn omschrijving aanduid,is
niets anders dan hetproces waarin de sociale verhoudingen en de erm ee

verbonden maatschappelijke indeling van de mensen zich ontwikkelen.In
mijnomschrijvingvaltdesocialebetekenisvan devakbeweging dussamen
metderoldiezijsm eltin ditproces.
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lk kan nietde helesociale ontwikkeling,diein alle levenssferen doorwerkts

de socize geschiM enis in de zin van Trevelyan,in mijn beschouwingen
betrekken.lk beperk mijn aandachttotde sociale ontwikkeling zoalsdie
zich in het<arbeidsbestel'voltrekt- totde economisch-sociale ontwikke-

ling alsU wilt.Deze bem rking isnietalleen Znvolomdatjuistdaarhet
centrum van deactiviteitdervakbewesngligt,maarook omdatwathier
gebeurt,van beslissend belang is voor de richting van de algemene spciale
ontwikkeling.
2. De vakbeweging kan gezien worden alshetresultaatvan hetprocesvan
ftrialand error',waarin de arbeiders œ n antwoord zoeken op de situatie

diedeburgerlijke maatschappijvoorhen deH ontstaan.Haarorganisaie
gafhun,zoalsalle individuen,hetrechtindividueelhun 1otin eigen handen

tenemen;zijmoesten nu echterook zelfhun bestaan verzekeren doorzich
op eigen individuele krachten te handhaven in de algem ene concurrentie
van allen metallen.
Voordegrotemassavan hetvolk wasditœ n volkomen onwennige situatie.
Van mensen aan wie geleerd waszich tevoegen en zich niettelaten gelden,

wordtnu verwachtdatzijzelfopkomen voorhun aandeelaan hetmaatschappelijkelevensproces.Hùn onvermogenom zich aan tepassen aan de
eisen van het burgerlijke maatschappelijke leven doemt grote aantallen
Ebehoeftigen'totœnbestaanaandemargevan demaatschappij.Zijkrijgen
destatusenookdehoudingvanwatmen hH en fonmaatschappelijken'zou
noemen- ditverklaartdemaatschappelijkeonbetrokkenheid diedegrote
massazomoeilijkmobiliseerbaarmaakteindebeginjaren vandearbeidersbeweging.
Tegen deze achtergrond wordtde typische vorm van solidariteit die zich

onderde arbeidersbevolkinggaatontwikkelen,begrijpelijk.De Tverworpenen der aarde',die hun individuele m achteloosheid ervaren,ontwikkelen

op basisvan hun gemœnschappelijk 1otvan uitgestotenen een emotioneel
tegen demaatschappijgekeerde solidariteit.
Alsde arbeidersvervolgenslangzamerhand leren datzijvoorhun eigen
belangenmoetenopkomen,ervarenzijdatzulksnietgaatopdewijzewaarop deliberale ideologie hetvoorstelt:zijblijken nietopgewassen te zijn
tegen de patroon,in de onderhandeling metwie zijhun aanspraken tot
gelding zouden m oeten brengen.In deindividuele onderhandeling,die for-

meeltussen gelijkberechtigdepartnersplaatsvindt,isdearbeidergeen gelijkwaardige,maar een aan de willekeur van de patroon overgeleverde
onderhandelingspartner.Hierdoetzich de noodzaak van associatie voelen.
Voor zover hetnietgaat om associaties tot onderlinge hulp,zwenken de
eerste aanzetten tOtVakorganisatie tussen twee gedachten.De eerste ge-
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dachte is,datde bestaande kapitalistische maatschappi
jmoetvervangen
worden doorœn anderemaatschappij-orde.Deze gM achte vindteen gunstige voe ingsbodem in de solidariteitvan de maatschappelijk verstotenen,

dieZch tegen demaatschappijkeren.Dewervingskrachtvan dezege achte
zaldanookafnemenmethetingroeienvandearbeidersin demaatschappij.
De twee e ge achte,die in de 'modernevakorganisatie'M 1gaan overheer-

sen,neemtdestructuurvandemaatschappijalseen gegevenheid.Dearbeidersmoeten doorgx rganiseerde solidariteitdevoorwaarden scheppen om

inderdaad alsgelijkwaardigepartnersin de onderhandeling metdewerkgevers hun aanspraken totgelding te brengen.Hier ligthetbegin van de
ontwikkeling van devakbeweging totœ n organisatie diededoorsolidariteit
verbonden arbeiders in staatsteltreëel mee te spreken over de arbeidsvoorwaarden.
3. Dat de individuele arbeider in de onderhandeling niet opgewassen is
tegen de werkgever,is terug te voeren op drie factoren:

a. Terwijlde arbeiderisaangewezen op één patroon ofop weinige patroons,die gemakkelijk toteen gezamenlijke gM ragslijn kunnen komen,
kan de patroon,gegeven hetovervloM ige arbeidersaanbod,profiteren van
deconcurrentie van de arbeidersom de beperktvoorhanden werkgelegenheid.

b. Te- ijlvoor de bezitloze arbeidersde dringende noodzaak bestaat
onmiddellijk werk te krijgen,kan de patroon die overreservesbeschikt,
wachten methetverschaffen vanwerk totdearbeidersmurw zijn.
c. Bijdemetdeonderhandelingverbonden discussieoverdeœonomische
mogelijkhM en staan de van kennisverstoken arbeidersweerloostegen de
argum enten waarm ee de ondernem erde laagte van de lonen rechtvaardigt.

Dewerkingvan devakbewegingwordtbegrijpelijk,a1smen zietdatzijde
onderhandelingspositie van de werknemert.a.v.deze driepunten verbetert.

Zij steltde arbeiders in staat door gezamenlijk optreden de onderlinge
broodconcurrentie uitte schakelen.Doorde vorming van een tweerstands-

kas'ontneemtzijaan hetaanvaarden van werk hetdringendekaraktertegenover hetwachten van de werkgever totde werknemers murw zijn,
kunnen de werknem ers de dreiging m et staking stellen.
Doordatzich leiderschap en deskundigheid in de vakbeweging ontwikke-

len,krijgtdewerkgeveronderhandelaarstegenoverzich diegeleidelijk de
kennisverwervennodigom zijn argumentenmettegenargumenten tebeantwoorden.

Haarbetekenisvoorde socialeontwikkeling krijgtdevakbeweging vooral
doorhetsimpelefeitdatzijeenrelefactorin hetmaatschappelijkeonderhandelingsproces wordt.Doordatde werknemer als lid van de georgani-
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seerdearbeidersgroep zijn aanspraken totgelding kan brengen,verandert
de verhouding tussen werkgeveren werknemer.Dewerkgeverisge wongen

rekeing tehouden metdewerknemer,hijmoetaccepteren datdezemeespreektoverde arbeidsvoorwaarden,hijmoethem a1sonderhandelingspartnerernstig nemen.

Daarmee verandertook destructuurvolgenswelkemaatschapm lijkegelding en erkenning verdeeld worden. De georganiseerde arbeider is niet

langermeerdebehoeftigeaan demargedermaatschappij,maareen meetellendmaatschappijlid.Daarmeeverliezmn dehogerestandenhetmonom lie van maatschapmlijke gelding.De maatschappijisnietmeerexclusief
die van de thogere standen'.

4. W atdevakbewegingwilzijn,moetzich onthullen inhetproceswaarin
zijtervervullingvan haartaak successievelijk nieuwegM aanten aanneemt.
Doordatditprocesbegrijpelijk gemaA twordt,moetduidelijk worden hoe
wijdevakbewegingmoeten begrijpen.Dem ging (van desocioloog)om tot
een begripsbepaling van devakbewegingtekomen,moetdusbouwen op de

m ging (vandehistoricus)om ditprocesbegrijpelijk temaken;omgekeerd
behoeftdeM storicusde begripsbepaling van desocioloog om œ n gezichts-

puntvoordeordeningvanzijnmateriaaltehebben!Bijdebegripsbepaling
gaat het er echter niet om tot een samenvatting van het chronologische

gebeuren tekomen,maarom hetwezenlijkedaarin teonderscheiden.Derhalvemoeten wijtrachten detendenstevatten diezich alseen soortlogischenoodzakelijkheid in hethistorisch gebeuren doorzet.
In hetproceswaarindevakbeweging haarorganisatievorm aanpastaan van

tevoren nietvoorzieneomstandigheden,kunnen wijdriestadiaonderscheiden,die schematisch aangeduid kunnen worden a1sdatvan de Mhkvereniging,datvan de n kbond,datvan de vakcentrale.Van de vakvereniging,
die de arbeiders van een onderneming verenigt om te onderhandelen met

hun patroon,blijktalspoedigdatzijbinnen een teengkaderopereert.De
solidariteitvan deze kring verhindertniet,datde arbeiders hetslachtoffer
worden van deconcurrentietussen de onderscheiden ondernemingen waarmeehun 1otisverbonden.Deoplossinghiea oorwordtgevonden in de col-

lectievearbeidsovereenkomst,waarbijdecollediviteitvandewerknemers
onderhandeltmetdecollectiviteitvandewerkgeversindebH rijfstak.Door
hetbelang datdebM rijfstaksgewijze-onderhandellg krijgt,wordtde vakbond- diedebM rijfsbond za1worden- hetbelangrijkstelidvandevakorganisatie.De onmachtvan de vakbond om in dejaren van economi
sche
malaiseietstedoen aandewerkgelegenheid,noopttoteen verderestap.Ter
veiligstelling van hetgezamenlijke arbeidersbelang op langere termijn is
nationale coördinering van de loonvo= ing nodig.M et de na de tweede
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wereldoorlog ondernomen poging om tot een nauonale loonm litiek te
komen breekthetstadium van de ove- egende invloH van de vakcentrale
aan.

Inditproqesraaktde arbeiderbijsteH sgrotere kringen van maatschappelijk leven betrokken.Tenslottegaatdempatschappelijkekring waarmee
hijbijde georganiseerde belangenbehartiging te doen heeft,snmenvallen
metdehelemaatschappij.Uitdebehoeftigeaan derand vandem aatschappij ontwikkeltzich aldus de huidige werknemer,die metzijn nationaal
georganiseerde vakbeweging een gewichtigestem heeftin demaatschappij
envoorwiedemaatschappijin haargeheelreëlebetekenisheeftgekregen.
A1sdeze ontwikkeling hetnoodzakelijkekarakterheeftdatik hiersuggereer,zitten daartwee voordebeoordeling van de sociale betekenisvan de

vakbeweging belangrijkeconclusiesaan vast:
1. organisatie,die dewerknemersin staatsteltop nationaalniveau aan het
onderhandelingsprocesdeelte nemen,iseen noodzaak a1sde werknem ers

totgelijkwaardige partnersin hetmaatschappelijk onderhandelingsproces
willen worden;
2. algem ene arbeiderssolidariteit,die groepsbelangen ondergeschiktmaakt

aanhetgezamenlijkearbeidersbelangop langetermijn,iseen noodzakelijke
voorwaardevoorhetverkrijgen van reëleinvloed van de arbeidersop het
proceswaarin hun arbeidsvoorwaarden worden bepaald.

5. Enigejaren gelM en dachtik nog,datdeontwikkelingvan devakbewe#ngmetdetotstandkoming van deop nationaalniveau onderhandelende
vakorganisatie haar voleinding gevonden hadiOok al zouden internationale verbindingen uitgebouwd moeten worden,de vakbeweging had haar
definitieve structuur gevonden. lk heb mi
j sinddien gedwongen gezien,
mijn mening teherzien.Dereden is,datde nationaalgeorganiseerde vak-

beweging bijde vervulling van haar opdrachtop onoplosbare problemen
stoot.

In deloonpolitiek staatzijvooreen uitzichioosdilemma:a1szijZchlaat
leiden doorhetgeen nodig isterverzekering vanhetalgemeen werknemers-

belangop langetermijn,vervreemdtzijdeachterban vanzich;steltzijzich
zondervoorbehoudachterdeeisen dieafzonderlijkegroepen van deachterban,met voorbijzien van hetgeMmenlijke arbeidersbelang,stellen,dan
wordtelkeop detoekomstgerichteloonpolitiek onmogelijk.
Devakbewe#ngblijktnietin staatdeopgave tevervullen waartoedeMstorische ontwikkeling haar scheen te bestemmen.De arbeiderssolidariteit,

waarop zijsteunt,reiktniettoeom deonderschikklng van groepsbelangen
aan hetalgemeen werknemerswelzijn,zoalsdie nu nodig zou zijn,teverz& eren.
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Hetis,achterafgezien,nietzovreemddatjuistop hetogenblik datdeontwikkelinghaareindpuntschijnttebereiken,dearbeiderssolidaritdtproblemen gaatschepm n.Diteindpuntisimmerstevenshetpuntwaarde factor

arbeidvollemaatschappelijkeerkenningverwerft.Daarmeewordtdearbeiderssolidariteit,voorzoverzijdesolidariteitvan œn doordemaatschappij
buitengesloten groep is,een anachronisme.De vakbeweging zal het dus

moeten hebben van œn solidariteitvan volwaardige maatschappijleden.
Ditechterisin onzemaatschappijœn tegenstrijdigheid.Volledigeingroei
van de arbeidersin onze maatschappijbetekentdatzijmentaalburgers
worden en daarmeedemetsolidariteitstrijdigehouding aannemen waarop
onzemaatschappijgebaseerd is:fle ervoorzich,God vooronsallen'.ln
deproblemen waarvoordevakbewe#ng tegenwoordig staat,komtaan het
lichtdaterœn fundamentele incongruentiebestaattussen haarorganisatie-

beginselen onzemaatschappij.Terwijldevakbeweging hetmoethebben
van algemene arbeiderssolidariteit,moetzijopereren in een maatschappij
beheerstdoorhetliberalebeginseldatde menstegenoverzijn me emens
stelt.Dateindigtzowelvoordevakbeweging a1svoorde maatschappijin
œ n im passe.

In dematewaarindevakbeweginghaarleenmaakttotindemaatschappij
ingegroeide'volwaardige burgers,kom t de solidariteit,die de basis voor

haarwerkzaamheid vormt,in gevaar;in dematewaarin zijdesolidariteit
weette handhaven,blijftde arbeidersgroep een nietin de maatschappij
geïntegreerd blok.

Watdemaatschappijbetreft:een politiek gerichtop hettoekomstigewelzijn van allen isheden geconditioneerd doordemedewerkingvan devakbeweging.De vakbewegingsleiders kunnen deze mM ewerking œhter niet

verzekeren;stellen zijzich volkomen loyaalop t.o.v.hetfalgemeen belang',
dan verliezenzijdegreepop hun achterban,waarmeedemogelijkheidvervaltom reële me ewerking te verzekeren.
Uithetœ n en ander volgtdatœn nationaalgecoördineerde vakbeweging,
diekan rekenen op de solidariteitvan haarlH en,een onmisbaarelementis

geworden voorhetfuncioneren vanonzemaatschappij.Daaraan kan men
deconclusieverbinden datdemaatschappijblijkbaarnietmeerkan functioneren op basisvan haarliberale beginselen.Vooronsechterisœn ande-

reconclusiebelangrijker:de vakbeweging zalzich verdermoeten ontwikkelen,wi1zijdesocizefunctievervullen dieblijkbaardehareis.Dieverdereontwikkeling kan echterslechtsuitdeimpasse leiden,alsde vakbewe-

#ng doelbewust gaat sleven de fundamentele ongerijmdheden van ons
maatschappelijk bestelop teheffen.

6. OnzemaatKhappelijkesituaieisinderdaad gekenmerktdoorœn fun-
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damenteleongerijmdheid.Deop hetliberale concurrentiebeginselbouwendemaatschappijbehoeft,om tefunctioneren,desolidariteitgerealiseerd in
devakbewe#ng;deop solidariteitaangewezen vakbeweging moetopereren
illeen maatschappelijk kaderdatjuisthettegendeelvan solidariteitbegunstigt.Vandeproblemen diehiermeerijzen,iseréénbijzondergeschiktom
duidelijk temaken datonzesituatieop deduurniethoudbaaris.Hetisde
controversionele zaak van de verantwoordelijkheid van de vakbeweging
voorhetalgemeen belang.
De vakbeweging zietzich gH wongen - datbleek uitde ontwikkeling -

deverantwoordelijkheid voorhetgemœnschappelijk werknemersbelang op
langetermijn alsrichtsnoertenemen;vandelM en moetgevraagd worden
zich in dezezin verantwoordelijk te gMragen.Betekentditnu,zoalswel
gesuggereerd wordt,datdevakbewe#ngverantwoordelijkheid draagtvoor
hetwelzijn van de maatschappij,zodatin naam van hetalgemœn belang
œn beroep op de arbeiders kan worden gM aan om b.
v.de looneisen te
m atigen?

Gezien tegen de achtergrond van hetbeginselwaarop onze maatschappij
berust,iseen dergelijk beroep absurd;hetisin Sagrantetegenspraak met
hetburgerlijk beginsel:'iM ervoorzich,God vooronsallen'.
Concreetgezien rijsttrouwensdevraag:hoekan een beroep op demaatschappelijkeverantwoordelijkheid vaneengroepburgersgM aanworden in
een maatschappijdieernietaan denktvan debeheerdersvan hetproduktiekapitaaleen op hetalgemeen belang gerichtinvesteringsbeleid tevragen?
Hoevandeafhankelijkeproduktiefactorarbeid vragen hetalgemeen m aat-

schappelijk belang a1srichtsnoertenemen,a1sdeonalankelijke produktiefactorkapitaalondanksallerleirestrictiesuiteindelijk de vrijheid houdt
zich naar hetrendement te richten en eventueelwelke maatschappelijke
planning dan ook in de war te sturen?
Toch isde verbinding die spontaan gemaaktwordttussen algem een arbei-

dersbelang en algemeen belang van de maatschappijbegrijpdijk.Het is
immerseen feitdathetgezamenlijkearbeidersbelang op langetermijn afhangtvan dealgemenewelvaartvan demaatschappij.Ook in onze maatschappij,dieterbestendigingvan haarwelvaartrendem entvoorhetkapitaalmoetverzekeren,betekentteruggang van de algem ene welvaartteruggang voordearbeiders.

Verantwoordelijkheid voorhetalgemœnarbeidersbelang impliceertinderdaadverantwoordelijkheidvoorhetalgemenewelzijn vandemaatschappij.
Ditbetekentechterniet,dathetalgemenearbeidersbelang onverbrekelijk
verbonden ismetœn maatschappijdie,zoalsdeonze,doorkapitaalbelangen beheerstwordt.Er is namelijk œn andere maatschappijdenkbaar,
waarin toewijdingaan hetalgemeen belang nietdebereidheid om kapitaal-

belangen teontzien impliceert.De vakbeweging is slechts zolang gM won-

gen bijhaarlooneisen rekening tehouden metdewinstve- achtingen die
debeheerdersvanhetkapitaalverzekerdwillenZen,a1szijernietin slaagt,
dezemaatschappijineen andereteveranderen.Datdevakbewe/ngsleiders
enmethenhun critici- een tijdlangerblind voorwaren datdevakbeweging,doorzich in onzemaatschappijtebinden aan een loonpolitiek ge-

vorderd in naam van hetalgemeen belang.zich garantsteldevoordebelangen van hetkapitaal,isnietzo vreemd.H etis echter evenmin vreemd dat
ditnietkon duren.Hierwerd van de arbeidersgevraagd,zich te schikken

naardekapitaalbelangen en solidairte zijn meteen van hen vervreemde
maatschappij.In hetmislukken van elkepogingom toteen verantwoorde
loonvorming te komen komtde onhoudbaarheid van onze situatie aan het

licht.Deenigewerkelijkeoplossingvooronzeproblemeniseen maatschappij-organisatie waarin redelijkerwijze verantwoordelijkheid van de arbeidersgevraagd kan worden voor hetalgem œn belang.

Datzou een maatschappijmoeten zijn waargezamenlijk welzijn van de
arbeiders op lange termijn en algemœn belang werkelijk samenvallen.
Voorwaarde daarvoor is,datde belangen van hetkapitaalondergeschikt

zijn aan hetbelang van allemensen diein verhoudingen van tmaat-schap'
hun leven moeten ontplooien.

7. U vraagtU ondertussen waarschijnlijk af,ofik nietuithetoog verlies
datik voorhistoricispreek,dienietsamengekomen zijn om maatschappijkritiek te horen,maarsociologische inzichten dievruchtbaarkunnen zijn
voor hun wetenschapsbeoefeni
ng.Een opmerking overde geschiedschrijvingvandevakbewegingmogeU duidelijkmaken,datdezebeschouwingen
voorhetwerk van dehistoricusrelevantzijn.
De geschiedschrijving van de vakbeweging heefteen bepaaldeoptiek.Zij
neemtde maatschappij-kritische ideen van de beginnende vakbewegng
nietau sérieux en laatvooraluitkomen hoedetmoderne vakbeweging'zich

heeftweten lostemaken van weinigrealistische,radicalemaatschappelijke
idealen.Deelimineringvan minderpraktischetendentiesverschijnt- ook
in mijn eigen Een eeuw sodaleproblematiek - a1sde overwinning van
kinderziekten.
De vakbeweging heeft zich inderdaad ontwikkeld volgens de andere ten-

dens:organisatieop basisvan solidariteitom alduseen gelijkwaardigepartijin deonderhandelingmetdeondernemerteworden.W atdaartoenodig
was,werd stap voorstap gerealiseerd.Aldusontstond de huidige vakorga-

nisatie,diehetdearbeidersmogelijk maaktaan detopvanhetmaatschap
pelijk onderhandelingsprocesinvloH uitteoefenen.Derichting waarinhet
ontwikkelingsproces zich voltrok,scheen,zolang de eindte= nog nietbe-

437

Desocide betekenis van vakbeweging

reikt was,gerechtvaardigd te worden door de resultaten. En zulks niet

alleenin deogenvandenaarhetpraktischrealiseerbarekijkendevakbewegingsleiders,maarook in die van de historici,wierterugblik op de afgeleg-

deontwikkelingdeleidersbevestigdeinhun geloofopdegoedewegtezijn.
lk ga hiernietin op de overigenszeerbelangwekkende vraag,ofhier niet

blijkt,datook degeschiM schrijving Tpolitieke'invloed uitoefent.W athier
de aandachtvraagt,isdevraag ofde nieuwe inzichten,die de analyse van

hetheden brengt,degeschiM schrijving nietnoodzaken degeschiedschrijving vanuiteen andereoptiek teherschrijven.
Devoorjuistgehouden ontwikkelingblijktineen impasse te eindigen.Die
impasse kan alleen doorbroken worden dooreen fundamentele hervorming

van onzemaatschappij.Datgenewatnodig isol atdevakbeweginginderdaadreëleonderhandelingoverdevoorwaarden vanhetgeznmenlijk arbeiderswelzijn op lange termijn kan voeren,iseen niet-kapitalistische maatschappij.
Juistdatgene waarop de overigensvaak verwarde en weinig samenhangende ideeën van de radicze stroming in de beginnende vakbeweging gericht

waren,blijktlansnodigtezijn:deelimineringvandemachtvan hetkapitaal.Zolang im mershetgebruik van deprodukieve eigendom onttrokken

isaandecontrolevandegenedieermeemoetwerken,blijven debeslissingen die hetkader vastleggen waarbinnen de vakbeweging moet Opereren,
aan elkearbeidersinvloed onttrokken.Devakbeweging zietzich gedwongen
het rendement van het kapitaal te eerbie igen op straffe van dreigende
werkeloosheid en daling van de welvaart,waarvan haar le en het slachtoffer worden.
Ligthethiernietvoordehand,nietalleen hettvergeten hoofdstuk'tegaan

schrijven,maarookdegeheleontwikkelingvanuiteen anderperspectiefte
gaanbekijken?W atmoeteen geschiedenisdoen dieuithetverlMen lering
wiltrekken?Zijzal,zolijktmijavooralmoetenophelderen waarom deoorspronkelijkin devakbewegingaanwezigemaatschappij-kritischegedachten
verloren gingen,welke fouten zowelhun voorstandersa1shun bestrijders
hebbengemaakt,en aanwijzenwaarhetpuntligtwaardeafgebroken traditie weeropgenomen zou kunnen worden.

8. Nadat U U hebt moeten laten welgevallen,dat ik het hH en a1s een

wezenlijkedimensiein degeschiedschrijvingheb proberen teintroduceren,
staatU ook nog tewachten datik uw aandachtgavragen voorde toekomst.
Ditisbeslistniet,zoalsU misschien geneigd bentte veronderstellen,omdat

ik mijheb laten leiden dooreen ofanderefilosofie van de geschiedenis.
Toen ik de syllabusneerschreef,had ik nietin degaten dathetzoeken naar

de sociale betekenisvan devakbeweging mijertoe brachtde historische
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analyse via de beschouwing van hetheden te stellen in hetperspectiefvan
de toekomst!
Zoals de bezinnlng over de problemen van de he endaagse vakbeweging

mijtotde conclusie brachtdatde geschiH schrijving van haar verlM en
m oestworden herzien,zo voerde de poging om de weg te vinden uit de

huidigeimpassetotgedachten overdetoekomst.Ditligteigenlijk welenigsZnsvoor de hand.

ZoalshethM enals<verlM entoekomst'lerenmoestinhoeverredebeschrijvingvan hetverleenjuistwas,zo za1ook detoekomst,a1s<toekomstvan
onshM en',eensmoetenlerenofdeoptiekwaarmeewijthansdegeschiedenisvan devakbeweginggaan bekijken,juistofonjuistis.
Devraag die onsnooptook detoekomstdimensiein debeschouwingen over
de sociale betekenisvan de vakbeweging te betrekken,is op zich een sim-

pelevraag.waarvanevidentisdatzijgesteld moetworden.Hetisdevraag
die beslissend isvoorhetdefinitieve oordeeloverde sociale betekenisvan
de vakbeweging:vormtzijeenwezenli
jk elementvan œn maatschappijdie
aan hetideaalvan verhoudingen gebaseerd op we erzijdseerkenni
ngvorm

wilgeven,ofhoortzijslechtstotde ontwikkeling diedaarhœn moetvoeren?H eeftdevakbewegingeen wezenli
jkefunctiein een echtdemocratische
œ
n
noodve
rband in een slechte maatschappesamenleving,ofiszijslechts
or
gani
s
a
t
i
e?
lijke
Voor de geschiMschri
jving isde vraag van belang,omdathetantwoord
erop ùitsluitselmoetgeven op devraag diemetdenoodM kelijk gebleken
herschrijvingvan devakbewegingsgeschiedenisrijst:moetdeoptiek nu zo
radicaalgewijzigd worden,datdatgenewattotnu toeonbelangrijk scheen,
hetenigebelangrijkewordten'
datdefeitelijkeontwikkeling alséén grote
tragische vergissing verschijnt?
Dathetantwoord opdevraag ofdevakbewegingeen wezenlijk elementis
voorde opbouw van een dem ocratische samenlevihg,zoweltheoretisch als
praktisch van grootbelang is,blijktalswijkennisnemen van deverschi
llende voorstellingen van een anderemaatschappi
jdie op ditogenblik opgeld doen.Daarin wordtin hetalgem een denadruk gelegd op de noodzaak

deontwikkeling vanhetmaatschappelijk leven teonderwerm n aan dedemocratisch tot stand gekomen beslissingen van de collectiviteit van de
samenlevende mensen.Die noodzaak wordtzo sterk benadrukt,dat de
vraagofdaarin nog plaatsisvooronderhandelingoverde arbeidsvoorwaarden,nieteensgesteld wordt.M en verwaarloosthetprobleem op te nem en

datwijin Nederland tijdensdeperiodevan degeleideloonm litiek hebben
leren kennen: dat een centraal geleide economisch-sociale m litiek geen

plaatsmeerdreigttelaten voordevrije onderhandeling.
Hetlijktmijinderdaad moéilijk te ontkénnen datallerleiproblemen van
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onzesamenlevingonoplosbaarblijven,a1swijnietkomen toteen democratische controle van de collediviteitover hetmaatschappelijk proces dat
overonze toekomstbeslist.W atechter serieusbekeken moetworden,is of

ditzo mag gebeuren datde onderhandeling geheelwijktvoor collectieve
leiding.In datgeval,zo moetmen zich ro liseren,zou derolvan de vakbeweging gerM uceerd worden totdievan een staatsorgaan zoalsin destaatssocialistischelanden.
Deze vraag ofde functionering van echtedemocratie hetvoortbestaan van
vrije onderhandelingen en daarmee van onderhandelende vakverenigingen

vordert,kan iknietmeerbehandelen.Ikbeperk mijtoteenkortesociologischebijdragetotdebezinningop dezevraag,waarmeeiktegelijkertijd mijn
leorievandesocialebetekenisvandevakbewe#ngtotafrondingbreng.
Indebehandelingdieik in mijn sociologieaan hetprobleem van derealiseringvan vrijheidin desamenlee ggeef,kom iktotdeconclusiedatreële
socialevrijheiddecombinatievantweesoortenbindingvraagt:de ordening
vanhetindividuelehandelendoordegezamenlijkewil,teneindeteverzekeren dathetmaatschappelijkgeheelzichzoontwikkelt.datdelange-termijnvoorwaardenvoorhetindividuelewelzijnveiliggesteld zijn;regeling van de
verhoudingen tussen demensen op œn wijzedatdemensen a1svrijemensen m et elkaar verkeren.Ditis in wezen dezelfde gM achtengang als die

vandeFransesocioloogGurvitch,diededialectiekvandefk-jfj-verhouding
en dewij-verhouding benadrukt.In ditm rspediefmoetalle streven naar
een beteremaatschappijgerichtzijnop œntoestand waaronzeonderlinge

verhoudingengeregeld wordenbinnen hetraam van watnodigis,ol atwij
samen onzetoekomstveilig kunnen stellensen waaromgekeerd wqsamen
zo ordenend optrMen,datdaardoorhetvrije onderlingeverkeervan vrije
mensen nietonmogelijk gemaaktwordt.

In mijn betoogheb ik proberen aan tetonen.datdevakbeweging de enig
mogelijkeoplossingisvoorhetrealiserenvanreëleonderhandelingsvrijheid
in demodernemaatschappij.Tegen deachtergrond van hetprobleem van
derealisering vanvrijheid in desamenlevingbetekentdit,datzijookin de
maatschappijvan detoekomsteen rolzalmoeten spelen.Haartaak is,ervoortezorgen datdemaatschappijechtsx iqnlis,d.w.z.œn maatschappij
is waar de mensen ook op heteconomisch vlak met elkaar verkeren als

mensendieelkaarwederzijdserkennenalsmensen.

Brandtsverkiezingsoverw inning
voorEuropa w elkom
L.L.S.Bartalits

tDitisgeen mom entvan triomf,maareen bewogen m omentvan tevreden-

heid en trots,en tegelijkertijdœnmomentvanbescheidenheid.Demeerderheid heeftbevestigd datwijop dejuisteweg zijn'.Aldusreageerde Willy
Brandtop zijn groteverkiezingsoverwinning.
DewegnaarditelectoralesucceswasvoorBrandten zijn regering,diehaar
m eerderheid doorhetoverlopen van œ n aantalafgevaardigden van de FDP

en SPD naardeopm siuein april1972had verloren,moeilijk.Tijdenseen
harde verkiezngscampagne hebben een machtige opposiue en de Duits-

nationeleSpringer-persBrandtnietsbespaard.Zijbeseften xhternietdat
Brandtdoorzijnintegriteitengeloofwaardigheid œn grootaanzien genoot
onderdebevox ng,ook onderchristen-dem ocraischekiezers.Deoppositie

en deSpringer-m rstrokkendezegeloofwaardigheid intwijfelen Melden er
geen rekening m ee datditeen boemerangeffectkon hebben.

F.J.Straussendezijnen steldendeverkiezngenvoordezevendeBondsdag
alarmerend vooralsdelaatstevrije verkiezngen in de Bondsrepubliek en
alsofhetging om het1otvan de natie.Deze en andere demagogische uitla-

tingen van deoppositie leverden een moeilijk te schatten bijdrageaan de
bewustwording van de eigen identiteitvan de Bondsrepubliek,zodatvoor
heteerstsederthaarbestaan een opwindendeenprakusch allen meeslepende campagne werd gevoerd.J.F.Strauss en Barzel wierm n zich dermate

negatiefop tegen een min ofmeer m sitieve regeringspolitiek datzijeen
niette bepalen deelvan de Mezersuitverzetnaarde SPD en haarO alitiepartner,de FDP,dreven.
In tegenstelllng totde opm sitionele m litici,die hem doorlom nd beledig-

den,ondermeerwegenszijnafkomstenzijndrankzucht,prexnteerdeW i1ly BrandtZch tijdensde verkiezingscampagnenietalseen partijm liticus,
maaralsœnstaatsmanvangrootformaat,dienietalleen elegantzijntegenstanderswisttebejegenen,maarookbereid wasteerkennendatDuitsland
vooronbepaalde tijd verdeeld moestblijven.Nietop delaatsteplaatswas
hetaan hetfcharism a'datdebondskansel
ierge urendedeverkiezingsstrijd
verworven had,te danken datœ n zo gecompromitteerde situatie,zoalser
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in de Bondsrepubliek in mei 1972 was ontstaan,m et zoveel succes werd
opgelost.

M otie vJa wantrouwen

Aangemoe igddooreen spxtaculaireoverwinningvandeCDU bijdedeelstaatverkiezingen in Baden-W urttenberg op 23 april1972 grem n de chris-

ten-democraten deenigemogelijkheid aan diede grondwethun bood om
deregering Brandt/scheelten valte brengen:deconstructieve motie van
wantrouwenl. Op 25 april1972,œ n week voorde beslissendestem ming in

de Bondsdag overderatificatievan deOostverdragen en aan devooravond
van de behandeEng van de begroting,werd de motie ingediend.Daarmee
benadruktedeoppositiehetbinnenlands-politiekekaraktervanhetafwijzen
van de regeringsm litiek.

Bijdestemming overdemoueslaagdeRainerBarzelernietindeabsolute
m eerderheid vandestem men teve- erven.Dem otievan wantrouwen werd
verworm n omdattweeCDu-afgevaardigden zich van de stemming onthiel-

den.Dezeparlementariërsonthieldenzich vanhetstemmen,nietomdatzij
Brandtzo'n goe ebondskanseliervonden,maaromdatzijBarzelnietwilden.
De vreugde in de regeringscoalitie over de verwerping van de motie van
wantrouwen duurde echter maar kort.Een dag later wisten de christendem ocraten œn stemm ing af te dwingen over de begroting van de bondskanselier.Deuitslag van deze stemmingzhad totgevolg daterin de Bondsdag een impasse was ontstaan.

Appèlaan gezond verstand
Gealarmeerd doorde wilde parlementaire en buitenparlementaire stormen,

probeerde men nu in Bonn door middelvan gemeenschappelijk overleg
tussen regering en opm sitieuitdepatsituatietegeraken.Barzelen Brandt

ontmoetten elkaar bijna dagelijks.In deze besprekingen maakte Brandt
Barzelonderandere duidelijk datzijn regering ernietmee akkoord kon
gaan de Oostverdragen te tlaten liR en'.W ant van verschillende kanten
werd uithetbuitenland druk uitgeoefend in de richting van goe keuring
van de verdragen m etM oskou en W arschau.Daarom leek het Brandtde
1 Om een herhaling van de parlem entaire chaos uit de republiek van W eimar te
voorkomen hadden de sam enstellersvan de Bondsrepublikeinse grondwetin 1949 de

positievan de regeringsleider zo sterk mogelijk gemaakt.In die zin datde bondskanselier elke motie van wantrouwen kan overleven,zolang de oppositie niet een
tegenkandidaatvoor hetkanselierschap steltdie dan ook gekozen moetworden.
2 M 7 voor en M 7 tegen.

beste oplossing,voorafgaande aan de ratificatie van de Oostverdragen,in

œngemœnschapmlijkeadditioneleverklaringmetdeoppositiededoelstellingen van de Bondsrepubliek op hetterrein van de buitenlandse politiek
uitœ n te zetten.Naastde opstelling van deze verklaring dee Brandtook
anderevoorstellen aan de CDU-CSU,die betrekking hadden op hetberei-

ken van een grote mate van gemœnschapm lijkheid in de financiële en
monetaire m litiek,in hetbeleid ten aanzien van de binnenlandseveiligheid,
ten aanzien van de voortzetting van de begrotingsbehandeling in de Bonds-

dag en tenslotte een voorsteldatbetrekking had op de mogelijkheid van
vervroegde verkiezingen.

Tijdensdebesprekingen tussen deonderhandelingsdelegatiesvan decoalitiepartijen en de christen-democraten bleek echterdatdevertegenwoordigersvan deCDU -CSU uitsluitend bereid waren overhetopstellen van een

gemœnschapm lijke verklaring van de in de Bondsdag vertegenwoordigde
partijen betreffendedebuitenlandsem litiek tepraten.Op 9mei1972bereikte men een overeenstemming inzake de definitieve versie van de ge-

meenschappelijke verklaring.Bijdezevergadering was ook nmbassadeur
Falin aanwezig.Dezelietweten,dathijgeloofdedatdeverklaringvoorde
Russische regeringaanvaardbaarzouzijn,maardathijvoordefinitiefuitsluitselhierover eerstM oskou moestraadplegen.Enkele uren later kwam
hetberichtuitM oskou waaruitin Bonn werd geconcludeerd datde Krem-

linleiders de gemeenschappelijke verklaring, zij het gM eeltelijk.onaanvaardbaar achtten.De Russische bezwaren waren vooralgerichttegen dat
deelvan de verklaring dat stelde datde verdragen van M oskou en W arschau geen rœhtsgrondslag voor de bestaande Duitse grenzen cre erden.

Ook deformuleringbetreffenderechten en verantwoordelijkhM en van de
vier-mogendheden metbetrekkingtotBerlijnstuittetoen nogbijdeKremlinleidersop verzet.

Ratl
sicatieyJa#eOostverdragen
H ierna werd op verzoek van de oppositie besloten hetop 10 m eivastgestelde ratificatie ebatin de Bondsdag tot17 meiuitte stellen.De door de

regering Brandt/scheelgekoesterde hoop datde oppositie tijdens de bedenktijderin zou slagen een min ofm eerœnsgezind standpuntten aanzien
van de Oostverdragen te bepalen,bleek echteri
jdel.In plaatsvan eensgeZndheid manifesteerde zich binnen de CDU-CSU een grotem ate van verdeeldheid.DeCsu-fractie en binnen de CDU een groep rond oud-minister
Schröder bleven tegenstanders van de verdragen.H et resultaat was dat,

ondanks hetaandringen van Barzeltot een positieve houding jegensde
Oostverdragen,de opm sitie op 17 m ei 1972 niet verder wilde gaan dan
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stemonthouding.Bijde stemming overde goe keuring van de verdragen
bleekdat248afgevaardigden vô6rhetverdragmetdeSovjet-uniehadden
gestem d,10 hadden tegen gestemd en 238hadden zich onthouden.Ook het
verdrag m etPolen werd aanvaard m et 248 stemm en vôôr.Hier stem den
17 parlementariërs tegen en onthielden zich 230 lM en van de CDU-CSU
*
van stem m lng.
ln het buitenland stemde hettotgrote voldoening datde Bondsdag zi
jn
goM keuring hechtteaan de verdragen van M oskou en W arschau,zi
jhet
ook datdiegoH keuringvergezeld ging van œ nrestrictieveadditioneleverklaring.Tevensbetreurdemen uitermate datdeopm sitie,afgezien van een
handvoltegenstemmers,nietverderhad willen gaan dan stemonthouding.

Hetkwalijkevan dezementalereservewasvooral,datnadeaanvankelijke
toezegging van Barzel slechtsweinigen in de oppositie konden zeR en dat

zijzich bijde stemming doorgewetensoverwegingen hadden laten leiden.
Politieke overwegingen waren doorslaggevend geweestvoorde meerderheid
van de CDu-csu-afgevaardigden.De stemonthouding van de oppositie
wasimm ershetcomprom isdattoen voorkomen had dathettussen deCDU
en deoverhetalgem een Duits-nationaalgezinde BeierseCSU toteen om n-

lijkebreuk wasgekomen,nadatF.J.Straussen dezijnen hadden ge reigd
tegen hetadviesvan Barzelin en blocnegatiefte zullen stemm en.
De regeringscov tie had weliswaarin hetgoH keuringsprocesvan de Oost-

verdragen haarabsolute meerderheid verloren,maaruiteindelijk bleek zij
toch minderverdeeld en mindergedemoraliseerd tezijn dan aanvankelijk
werd gevreesd.Op datogenblik washetdaarentegen we1de oppositie die
een uiterstverdeelde indruk maakte.Bovendien kon de fractieleidervan de

CDU-CSU,Barzel,gelden a1sdegroteverliezer.Hijwaserimmersnietin
geslaagd zijn fractie achterzich te krijgen voordedoor hem uiteindelijk
gewenstem sitieveuitspraak overdeOostverdragen.diehijmogelijk achtte
doorzijn akkoordmetBrandtoverdeadditioneleverklaringvandeBondsdag.
Enkeleweken nadegoM keuring van deOostverdragen doorhetparlement

wisselden,op2juni,deBondsrepubliekendeSovjet-uniein Bonn deratificatieoorkonden uit.Doordezegebeurteniswerd deweg vrijgemaaktvoor
de ondertekening van het slotprotocol van de vierm ogendhM enovereen-

komstbetreffendeBerlijn,diehetverdrag van krachtdeM worden.Door
hetinwerkingtreden vandezeoverœnkomst,op 3juni,traden op dezelfde
dagook deinter-Duitseakkoorden overdetoegangswegen naarBerlijn en
debezoeken van W estberlijnersaan hetoostelijk stadsdeelin werking.
Naarnieuwe perkiezingen
Na hetontstaan van deimpassein de Bondsdag wasm en in politieke krin-
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gen heterovereensdatvervroegdeverkiezingen onvermi
jdelijk waren.De
discussie tussen de oppositi
e en decoalitiepartijen overdemanierwaarop
deze verkiezingen konden worden georganiseerd,duurde echter totmedio

september 1972.Op 18septemberdeeldeBrandtschriftelijk aan devoorzittervandeBondsdag mM edathijvanplan wasin debondsdagvergadering van 20 september,in overeenstemming metartikel68 van de grondwet,
de vertrouwenskwestie te stellen.De motie werd verworpen en daarmee

wasdewegvrijgemaaktom deBondsdagteontbinden.
Tijdensdeverkiezingscampagnelegden dechristen-democraten denadruk
op hetherstelvan de economische stabiliteita1sgrondslag van alle hervorm ingen.Daaloe stelde men een aantalm aatregelen voor die nietveelaf-

weken van hetanti-insatieprogramma van de regering Brandt/scheel.Op
hetgebied van de Duitslandpolitiek kondigde het op hetCDu-congres te
Diisseldorfgepresenteerdeverkiezingsprogrammadebereidheid toteen modusvivendim etde DDR aan,voorzover ditleidde totpraktische verbete-

ring in hetmenselijke vlak.
Op hetcongresvan de sociaal-dem ocraten in Dortmund werd zeeruitvoerig
gM iscussieerd overhetverkiezingsprogram ma.In ditprogramm a stond de
verbetering van de tkwaliteitvan hetbestaan'centraal.Verder werd voor

meermedezeggenschap gepleitin de bM rijven.Ook op hetCDu-congres
kwam de medezeggenschap ter sprake.Hans Katzerkreeg echter een ma-

gereovatietoen hijhetthemaaansneed.In hetverkiezingsprogrammazelf
w erden dewensen vandew erknem ersvleugelin deCD U genegeerd.

HeindchBöl1,diezich voorheteerstopenlijkpolitiekengageerde,zeiineen
toespraak totdegM elegeerden op hetSpD-congres,daternog een andere
vorm van geweld bestond dan hetgeweld op de straat.Bö1lwees op het
publicistische geweld en verklaarde in ditverband datBarzelen de zijnen
aan de industriëlen geadviseerd hadden nietlanger advertentieste plaatsen
inkrantendiepositiefoverdepolitiekvan Brandtenzijnregeringschreven.

IndienmenbM enkt,zeiBöllvoortssdatdeW estduitseindustriëlen jaarlijks
vier miljard mark aan advertenties uitgeven,dan kan men gemakkelijk
nagaan welk een geweld achterzo'n aanbeveling steekt.<A1sU,meneerde

bondskanselier,nunognietweetwaaruw tegenstanderstevinden zijn,dan
moetdewijzewaaropdeverkiezingscampagnevandeCDU wordtgefinancierd,U deogen we1openen'.

W at de Oost-Europam litiek betrof stelde Brandtduidelijk dathijdeze
wilde voortzetten.Gerhard Schröder lietdaarentegen op het congres van
zijn partijwetendatmen debetrekkingen m etde DDR nietm oestformali-

seren.Hijmeendedatjuistophetmomentwaarop overœn toetrH en van
beide Duitse staten tot de Verenigde Naties werd gesproken, men niet
naochtvergeten datde in hetHandvestvan deVN vastgelegderechten van
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dem ensde burgersvan deDDR werden onlouden.OmdatDuitsland een
verdeeld land was,moesthetland,volgensSchrM er,œnbi
jzonderebuiten-

landsepolitiek voeren,dieafgestemd zou zijn op hetzelfbeschikkingsrecht
van alleDuitsers.Hijmeendevoortsdatderegering Brandt/scheeldebelangen van W est-Berlijn niet voldoende behartigde en waarschuwde de
Bondsregering ervoornog verdergaandeverplichtingen m etdeDDR aan te
gaan.Over de komende Europese Velgheidsconferentie m erkte SchrM er
op,dat de Kremlinleiders erop uitwaren de NATO en de EEG te ontwrichten en daarvoor in de plaatseen Europees veiligheidssysteem wilden

creëren,waarin deSovjet-uniedeeerstevioolzou spelen.Dezeopmerkingen stonden Wnrechttegenover datgene wat de sociaal-democraten voor
ogen stond.Daarenboven bleek hieruitook datde CDU vasthield aan haar
anti-communistische politiek en Zch geroepen voelde,ondanksde intussen
totstaand gekom en regelingen tussen deBondsrepubliek en deDDR,alsde

woordvoerdervangeheelDuitsland teblijvenoptrM en.
Brandtstemde daarentegen zijn beleid op derealiteitafen verklaardeop
hetSpD-congresin Dortmund dan ook datdeaccenten van zijn toekomstige buitenlandse politiek voornamelijk zouden komen te liggen op de
EuropeseVeiligheidsconferentieen op een evenwichtige wederzijdse troem nvermindering in Centraz Europa.

Basisverdrag tussen BRD en DDR

Enkeleweken voordeverkiezingen bezorgdeBrandtzijntegenstanderseen
verrassing metde oplossing van hetmoeilijkste probleem van zijn fostpolitik'.HijkondigdeaandatdeverhoudingmetdeDDR inprincipewerd
geregeld doormiddelvan een grondverdrag.Brandtslaagdeerin zijn belangrijkstem litieketroef- hetop Europeseontspanning gerichtebuitenlandsebeleid van zijn regering - tijdensdelaatstedagen van deverkiezingscam pagne op de voorgrond te schuiven.De christen-democraten hadden voortdurend geprobeerd dat te voorkomen. Dezen moesten echter
weten datzijhun zaak nietdienden m etuitspraken van mannen a1sF.J.
Strauss,die nota benebijherhaling tijdensdeverki
ezingsstrijd metdroge
ogen dudden verkondigen datdeOost-Europa-m litiek van de sociaal-liberale coalitiedeen uitverkoop van Duitsland aan M oskou'betekende.Strauss

en dezijnen moesten ook weten datzijongeloofwaardig waren alszijuitriem n datdeverdragen van de Bondsrepubliek metM oskou en W arschau
de uitholling van hetW esters bondgenootschap en een bedreiging van de

westerse vrijheid betekenden.EIk weldenkend mens wist namelijk,dat
Brandtop hetterrein van de 'Ost-m litik'had kllnnen doen wathijhad
gM aan omdathijduidelijk gesteund werd door de bondgenoten van de
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Bondsrepubliek;inclusief,vooralna Nixonsbezoek aan M oskou,de Verenigde Staten.Imm ers,de Amerikanen beschouwden sinds mei van het

afgelom n jaarBrandtsOost-Europapolitiek a1sœn tactischebijdrage aan
een wereldwijdeontspanningsm litiek metdeSovjet-unie.
Doorde parafering van hetbasisverdrag metde DDR wasde kwestie van
de Oost-W est-betrekkingen weer het centrale thema van de verkiezingscam pagne geworden.De kansen van Brandt om de slag te winnen leken
dan ook gunstig.De ontspanningspolitiek werd doorde bondsrepublikeinse

burgersop zeerroyalewijzegehonoreerd.Desociaal-liberalecoalitiekwam
op 19 november 1972 a1s de grote overwinnaar uit de vervroegde Bonds-

dagverkiezingen te voorschijn. Brandts verkiezingsoverwinning bewees
enerzijdsdatdedemagogiegœnbruikbaarwam nmeerwas,anderzijdsdat
hetanti-communisme - jarenlang effectiefgebruiktin de bondsrepublikeinsepolitiek - hetnietmeerdeM .De uitspraak van dekiezersgetuigde

vanerkentelijkheid vooreen sympaliek mens,metzekerekenmerken van
een bovenpartijdig staatsman,die daarenboven de tekenen van zijn tijd
verstond.
Brandtsvictorie werd algemeen in Europa toegejuicht.Hetgrotevertrouwensvotum maakte hem nietalleen sterkerin de Bondsrepubliek maarook

indevolgendefasevandeEuropesepolitiek.Daarbijza1deklemtoonniet
meer zozeer op de voortzetting van de Oost-Eurom politiek liggen.m aar

Brandtza1zijnverworven bewegingsvrijheid naarallewaarschijnlijkheid in
œn vrijerediplomatienaarbeide zijden moeten gebruiken.De DDR kan
haarplaatsop hetterrein van deinternationale m litiek innemçn en dewestelijkemogendheden worden ontheven vande verplichting steedsm eerhet
Duitseprobleem in hun buitenlandsebeleid tebetrekken.M etanderewoorden,Brandtschiep een nieuw kadervoordeinternationale betrekkingen.
Nu komteen fase van de 'Ostpolitik'waarde Atlantischebondgenoten als

geheelmeerbijbetrokkenmoetenworden.Ermoeteen gemœnschappelijk
beleid vandeNATo-landen ten aanzien van hetSovjet-blokworden geform uleerd,vooralin verband metdeEuropese ConferentievoorVeiligheid en

Samenwerking.Willy Brandtis daarvoor zeergeschikt,zoweldoor zijn
ervaring,alsook gezien het vertrouwen dat hij onder zijn bondgenoten
geniet.

Religieuze praxisin de klassenstrijd
W im J.M ath#ssen

Politiek kleurtalleaspecten van hetleven.Hetisnietmogelijk ergensgeen
m litiek in teontdekken.Ditgeldtevenœ nsvoorhetgeloof.Een geloofdat
nietvanuitde politiekehoek benaderd kan ofwilworden,iseen vervreemd

geloof.Noodzakelijk is<œn politiekelezingvan hetgeloof'.
Aldus Jemn Guichard, lyceumleraar, auteur van enkele belangwekkende
studiesoverhetm arxisme,socialist,werkzmnm in de arbeidersbeweging en

daarenboven nogworstelendmetdevraagnaardemogelijkheid van chHsten-zijnin œndergelijkesituatie.Een situatiewaarin velen verkeren,getuigedeverschillendeartikelen,dieverschenen zijnoverdelinksechristenen.
Guichard schreefœn belangrijk boekover<Kerk,klassenstrijd en politieke
strategien'(Eglise,luttes de classes etstratégies politiques,Fzitions du
Ced,Parijs,1972).
Belangrijk ishetboek voordiegenen die van mening zijn datde wereld
zonder een socialistische toekomst zware zorgen zalhebben èn dat het

geloofin Jezusvan Nazareth eenintegrerend deelvan hun persoonlijkheid
vormt.Hetkan nietandersdan een schizofrenie betekenen in de huidige

op restauratiegerichte praktijken in kerk en theolo/e.Guichard gaater
vanuitsdateen veranderdepolitiekepraxiseen verandering in dereligieuze

praxismetzichbrengt.OneensishijhetmetdevisievandePCF,deFranse
communistische partij,dieweigertover een revolutionair christendom te
praten,laatstnnn te discussiëren metdelinksekatholieken in Frankrijk.
Voorhaargaan een traditioneelgeloofen hetstemmen op de PCF gemak-

kelijk samen;alhetandereisranzigebovenbouw-discussieop slechtideologisch niveau.

Hetisondoenlijk alleproblemen en stellingen uitditboekvan Guichard te
lichten ter bespreking.Enkele fundamentele hym thesen en stellingen verdienen echter grote aandacht.

Dewerkelqkheidtransformeren
Guichard steltdathetconceptvan deklassenstrijd hetscherpstderoliteit,
ook die van de kerk,belicht.Ditconceptwordt opgevat a1s 9œ n weten-
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schappelijk analyse-instrumentvandewerkelijkheid,nietom haarteschouwen,m aarom haarteveranderen'.Guichard komtdaartoe dooreen dialx tisch.e opvating van de kennis.Kennis spruit voort uit een dialK tische
breuk,fmen spreekteen verleden tegen'.H etisnieteen voortgang van het

verworvene.Dan blijktook datdefeiten gemaaktzijn,in hetFranszuiver
aangeduid door'lesfaits sontfaits'.

Een theologische reflectie,die vanuithetstandpuntblijftredeneren,dat
feiten feiten zijnskan dan ook nietsbeginnen methettransformerendekaraktervan deklassenstrijd.Daarom vermijdtze stelselmatig de marxistischeanalyse van de klassenstrijd en de consequentiesdaarvan serieus te
nemen.Datgebeurtdoorofwelhetbestaan van klassenstrijd teerkennen,
maar die te weigeren als middelom een sociale verandering tot stand te

brengen,ofweldoorM arxeen absolutetheorievan deklassenstrijd a:n te
wrijven,hoewel M arx zelf van meing was,datklassen gebonden zijn
aanbepaaldeMstorischefasenvan demenselijkegeschiHenis.Deleologie
beschouwde de kerk-als-volk-gods alsœ n gegeven datboven e1k klassenverband stond.Haarsocialeleer getuigde dan ook van hetberuchte <inter-

classismo',samenwerkingtussendeklassen,eencorporatistisch overblijfsel,
vandaag nog te zien in Franco-spanje,waar ondernemersen arbeidersin
éénvakbondzitten.Eenopvattingvandefeitelijkenoodzaak van een kassenmaatschappijisnogacceptabelin een tijd waarin rijk en arm aan allen
alsnatuurverschijnselen verschijnen in plaatsvan a1smaatschappelijkefenomenen.Toen kon men deongelijkheid van denatuurnog compenseren
door de cadtas.

Demarxistischeanalysevandeproduktieverhoudingenbewijstdatderijke
persoonlijkeverantwoordingdraagtvoorhetbestaanvandearme.<Derijke
profiteert van het systeem dat armen schept'.

Gegeven deinterdependentievan kerkelijkeen maatschappelijkeverschijnselen kan Guichard nietandersdan concluderen,datook dekerk doortrok-

ken isvan de klassenstrijd.Haarinterneconiicten staan in nauwe correlatiemetdesociaal-economischeconsicten indemaatschappij.Zo Zen we
parallelaandecontestatieindemaatschappijeveneenscontesterendegroeW n in dekerk.

In eenreli#euzemaatschappij,zoalsdeMiddeleeuwen,neemtook sociale
contestatie de vorm aan van globale,eschatologische contestatie:hetescha-

ton van de oudemaatschappijwordtterdiscussiegesteld.In demoderne
tijd wordtde contestaue van reli/euze groeperingen bepaald door twee
remlitdten: eneaijds het edgoH van œn christelijk-messiaanse traditie,
anderzijdshetbestaan van sociad-m liiekeirreligieuzerevolutionaire beweo gen.Zo ontstaanertweebeweA gen:œn protestbewegingbinnen de
kerk,gevoH doordereli#euzeinspiratievan hetvroegstechristendom en
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gem arkeerd door hetbestaan van het marxisme,en œ n protestbeweging

van m litiekeaard (maoisusch,marcusiaans),dieœhterdoorhaarglobale
contestauekarakternietvrijisvan eschatologisch-messiaansetrekken.
ln tegenstelling tot een aantal vulgair-marxistische denkers ontkent Guichard datdoorheterkennen van œ n organische link tussen de internatio-

naleklasKnstrijd endecontradictiesbinnen dekerk dittweM everschijnsel
tot het eerste teruR ebracht zou kunnen worden, a1s zou het niet <echt'
bestaan,maar een fantastische,Z usoire weerspiegeling van de enig m oge-

lijke <roliteit'.de œonomische,zijn.
<Dekerk intervenieertnietindeklassenstrjd a1sœn rechtsem litiekeorganisatie; steM s worden zowelextem e als interne conN cten opgevat door-

hœnhaareigen m rspectief,datreligieusen nietpolitiek is'(p.80).
ConserperenderolvJa hetuniversalisme

Guichards tweH e belangrijke vraag betrefthetchristelijk universalisme.
HijvraagtZch af langswelke mxhanismen dit universalisme ertoe gebrachtwordtin bepaaldesociale structuren een conservatievero1te spelen.

Hijanalyseel daartoeo.a.eenartikeluitdeOsservatoreRomanovan 1mei
1971overdemenselijkearbeid.Daarin spreektdeKhrijveroverdearbeid
alsobjœtvan œn dubbeletegenstelling:nietallœn in dezinvan œn klassenantagonism e,m aarook en voorala1seen tegenstelling tussen demensen

zijn roliteit.Daarmeemaaktde tekstœn dubbele verandering mogelijk.
Overklassencoo icten wordtnietmeergesproken en m en gaatovertot<de
m ens'. De ar
beiderverdwijntachter de mens.E1k conl cttussen mensen
Nvordtvervangen door œ n conflictvan allen tegen <de onwetendheid',<de
armoe e',etc..Van <demens'isde overgang naar<dem ensheid'heelklein.

œ schrijverin deOsservatorestelt datdemogelijkhH en van eAn nieuwe
menselijke situatiemogelijk gemaaktzijn doorde wetenschappelijke veroveringen.Nu œ hter wordtde mens door de tœ hnische vooruitgang be-

dreigd.Daarmeeverdwijnenweertweeproblemen onderdeschrijftafel:het
tœ hnischeprocesisœ n abstractie,omdatdeklassenœ nsicten van tevoren

uitdeweggeruimdzijn.Deverhoudingmens-tœhniekisœhternietdirœt,
maarverschijntvia <socialeverhoudingen'.Hetprobleem van hetmeesterschap overde tœ hniek isvoordeheersende personen direct,m aar voorde
arbeidersa1s leveranciers van werkkrachtindirect.Ten twee e wordthier
vergeten,dathettechnisch hum anisme nietœ n zaak van de arbeiders is,
m aar van de bezitters.
Guichard noemtde tekstvan de Osservatore Ro-cao dan ook een religieuzegarantievoorhettœ hniKh humanisme.Hetgaaternietom ditproces
te keren ofte stopm n.maarœ nvoudig kerstenen isalvoldoende.
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Soortgelijke gedachten,b.v.overde broeerlijke samenwerking tussen de
klassen,kom en ook veelvuldig voor in toespraken van de huidige paus.

Hetantwoord op de vraag waarom het christelijk universalisme als een
ideologische garantievoordebestaande structuren functioneert,vinden we

inverschillendefactoren.Allereerstœn miskenningvan deobjectievesocia1e structuren die de verdeling van de m ensen in antagonistische klassen

bepalen; een ontkenning van de werkelijke dialectiek tussen de sociale
klassen;eenweigeringvanhetonvermijdelijkekaraktervandeklassenstrijd
en weigering van iM erdenken in conflicten;œn afwezil eid van een wetenschappelijkegreep op dezeroliteit,waarvan deweigeringvanhetmarxisme een teken is;totsloteen idealistisch geloofssysteem ,datde klassentegenstellingen alsvruchtvan dezondezieten in een afzweren van de zonde

een onmiddellijkeverzoeningtussen demensen mogelijk acht.
Daartegenover achtGuichard œn mogelijke oplossing een kritische houding,die gekenmerkt wordt door enerzijds een wetenschappelijke pool
(studie en assimilatie van de marxistische begripm n,die,ondogmatisch
gebruikt,op dewerkelijkheid,metname dereligieuze,worden toegepast),
en eenm olvantheologischekritiek (isditidealistischesysteem deconditio
sinequa non van een hedendaagse proclamatie van hetevangelie?).Deze
leologische kritiek isgœn binnenkerkelijke aangelegenheid,maarzowel
een wetenschappelijke alsœn poliueketaak:zij1etop hetbelang van de
religieuze traditie in onze cultuur en onderkenthetgevaar,dateen derge-

lijkegM achtengang elders- irreligieus- kanoptre en a1sm litiekeideologie.

D enken in term en vJa strategie en tactiek

W ieop langeen kortetermijnietswilbereiken,heeftvoorde langeduur
een strate e en een tactiek voor hetmanoeuvreren terplaatse.Ook œn
religieuzepraktijk ontkomtnietaan een dergelijk denken.HetgH rag van
de kerk van Rom e m oet men denken in termen van strategie en tacliek.
Ditiszowelintern a1sextern hetgeval.Een goed voorbeeld van een derge-

lijketactiek konden we enkelejaren gelMen in deconcilimula zien.Toen
men ging praten overhetgeweld in de wereld en de eventuele rechtvaardi-

#ng in tijden van onderdrukking,blœk plotseling dataldiegenen die in
vroegere theologischetijdperken deleervan de rechtvaardige oorlog hadden aangehangen,nu aanhangersvan King en dezijnen waren geworden,
daarmee het revolutionaire geweld van de guerilla veroordelend. In de
encycliek Populorum Progressio gafdem usheeleven toedatin bepaalde

gevallen de zogenaamde tirannenmoord geoorloofd zou kunnen zijn.Hij
noemde echtergeen concrete voorbeelden van landen waarhetgewapende
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verzetkon rekenen op zijn adhesie.De tirannien schijnen tegenwoordig
ergdun gezaaid tezijn,wantzelfsophetEucharistisch CongresteBogota
hieldhijdearmeboeren voorniettoth,
etfatalegebruikvan geweld overte
gaan.AlsofHaitien Braziliëgeen monstrueuzevoorbeelden van een despo-

tischbewind zijn.DetheorievanhetVaticaancorrespondeertmetdepraktijk.ln de OsservatoreRomano wordtom de dood van een politieagent
hardergerouwd en grotereafkeergetoond dan bijdedoodvan eendemonstrant.Hetgedrag van de kerk van Rome wijsterop datdebezorgdheid
voorheteigen behoud de voornaam ste determinantisin dero ctiesvan de
kerk op hetgeweld.M en werd pasongerustover Brazilië toen een aantal
priestersgevangen genomen en gefolterd waren,hoewelde berichten over
arrestaties en folteringen van burgers almaanden in de wereldpers circuleerden.
De globale actuelehouding van de kerk plaatsthaarin hetcentrum ,variërend van verlichtconservatieftotgem atigd reformistisch.Haar doelstellingen:een evolutie van de kapitalistische landen om de integratie van de
marginalen te bevorderen,œn liberalisatie van de socialistische om meer

ruimtevoordekerktekrijgen,eenvreedzameevolutievan dederdewereld
om te vermijden datderevolutieseen kanskrijgen,internationale vrede,
gebaseerd op hetmachtsevenwicht,en een afwijzingvan hetcommunisme
in de westerse landen.Alspolitieke plaatsbepaling van deze keuze van de
kerk kan men formuleren:de voortgang van haaraanwezigheid a1ssociale

structuur verzekeren.Vanuithaar eigen subjectieve orgaisatiebehoeften
kiestde kerk heden voordewereldœ n politiekestrategie van hetreformis-

tisch-centristische type.Dezesubjectievebehodten staan echterin functie
van de voorstelling die de kerk zich maakt van haar zending en van de
middelen totdiezending:dievoorstelling wordtbepaald doordebestaande
politieke modellen en sociale moraal,die dekerk op haar beurtoverneemt

en tegelijkertijd sacraliseert.Ze transformeertzich niet in een politieke
organisatiesmaar transponeertdeze m odellen in œ n religieus universum .

Vooreen reyolutionairestrategie
Tegenover œ n reformistische strategie kiest Guichard voor een revolutio-

naire.Hijgeeftdekenmerken van beide,wijstop iM erseigen logica.Zijn
keuzeiseenduidig:hijkiestvooreenkriischgM ragtegeneeninstitutionele
aanwezigheid.Tegenovereen begrijpelijketendensvanvelekritischechristenenom degeorganiseerdereligievaarweltezeggen,wijsthijerop dathet
dynamisme van hetVolk GodsMetgelijk te stellen is meteen kerk of
geloofzonderinstitutiesofdogma's;een volkomen charismatische gemœ nschap is in feite slechts de religieuze verdubbeling van de m ythe van een

maatschappijzonderdwangen repressie.
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Guichard wijsteendirecteofindirœtecontrolevandekerk op hetpolitieke
ge rag van de gelovigen af.Ook alshetgebeurtin de vorm van hetzogenaamde tpluralisme':allesm ag,alshetœ n door de hiërarchievastgesteld
kaderniette buiten gaat.Ditpluralisme isslœhtsœ n dekmantelvoor œ n

apolitiekegemœnte,eenverlatereprisevandeprotestantsetwee-rijken-leer.
Hijkiestvooreen radicnle secularisatie.Een reli#euze legitimatie van de
klassenstrijdwijsthijaf.Gezien dechristelijketraditiein hetW estenwordt
deconcretestrijd geformuleerd en gerechtvaardigd onderverschlendeideologischevormen,waarvan eréén degrotechristelijkeprincipeszijn.W at
echterfeitelijk overde strijd beslist,isdeconcrete situatie en de analyse
daarvan.Hettype van religieuze explicaie heeftalleen binnenkerkelijke
betekenis,geendirœtm litieke.W eh,
ebben gœn christelijkezegen voorde
strijd nodig.Derollen worden omgekeerd:hetgeloofheeftzin in diemate
dathetophoudtœn ideologie van deheersende ordeteZjn.W e moeten
vertrekkenvanuitdem liuekestrijdendewetenschapm lijkeanalyse.
Datbrengtonstotœnresœtieop deobjœtievero1vandereligieuzepraxis
in hetstrijdproces.Hieruitresulteren zowelœn kritische resœtie op het
gedragvan dekerkin dezestrijd alsook op debetekenisvan dezestrijd in
deopbouw vanhetRijk Gods.
In de visievan Guichard,waarin dem litiek,deideolo#een de ieologie
bovenbouw zijn van de economische werkelijkheid,maar toch iH er œn
eigen sm cifiek karakter bezitten, kan gœn enkele consm uente politieke
strategie zich desinteresseren voor wat er op religieus gebiH plaatsvindt.

Zoalsde vakbonden œn eigen doelstelling en werkwijze hebben in het
geheelvan derevolutionairebewustwording,zo heeftook de revolutionaire

strategiebinnen de kerk een transformerendebijdrage te leveren aan dit
proces.Hijziethetalsœn contradicuesdatchristelijke militanten afzien
vanactieindekerk.Zijzijnimmersdeenigendiedereligieuzeproblemen
van binnenuitkunnen denken.De kerk verlaten isditgebied overlaten aan

deklassevijand.
Guichard steltzich de vraag,watergebeurta1sde hiërarchie in haarhouding tegenoverderevolutionairegroeperingen in een conservatievehouding
vervalt.Datbetekentdebreuk metde nieuwegem œnschapm n en œ n soli-

dariteitmetdeheersendeklassen;zijza1dan alsklassevijand ontmaskerd
worden.<De overgang naarhetathdsmeza1dan opnieuw œn conditie voor
revolutionaire actieworden.Hetisde vraag ofdeze hypothese zich nietal
verifieertvoor vele christenen'.

M ichiels en H erm anow ski:
nihilism e of personalism e
L eo Geerts

Traduttore,Traditore

DeItaliaansewoordspeling<traduttore,traditore'illustreertjuistdoorhaar
onvertaalbaarheid,dateen vertaler een verraderis,omdat<vertaler,verra-

der'geen goM m uivalentisvan hetItaliaans:hetrijm gaatnietallœn in
hetNH erlands,Duitsen Engelsverloren,maarzelfsin hetFrans.Een ver-

taling is- volgensdehuidigesemantiek - altijd een verraad,omdatde
inhoud van een tekstminderbepaald wordtdoorhetlinguïstischein sedan
doorde hele semiotische context waarin een taalthuishoort.<Gentleman'
vertalen door <honnête homme'is zowat hetzelfde a1s fvarken' vertalen
door EGuino Pig':men isoleerteen begrip uitéén begrippenapparaat,om -

dathettoevalligeenbeetjelijktop een begripuiteenanderbegrippenapparaat.M aar elk begrip isslechtsdefinieerbaar(voorzoverdatdan alhet
gevalis),dankzijhetglobalebegripm napparaat.W atdetaalbetreftishet
begrippenapparaatdatin woorden isuitgedrukt,dubbelafhankelijk:ten
eerstevan detaalstructuuralsgeheel,ten tweedevan de historisch gegroeide semiotische structuur van een cultuur als geheel.H et voorbeeld van

<gentleman'/<honnêtehomme'isdaareen duidelijkeillustratievan.
Daartegenoverstaatdeopvatting,datœ n literairwerk een in zichzelfafge-

sloten geheelis.Erisdusdemogelijkheidadatmen meteen ofanderlinguïstisch begrippenapparaateen N uivalentafgesloten geheelopbouwtvan
welk gecom pliceerd literairwerk dan ook.De samenhang van de literaire

tekst,zijn inwendigesystematiek,bie teen mogelijkheid om toch toteen
vrijexacte veruling tekomen.Zdfsvoor de zogeheten m kliteratuurbestaatdie kans:wieteksten overfotografiewilvertalen,za1spoM ig ontdek-

kendathijdesystematiekvandeEngelseterminologiewe1degelijkmetdie
van deNM erlandsekanvergelijken.Een woordenboek isinzo'n gevalmindernuttigdaneen technischebrochure,juistomdatzo'n brochuremeerinformatieverschaftoverdesystematiek vanditvakjargon dan hetwoordenboek metzijn onmogelijkepretentie,gdsoleerdewoorden te kunnen definiëren.

Hetwoord dparafrase'geeftjuisteraan,watœn vertalingisdan hetwoord
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<vertaling'zelf.In zi
jn etymologische betekenis (<eromheen spreken')verwijsthetnaardegrotere ruimte diehetvertaalwerk heeftdan hetbeangsti-

gende,engekamertjevandewoordelijkevertaling.ln hetlichtvan dehuidige lingistiek (structuralism e,transformationeel-generatieve grammatica

en semantiek)isde strijdvraag <woordelijke'- nee,nog erger!- Eletterlijke'vertalingof<vrije'vertalingzinloos.Wiewaagtzich nogaaneen definitievan een <woord'zonderdaarbij:1)deglobale taalsystematiek.2)de
globalesemiotiek tebetrekken?Vertaaleenswoordelijk (liefstniet<letter1ijk'!):tHow do you do?'.Om dittevertalen moetje:1)weten hoe een
vraag in beidetaalvormen gestructureerd wordt(zonietvertaalje<
hoedoe
jijdoen?',en 2)weten hoedesemiotiek van ontmoeting en begroeting in
een bepaald cultuurpatroon verloopt(zonietvertaalje Ihoe gaathetmet
je?'inplaatsvan <dag').Hoezoudenwedan - methetoogop een semantischeomschrijving- een <letter'definiëren?W aarom dannogpratenover
zo ietsonzinnigsalseen <letterlijke'vertaling?

Vertaling,parafrase,ideologie
Hetleveren van parafrases van literaire werken is een verbazend geliefde
bezigheid:recensenten doen het;criticidoen het;theoreticidoen het;zelfs
filosofen houden eraan vast...Tegenover het prestige van œ n filosoof

verdwijntdekwalitdtvan een eenvoudigevertalerzonderpretentiesuiteraardinhetniet.Nochtansleverthijœn uitermateboeiendeparafrase.Misschien welde enig bruikbare.
W ie zich,zoals ik,laatleiden doorhetcommentaarvan defilosoof-publi-

cistJ.P.Sartre bijhetwerk van Jean Genet(SaintGenetj,merktpasna
langetijd,hoe defilosoof-publicistœn parafraselevertdieGenetberooft
van zijn meestreëleaantrekkingskracht;de filosoofrangschiktzijn object
ergensin zijn filosofisch bel ppenapparaat(d.w.z.lichthetuitzijn eigen
context)en de publicistpastzijn objectin een publicistisch apparaatin
(d.w.z.maaktzichzelfinteressanterdan zijn object,<interessanter'voorde
meiawaarlangsdecommunicatievan decultuurzich vandaagbeweegt).
Zo ietskan geen enkele vertalerzich permitteren.Van hem wordtzonder

meerverwachtdathijenkelesystematieken (dievandebetrokken talen,die
van debetrokken culturen en dievan hetpublikatie-apparaat)zo grondig

kent,dathijaaneendirecteconfrontatie- doorheendiesystematieken,die
voorhem zovanzelfsprekend behorentezijn!- van deauteurssystematiek
metzijn systematischeparafrasebegint.Ook alzou jevoorminderterugdeinzen,vertalerszijnernodig;mensenbeginnendusmetnaïevemoed aan
dit soortondankbaarwerk:zonderhette beseffen verenigen ze in zich de
theoretische doordachtheid van filosoofSartre m etde linguïstische creati-
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viteitvan literatorSartre(aliserhierhet<kleine'verschil,datzeeen nieteigen persoonlijkheid hebben uittedrukken)en zelfsmetdepublicistische

sluwheid van publicistSartre (watergmoeilijk is,a1sjenietoverdefaam
van filosoofen auteurSartrebeschikt).
Op hetgevaaraf,Sartrehierzwartervoor te stellen dan hijis,wasdeze
inleidingtoch nodig om mijn onderwerp scherp testellen:devertaling van
lvo M ichiels'Orchis M ilitaris door GeorgHermanowskil.A1te lichtvaardig gaan lezers- op basis van hetfeit datGx rg Hermanowski's Duitse
verleden hen tegensteekt,datdeze vertaler tussen 1945 en zowat 1965 een
bepaald, aftands Claes-en-Timmermans-im age van onze literatuur heeft

verzorgd- hiernogœnsbevestigdzien,hoetslecht'en <achterlijk'dievervelende Hermanowskiwe1vertaalt.De eige re en waarom ik hierdevertaling van Hermanowskibespreek.isdeze dubbele verklaring:hetgaatom
M ichiels,een auteurdietoch nietzomaarweggemoffeld kan worden wan-

neerweover<vlaanderen 19739praten,en om Suhrkamp,een uitgeverijdie
in hetDuitsland van 1973nog œn belangrijkero1tevervullen heeft.Beide
asm cten komenophet<Konto'vanHermanowski.Hoewelhi
jbepaaldgeen
'Sartre'is,mag m en dezeaspecten ook nietuithetoog verliezen.
Bovendien neem ik de vertaling van Orchis M ilitaris bloedig serieus,even
serieus als deze inleiding allaat vermoM en.Er za1aan elk woord,elke
letter,elke komm a,elk 'been'geknaagd worden.Er zullen uit komma's,
woorden, fbenen' zwaar-ideologische conclusies worden getrokken. De

zwaarwichtigheid van degebruiktewoorden iswaarschijnlijk algenoegom
elkevertaler<dieLustam Uebersetzen'teontnemen.Eigenlijk isHermanowskieen teklein objectvoordeze zwaarwichtigheid.zoalselkevertaler
altijd te klein isvoorde gewichtigheid die men aan filosofen,auteursen
publicisten toekent,die stuk voor stuk nochtansslechtseen deelvan zijn
opgave voor hun rekening nemen.
W anneerm en een vertaling ernstig neemt,gaatmen in op <details'.Zoals

in hetvoorgaandealgezegd is,zijndezedetailsimmersvan grootbelang:
zeverwijzen teneerstenaardetaal-encultuursystematiek van waaruitgeschreven en vertaald wordt.M aarten tweM e:ze leveren een unieke kans

tothetvergelijkenvantweeevenwaardigegroothM en.een tekstenzijnvertaling.W anneerjeb.v.meteen psychologisch systeem (FreudofLacan)een
psychologische roman te lijfgaat,vergelijk je twee ongelijkmatige groothMen.Een vertaling biedtde onverhooptekans,tweevergelijkbaregrootheden te vergelijken en toch totideologische conclusies te komen.Niet
alleen voordesemiotiek (hetstandpuntvanditartikel),maarook voorde
semantiek en de grammatica biM thetvertaalprobleem een uitermate boei-

1IvoMichiels,Orchîs M#flJrfJ,De Bezige Bij,Amsterdam,1968.Michiels/Herma-

nowski,Orchîs M ilitarîs.Ein Berkht,Suhrkamp,Frankfurtam M ain,1969.
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end terrein.Omdathetuitermateboeiend is,ishetookzeermoeilijk:concreet en definieerbaar.W e weten dat M arxistische literatuurbeschouwers

(vooralLucaczl)nogaleensindenegentiende(ofeenvorigeeeuw)vluchten
om hun theorie n toe te passen,netzoalsgrammaticide dag van vandaag

(Chomskyl) zeer vaak in abstract-gdsoleerde zinnetjes hetheilvan de
mensheid gaan zoeken.Hetvertaalprobleem bie tnochtanseen zowelcon-

creetZSdefinieerbaar,d.w.z.reëel,alternatiefvooralteijlesociologische
Of technische theorieën.Netzoals de <foutenanalyse'vandaag fin'isin de

taalkunde(zijookisconcreeten definieerbaar),zodientm.
i.devergelijking
van vertalingen,in de literaire theorie.a1seen soorttegenF voor alte
<marxistische'(lees:theoretische)en altetechnische(lees:tkapitalistische')
publicistiek.

DasBuchAkha
In œ n artikelin De Vlaamse Gids overH ermanowski'svertaling van Het

BoekAlpha,constateerdeik devolgende- bijeenzonauwgezettevertaler
onverwachteafwijkingen:
1. Deeerstezin:'Aanhetkruispunthad :i/demodderziensam enstrom en
-

werd .Er hatte gesehen wie derSchlamm an derW egkreuzung zusammenströmte'.Mijn interpretatie was:doordat<erhatte gesehen'vooropkomt,
wordtdehij-persoonpersoonlijker,meerop de voorgrond gerukt.Het<verloren staan'in de m odderigevlakte raaktop de achtergrond.
2. <en overlegd ofze nu rechtszouden oflinksofgewoon rechtdoor'werd

fund erhatteuberlegtob siejetztschonlinksabbiegen odereinfachgeradeausweiterziehen sollten'.Ook hier wordtde handelendePerSOOn actiever,

zelfsbeslisterdan bijM ichiels:<rechtsoflinks'wordt<nu allinks'.
3. <En in zijn benen de onwilom in beweging te komen'werd <unwillig
diese Beinewie erin Bewegung zu setzen'.Ook hierwordtdegM epersonaliseerde onwil,die in gedepersonalisœ rde benen zit,aan de daardooreens
te meerminderpassief,m eerbeslissend geworden handelende persoon toegeschreven.

M etnogœn aantalogenschijnlijkneutralergevallen,allemaalgenoteerd op
deeerstebladzijdevan hetboek,leken dezeafwijkingenmijeen voldoende
aanleiding om totveelverder reikende conclusies te komen dan de zuiver
literaire.Herm anowski zou dan de ge epersonaliseerde hopeloosheid van

Michielsnietscherp genoegaangevoeldhebben;hijzou psychologiserende.
verklarende formuleringen binnengebrachten daardoorde lijdzame,passievejongen nietalleen toteen psychologisch geval,maarook toteen minderhomlozefiguurhebben gemaaktdan M ichiels.Ditzou jedan kunnen
vastknom n aan een tegenstelling tussen M ichiels' levenssfeer en die van
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Hermanowski:deeerstezietdemensalsœn rM deloosverloren elementje
opdevernielde,slijkerigevlaktevanhetleventijdenseenoorlog;detwee e
voorziethem van lichte aanzetten totactiviteiten geeftverklaringen,waar-

doorhet<verloren elementje'alseen psychologisch gevalgezien kan worden.Andere jongetjeszouden in zijn plaatsveelsinkergeweestzijn.In
scherpeideologische termen komtditneerOP œn tegenstelling tussen nihilismeen m rsonalisme.

D e titel.OrchisM ilitaris

Michielsnoemtzijn boek OrchisM ilitr is.Punt.Hermanowskimaakt ervan:Orchis M ilitaris.Ein Beri
cht.Nu isuitgeverijSuhrkamp,waardeze
vertaling verschœn,een vrijlinkse uitgeverij,diein hetzelfde formaata1s
haarliteraire reekseen aantaltheoretischegeschriften (b.v.van Habermas,

Benjamin)publiceertenœnreeksdaarbijaansluitendetreportages'.Vooral
na dehoogbloeivan wild-theoretischeaanvallen op kapitalismeen gevestig-

deordeiserœn behoefteontstaan aan meernuchtere,zakelijke frem rtages'(in hetDuits:Berichte).Ofnu Suhrkamp aan de argeloze lezer wil
wijsmakendatOrchisM ilitarisœn <rem rtage'is,ofwelofHermanowskide
totalevisievanMichielsinditboek *1versmallen totfeengeval'(netzoals
metdejongenuitDn BuchAlphaj,isdusnognietduidelijk.AlleszinshebG n wemeteen eenwaarschuwingdatwatbijM ichielseen algemeen bœld
van wereld en mensis.hiermisschien eenstemœrlichtjesversmald wordt
totéénvandevelemogelijkegevallen,maarzekergœn algemœn exemplarisch geval.

DatHermanowskidetekstvanM arinetti,dieMichielsalsmotto aan zijn
Orchis M ilitaris meegat veelexacter,meer filologisch weergeeftdan M i-

chiels,wijsterop,dathij- alsfiloloog/vertaler- meerom derapporterende exactheid bekommerd isdan M ichielszelf.Een nuancering alsde vol-

gendeisniettotaalonbelangrijk.MichielsvertaaltMarinettimetdewoorden,datde futuristen hun stem verheffen 'tegen hetdenkbeeld datde oor-

log nietesthetisch zou zijn...'.Hermanowskispreektvan een standpunt
<dagegen,daszderKriegalsantiësthetischbezeichnetwird (...)'.Defilolo-

gische aanduiding.datereen stuk tekstweggelaten is<(...)'staaterbij
M ichiels niet;bovendien is er een verschiltussen ietswat <niet esthetisch

zou zijn'en <ietswatalsanti-esthetisch beschouwd wordt'.
Erzijnnognuance-verschilleninditmotto.W aarM ichielszegtdatdeoorlog <de droom realiseertvan een mens meteen stalen lichaam ', ishi
jveel
concreterdan Hermanowski,dieschrijftdatdeoorlog ddieertrëumteM etallisierung desmenschlichen Körpersinauguriert'. W e zullen verder- in

œnvrijscherpeafwijkingbijHermanowski- zien,datM ichielsdefuturis-

tischevisieop een abstractgeworden oorlog van fgemetalliseerdelicham en'

op zuiverliteraire wijze laatbotsen methetfeitdatdie tgemetalliseerde
lichamen'erg kwetsbaremensenvan vleesen bloM zijn.Enin diepassage
verzwaktHermanowskinietalleen heteffect;hijelimineerthet.
O verdezin vJa deslordigheid
W el niemand zal schrikken van het feit,dat zelfs een zo nauwgezette,
<deutsch-go ndliche' vertaler als Hermanowski zwakke momenten heeft,

datdedetailsdie mijn kritiek uitzijn vertaling pikt,meteen maaralte
begrijpelijkeslordigheidtemakenhebben.Duszou men,naïef,kunnenconcluderen,datik mijn tijd verliesdoorideologisch gepieker vastte knom n
aan watmisschien slechtsvermoeidheid,haastofonverschilligheid was.
Dieconclusiezounaïefzijn.Juistin deslordigheden kan men ontdekken,in

hoeverreiemand metzijn totaletaal-producerendepersoonlijkheid meegaat
m et een auteur.W anneer Hermanowskivertaalt,doethi
jdatdoorgaans
grondig en nauwgezet;sommige afwijkingen zijn verantwoord en vrij1ogisch.M aardaar waar hetbewustzijn van de vertalereventjes verzwakt.
m ag men œ n aanduiding verwachten van wathem in de tekstmeesleeptof

afstoot.Slordigheidjeszijn voorde criticussoms - nietaltijd - gaven
gods.

Zullen we onsdruk maken over hetfeitdatHermanowski<hijzatingeklemd've> altdoor <erwareingezwöngt'? Datde aanduiding <nu vooren

achterde stemmen luideropschoten'(p.9)weergegeven wordtm etfvorn
und hinten dieStimmen lauteranschwollen'(S.8)?2.Ishetnietinteressanter na te gaan watHermanowskigemaaktheeftvan M ichiels'vaststelling.

datop œnbepaald ogenblik zijnlamentabeleheld nietrende,maar<stapte'
(p.14)? Ditflinke,actieve,stevigetstapm n'treftdeaandachtigelezer;het
kom ttwee keer voor in dezelfde context.Eén keer vertaaltHermanowski

hetmet<ging'(S.13),één keermet<schritt'(S.13).Alleen <schritt'ishier

duidelijk opzijn plaats.Ishetnietverdacht- naalhetvoorgaande- dat
Hermanowskidie éne keerdatMichielszijn held watflinkheid meegeeft,
ditniet,of maarhalf,m erkt? Zou hetkunnen,datdeze onaandachtzaam -

heid samenhangtmetwatweree sweten overzijn pogingen om M ichiels'
passievepersoontje eerderalseen <geval'te zien dan a1seen wereld-en
mensbeeld? Hierbestaatalleszinsgœn enkelvertaal-technisch excuusvoor

Hermanowski;hijheefteen kleinem intevan detekstnietbegrem n.Toch
nietnauwkeurig weergegeven.

2 VoordeduidelijkheidwordtnaardeNederlandseuitgaveverwezenmetdeaanduidingp.en naardeDuitsemd S.Zokan delezerdesnoodsdebetreffendebladzijden
(Seiten)zelfnaslaan en dieperboren in wathiernagespeurd werd.
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Jenseits yJa de slordigheid
Zoalsaleven aangH uid,laatM ichielsin OrchisM ilitaris de metalen glans
die hetfascistoïde futurisme van M arinettiaan de oorlog verlœ nt,soms
scherp contrasteren m etdekwetsbaremenselijkheidvan de<glanzendehelden'.Erkom tin OrchisM ilitariseen opvallende passage voor,w aarin œ n
luchtgevechtbeschreven wordt.Een glanzend zilveren vliegtuig wordtdoor

schijnwerpersgevangenenneergeschoten.M ichielsschrijft,dathetvliegtuig
gevangenzitX seen zilveren spijkerin dekruisingvan tweeschijnwerpers
(...)vastgMreven'(p.13).Hermanowskilaathetzilverweg:'wieein Nagel
in dem Kreuzfestgenagelt'(S.12).Laatonsnietzeuren overhetverschil
tussen een 'vastgedreven spijker'en œn - vervelende - fvastgenagelde
nagel'.Belangrijkeris,datdeweglating van <zilveren'ertoeleidt,datHermanowskinietmeerkan vertalen datmen een <schotafvuurde op hetzilver

daarboven'(p.13).Hetfzilverdaarboven'wordteen altefraai-esthetisch
noodlot dat de m ensen hier benH en bedreigt: M arinetti's visie op de

<schoonheid vandeoorlog'nadertdeconfrontatiemetdemenselijkemisère.BijHermanowskiwordteralleen geschoten op êden Nageldortoben'
(S.12).
Even laterkomthettzilver'van hetvliegtuig terug in een onmiskenbaara1s

confrontatiebMoeldecontext,ineen miserabilistischebeschrijvingvan een
vluchtelingein een trein:<haar ogen stonden zilverig in hetbesmeurde ge-

zicht'(p.14).lndezezin vernietigtM ichielsm.i.dedroom vandetschoonheid van deoorlog'zonderdaaraan ook m aaréén woord theorieofpacifisme te verspillen.W atkan Hermanowskinog doen? <lhre Augen standen

hellindem verschm utzten Gesicht'(S.13).Van een confrontatie doorhet
woordgebruik kon hier na de eerste weglating van <zilveren'geen sprake

meerzijn.
Hierstaanweduidelijk tjenseitsvandeslordigheid'.Ik bedoelnietdatHermanowskidetekstopzettelijksaboteert,alisdatnietuitgesloten.M aarwel
isœn dergelijk gebrek aan aanvoeling van dezuiverliterairevormgeving
van M ichiels revelerend.A angezien Herm anowskide tekstvan M arinetti

beter*1kennen dan Michiels,verdientde verdachtmaking,dathijmisschien welopzettelijk dergelijke<pointes'elimineert,één minuutstilte.
Deerotiek

Eengevoeligterrein- letterlijk en figuurlijk- vormtdeerotischeformuleringswereld.Vooraf dient gezegd te worden dat er in de vertaling gœ n
sprake isvan een of andere vorm van verdoezeling van heterotische.Dat

Hermanowskifdij'- een kernwoord indeeerstepassagevanhetboek -
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vertaaltmet<Bein',lijktallœn maarverdacht,zolang je de alternatieven
(<W ade'= eerder <kuit'dan <dij',1<schenkel'of <oberschenkel',eerder
culinaire dan erotische termen)niethebtbekeken.<sie zeigtviel Bein',
citeerde een Duitse professorom me te bewijzen dattBein'we1degelijk
even erotisch encourantisa1shetNM erlandseidij'.Eerderdan deerotiek
te verdoezelen verscherpt Hermanowski op een onverwachte manier het
erotische effect.

HetisM ichielsmetzijn <dij'helemaalnietom een erotiserendewerking te
doen.M isschien ware daarom <schenkel'we1 aanvaardbaarder,aangezien

<dij'ook in hetNM erlandsmindererotisch-courantisdan <bœn'.De vervormingen zijn van een andereaard.
M ichielsbeschrijftzeervaagenzeerafstandelijk een algemenecopulatiein
de duistere,door dood en vuur bedreigde,trein.Hijspreektovert
geslachten';Hermanowskiover tGeschlœhtsteile',wat een tikkeltje technischer
klinkt.M ichielszegtdatdegeslachten tvrijgekomen'(p.12)zijn;voorHermanowskiiseerderhetvisuelevanbelang:hijnoemtze'aufgM œkt'(S.11).
7.
ezijn eerder<zichtbaar'dan tbevrijd'.Michielsspreektvan <mangeslachten en vrouwgeslachten'(p.12),een objectiverende,afstandelijkeformulering.Herm anowskiruktditin œ n m eergeniepige sfeer:tbeiM ënnern und

Frauen'(S.11),waardoordiemannen en vrouwen veelmrsoonlijkeraanwezig zijn dan in degH epersonaliseerde<geslachten'van M ichiels.
SomswordthetgM em rsonaliseerdegeslachtbijM ichielstotsymboolvan
dege epersonaliseerdemens:<zaggeslachtena1sgezichten'(p.13).Hermanowskiontkrachtditeffect:<sah siewieGesichter'(S.11).Hoewelhijdus
hetzelfdezegtalsMichiels(watuitdecontextblijkt),vermijdthijdeassociatie <geslachten-gezichten'.
M isschien hetm eestm erkwaardige voorbeeld is de vertaling van de zins-

snM e<lipmn diezoekend overmijn gezichtgaan'(p.12).DitdoellozezoekenoverhetgezichthœnwordtbijHermanowskieenzoeken-naar:KLippen
diemein Gesichtsuchen'(S.11).Achterdelipmn en achter hetgezicht
voeltHermanowskinogœn m rsoonlijkemensaan,terwijlzevoorMichiels
onm rsoonlijke,rupuchtige,zelfstandigeeenheden zijn die nietmeernaar
hetindividu verwijzen.
Op dezelfde manier wordtde vaststelling dat er in de trein <geen andere
verwarming wasontstoken dan de warmte die opsteeg uit hun lichamen'
(p.11)Om gezetals:<in dem es keine W ârme gab als die W ârme die von

Körpern aufstieg'(S.10).ZietMichielsdedierlijk-menselijkewarmte als
even neutraalen onverschillig als die van een centrale verwarm ing, voor

Hermanowskiblijftzespœifiek anders.
Een half-erotisch voorbeeld.M ichiels schrijftdatênnnzthem ook hetlichnnm Zch reeds opnieuw begon te spannen'(p.9-10);Hermanowski:
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<und sich der Körper neben ihm wie er zu spannen begann' (S.9).H et
flichaam naasthem'isnog een persoon;fnaasthem hetlichaam 'is m eer
plaatsaanduidingdanomschrijvingvan een PerSOOn.
Een niet-erotisch voorbeeld:<m ethier en daar hetglimm en van œ n oog'

(p.9)wordtfnurhierunddaeinAuge'(S.9).HetglimmenisvoorMichiels
belangrijker,hetoogzelf(eigendom van een mens)boeitHermanowski.
Een zakelijk voorbeeld.Michielsvertelthoe<voeten plopenonderhetcoupéraam'(p.9).Hijheefthetgehoord.Hermanowskiaccepteertdezepuur
auditieve indruk niet.m aar interpreteert hem : <und Fusze schritten unter

dem Abteilfenster'(S.8).
Michielsneemtzeerconcreet,maardaardoorjuistinterpretatieloosWaar:
<geslachten',fhetglimmen van œ n oog',het <ploffen van voeten'.H ermanowskimaaktditallesconcreter,maarvernietigtdaardoorhetinterpretatielooswaarnem en.De aan V esverzxkende onzekerheid van M ichielswordt
doorhem geïnterpreteerd,minderonzeker.minderaan alle zekerhM en verzakend.Binnen ditkod bestek kan ik allœ n concluderen datde analyse

vanenkelebladzijdenuitOrcWsMilitaris- enerzijnnogtientallenandere
voorbœ lden hieruitte citeren - bevestigt,watin hetbegin van ditartikel

werd gesteld.Hettotalenihil,deonbegrijpelijkechaosvan waaruitMichiels
oorlogsindrukken weergeeft,wordtdoorH ermanowski- voor zover dat

mogelijk isin een vrijwoordelijkevertaling- gerelativeerd.W annœrMichielsschrijftdat'zelfsvan denachtdc rbuiten afdxmeerdoordrong tot
denachthierbinnen'(p.10),dan zietHermanowskinietdat<denachtdaarbuiten'en <denachthierbinnen'absolutegegevenszijn,axioma'swaaraan

M ichielsnietkan twijfelen.Daarom schrijfthijnietdatœn ofander<iets'
van die fnachtdaarbuiten'nog binnendringt;hijdoetalsofdeaanduiding
<denachtdaarbuiten'œnbijzondergegevenis:tdaszdieNcc& dortdrauszennichtmehrdurchdrangzuderNachthierdrinnen'(S.10).Watvoorhet
nihilismevan Michielsslœhtsœn <ietsje'van dealgemenenachtis,wordt
voorH ermanowskitde'nachtzelf.Hetnihilismevan M ichielswordtm .a.w.
ingepastin de personalistische visie van H ermanowski.

Fellini-R om a
JacquesDe Visscher

Uit œ n eerste confrontatie met Fellini's Roma houdt de toeschouwer

slechtseen chaosvan bœlden en klanken over,waarmeehijmoeilijk weg
weet.De reacties drukkendan ook meestalontgoocheling uit.W atm en te
zien heeftgekregen,weetmen nietzinvolte structureren en velebeelden en

beeldassociatieslaten een wrange smaak na.Fellinioverdrijftofvervœlt,
zegtmen,hijheeftnietsmeertevertellen en valtmetzijn wansmakelijkheden in herhaling.Of de beoordeling vervaltin hetpsychologisusche:de

g= mplexeerde,vooringenomen Fellini!Eenverwijtdattegen Fellinivaak
alop voorhand wordtgemaakten dathijinRoma zelfheeftgdntegreerd.
Hijlaatzienhoetijdensdeopnamenstudentenhem komenvragen ofhijde
intenueheeftœn objectiefbeeldvan Rometegevenenofzijnvisie<metde
eeuwige onoplosbare dram atische problemen van de hedendaagse samen-

leving in verband zalstaan'.<W edenken natuurlijk nietallœn aan de onderwijsproblemen,maarook aandewereld vandearbeid bijvoorbeeld met
de problemen van de fabrieken,de bidonvilles.W e willen geen matriar-

chaalRome,metitijd dezelfdeclichés;Romeisnietallœn dat;metdat
Romehebben wenietstelaken.Uiteindelijkmoetderevolutionairefunctie
vandearbeidersklasseenvanhetstedelijk sub-proletariaatwordenbeklemtoond'.Felliniglimlachtde studenten watonwennig toe,zegtdathijhen
begrijpten antwoordt:<ik vind datjemoetdoen watjevoelt'.

Autobiografieen t#dsdocument
Een chaosvan beelden en klanken.Maarjemerktnatuurlijkdaterherinneringen opgerakeld worden:situaties en anekdoten die op een ofandere

maierdelevenstijdperken van œn man uitmaken.Daarenboven merk je
datalle situaties,gebeurtenissen en wegen naarRome leiden:de geschiede-

nislesin hetbegin van defilm,detrein diein hetstationnetje van Rimini
uitblaast,defilm in degemeentebioscoop,detoneelopvoeringvan dem oord
op JuliusCaesar,develeanuekeen renaissancistischegebouwen,depause-

lijkezegen doorderadio,deromeinsetrattoria's,de opkomstvanM usso-
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lini,het Barafonda-tho ter,enz..Kortom,een auto-biografische film over
Fellini'sam bigueverhouding totRom e.D eauto-biografieisreM slang een
volwaardigliterairgenre.W aarom zou een cineastniethetzelfdepatroon in
een film kunnen gebruiken? M aar Roma is geenszins een literaire film,
verre vandaar. Slechts in heel beperkte m ate wordt van het gesproken
woord gebruik gem aakt en de taal is niet gemaniëreerd zoals dat in de

scenaristenfilms van bijvoorbeeld Alain Resnaishetgevalis.Hetwoord
heeftin Roma een impressionistischefunctie:hethoortbijwatwe zien:
mensen in hun dagelijksebezigheden,en datovervloM igepraten van die
rom einse bezige mensen maaktdeeluitvan het beeld,van de wereld die

wordtgeëvoceerd.W oord (enklanklzijnnietliterair,maarfilmisch.
Een auto-biografie hoeft niet chronolo#sch te verlom n;de ci
neastheeft

zich allerleisprongenindetijdgem rmitteerd,zoalswijdatookdoen a1swe
herinneringen oprakelen.Toch zijndetijdssprongenin Romanietzowillekeurig:ze zijn gestructureerd.Zo zien we bijvoorbeeld de twintigjarige
Felliniin hetromeinse dstazionetermini'aankomen nadatwedetienjarige
Federico dromend naar de uitRimininaar Rome vertrekkende trein heb-

ben zien kijken.Ofdeprachtigin beeldgezetteboertigegeschiedenisin het
Barafonda-theater volgt op hetogenblik dat de camera-om rateur in het
park van de Villa Borghese de koepelvan hettheater in hetoog heeftge-

kregen.DitroeptbijFelliniherinneringen op waarvan debeelden geanticipeerd worden doorenkelemijmeringen:<HetkleineBarafonda-theater!...
Hetstaatdichtbijdespoorweg.Daarzou ikzograagmijn cameraop richten!...Dit zou ik willen vedellen:het kleine Barafonda-theater...zoals
hetdertigjaargelM en was. in hetbegin van de oorlog ...hetschouw-

spelen zijn publiek'.
M aarRoma geeftnietallœn Fellini'spersoonlijke herinneringen te zien;
ondanksdeallusieishetgeen simpel<à la recherchedu tempsperdu'.W at

Simonede BOuvoirinhaarjongsteboek,ToutcompteJif,overhetinteressantevan een biografie ofautobiografie schrijft- <jesuis renvoye à
traversun cassingulierà la totalité du monde'- kunnen we ook op Felli-

ni'sfilmischeauto-biografietoepassen.Niethijzelfstaatuiteindelijk in het
centrum van debelangstelling;hetisde- weliswaardoorhem - opgeroem n wereld die onswordttoegespeeld:deontwikkeling van Rome op poli-

tiek,cultureel,godsdienstig en maatschappelijk vlak.
Erisdem litiekedreiging van dejaren dertig,dieop de achtergrond of
onderhuidsofsomsheelkortdirœtaanwezigis.AlsdejongeFellinivanuit
hetNoorden in Romein deviaAlbalongabijdefamiliePallettaaankomt,
vraagthem een vrouw of eroorlog komten enkele ogenblikken laterimi-

teerteenmandievanhettoiletkomtenwondergoed opM ussolinilijkt,een
toespraak van de Duce.Mensen die aangestoken zijn doorhetfascisme,
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maken deeluitvan hetstadsbeeld.Hetzelfde geldtvoorhetliefdeleven:we

krijgen weinig te zien van Fellini's erotischeavonturen (overFellinizelf
leren wetrouwensniets;hetisimmersvoorhetbegrijm n van œn kunstwerk helemaalnietrelevantietsoverdekunstenaarzelfteweten),weleen

en andervan desociaal-seksuele situatieop hetdndevan dejaren dertig
en ditvanuiteen coe rontatie m etdehippiesop de Piazza diSpagna vandaag.De twœ tragi-komische bordeeltaferelen worden ingeleid door œn
gigantisch panoramisch overzichtover de trappen waarop de hippies lig-

gen.Fellini'seigen commentaar:<voor dezejonge ontgoochelden vormt
hetbM rijven van deliefde geen probleem:zedoen hetofdoen hetniet,
maarditisvoorhen geen dilemma zoalshetin onzetijd was,toen wea1s
hetware naar de bordelen ge reven werden'.
Ook de huidige stadsproblemen kom en aan bod.De aanœnschakeling van

incidenten op denatteavondlijkeringlaanisdoorzijn contrastrijkeevocatiekrachtonvergetelijk:de auto-accidenten,de doodgereden kalveren,de
prostituees langs de weg,de burgers in de dure wagens,hetlosgebroken
witte paard,de contesterende studenten die de bourgeoisieenhetpatronaat
nog slœ htsenkele maanden gunnen en tenslotte de eindeloze verkeersopstopping aan 'tColosseum.Nietminderpregnantisde tôchtdoordem etroholen,metdeterloopseverwijzingnaardeboekdelen-sprekende bureaucratie,de ongemakken voordekleineluien deverpestendelucht,die uitmondt

in de vluchtige oasevan rust,opgeroem n doordetwez uizend jaaroude
romeinsevilla;vluchtig,omdatde sprookjesachtige fresco'sin een minimllm vantijddoordebe orvenluchtverdwijnen.

M eerdan t#dsdocumentofautobiografie
En toch is Roma,zoals e1k kunstwerksnog iets anders dan œ n op œ n

gesofistikœrdemaniergemonteerdtijdsdocumentofœngrilligauto-biografisch getuigenis.De film heeftook of vooral een autonoom bestaan; de

sociale,historische en culturele referentieszijn slechtsformele voo- endselsom een eigen wereld gestaltetegeven.Zezijn slœhtszinvolbinnende
logica,de <einm alige'syntaxisvan de film zelf.
Het is de eigenschap van œ n kunstwerk datheteen in zichzelf gesloten

autonomiebezit:'L'objetreprésentéparl'artnerenvoieàrien d'extérieur:
iln'estpasdansun monde,ilconsutue un monde,etcem onde 1uiestintérieur'l. Roma is dus gœ n documentaristisch werk, geen document met
informatieoverœ n concretegebeurtenisin de wereld en staatdusook niet

in functie van die buitenwereld.In een kunstwerk zijn teken (artistieke
1 M .a lfrenne,Phénoménologie de texpérience esthétique,1967,p.449.
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vorm)en werkelijkheid één.Te<begrijmn'ishetslechtsa1shetbegrip gedragen wordtdoordegolven van de logica van de typische com positie van

hetwerk zelf.Natuurlijk spelen ook representatiesen evocatiesdaarin een
rol.Om een eigen wereld te schepm n maakt Felliniimm ers gebruik van
allerlei,en merkwaardig genoeg de m eest allM aagse,configuraties uit de
onsomringendewereld,uitde onirische wereld van de dromen en van de

kunst-en cultuurgeschiM enis.M aardebegrijm ndeinterpretatie(deliefdevollebenadering,zou Susan Sontag zeggen)moetgeleid worden door de
logica van de nîeuwe context of structuur waarin de ondeende figuraties

hunsymbolischesignificantiekrijgen.M etsm bolen bM oelen wegœnszins
toevallig geassocieerde tekens, maar we1 niet-willekeurige tautogorische

(zelfgenoegzame)vormen die,zoalsMirceaEliadezegt,onvertaalbaarzijn,
een m eervoudigeinterpretatietoelaten en een waarde hebben voordemen-

selijkeexistentie (zezijn zin-gevend).Zinvolle symbolischefiguratiesworden tekensslœ htsdoor de functie van de totaalstructuur waarvan ze deel
uitmaken.De logica van het verhaal geeft betekenis aan de vo= en,en
deze worden daardoor symbolische vormen.

DedoorFellinigevoceerdewerkelijkheid isniethetbestaandeMstorische
Rome,m aarFellini's Roma.De cinematografisch getoonde gebeurtenissen

en geschiM enissen zijn/waren geen bestaandehistories,maarzijn even ftijdeloos'alsDantes Divîna Comedia ofJeroen Bosch'Tuîn der lusten.H et

verhiendegebeuren in dezefilm isén voorbijén nog aanwezig.Roma is
tegelijk Mstorisch én tijdeloos.W atde Leuvense filosoofA.Vergote onlangsoverdetijdeloosheidvandemytheschreef,isookhiervantoepassing.
Detijdeloosheid van Roma <betekentechternietdatdeverwijzing naarde
tijd ontbreekt,maarwe1debepaaldheid doorenbinnen detijd.Endehistoriciteit m oet begrem n worden a1s het zich doen gelden van een enig

gebeuren:watffgeschiH ''is,staatbuiten detijd vandegeschiedenis,maar
behoort totwatin de geschiM enisgeschiH fz.

Als Roma geen impressionistisch tijdsdocumentis,maarin zijn typische
œnmaligestructuuren zijneigen-aardige configuraiestoch be-tekenend is,
moeten wedusnietvragen:.wac overgaatdeze film ?',m aar:'wcfvertelt

en wcfbe-tekentMj?'

Dooden overschr#ding
Deeerstebeeldinstelling zetonsreedsop weg:een desolaatavondlijk winterlandschap waarin enkele donkere gestalten passeren;één van defiguren

draagtœn zeis.DewegleidtnaarRome.M aaronmlddellijk daamakrijgen
2 A.Vergote,Demythealsm/nf
/ellclfe,in TqdschriftvoorFilom/fe,juni1972.
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we een beeld dat met die eerste instelling verrassend contrasteert: in het
zonlichteen groep schoolkinderen onderleiding van een groteske geschie-

denisleraardeRubico overstekendte- ijlze'Aleajactaestl'en <A Romal'
schreeuwen.Contrasten en tegenstellingen zijn nietzomaar œn stijlvorm
maar,zoalsinelksymbolischverhaal,hebben zehiereen duidelijkezin:de
tegenstelling #* # -overschrijding.Heteerste geciteerde beeld is weinig
dubbelzinnig- alhoewelik geen enkelefilm rœ ensieheb gelezen waarin dat

doodssm boolen zijn betekenisvoordehelefilm werd opgemerkt- en
enorm relevant:dedood op weg naarRome.M aardedoM nietallœ n:de

overschrijding van deRubico doorCaesarwaseen historische stap (in de
film een symbolische)naarde vorming van œn levenskrachtig Imperium.
Zo ondubbelzinnig is de tweM e scène van de film nu ook weer niet:de

geschiM enislesdiewetezien krijgen,iseen karikatuurendraagtdesteriliteiten de dem dentie in zich.Ditlaatstegeldttrouwensvooralle levens-of

Zijnssm bolen in de film.Alsde jonge Felliniin Rome aankomten zijn
intrek nœmtbijdefsmlllePalletta,maakthijkennismetœn enormewoning,diegonsta1seen bijenkod.Hetcentrum ervan isdeslaapkamervan
de <magna mater',diehem erop opmerkzmnm maaktdathijin een heilige
wonlng isgekomen,diehijnietmag profaneren.M aardeze tempd van
affœtievelevenskrachtis sterielen verstlkkend en draagtde ondergang in
zich:devrouw dievanop haarbH hethuisbestuul,isgeen fslm a mater':

zelijdtaaneen ontsteking van de eierstokken en haarreM soudere zoon,
diealsœndoorhetleven geslagenhond (hijisgevelddooreen zonnesteek)
bijhaarkruipt,vertoontallekenmerken van psychische onvolwassenheid.
Dezelfde tegensteK ng merken we ook in hetdynamische Rome van van-

daag @etvandaag van defilml:de weg naarhetcentrum isbeMaid met
dood en vernieling,m aar toch is hetleven niet afw-lg.De traditionele
doodsallegorie,hetwittepaard,ishierœn sitsvan vitaliteit:dedood wordt
opnieuw overschrM en.

W ordtdesN uenieop derin#aan,diebijnaalseennachtmerrieblijftnagonzen,nietonmiddellijk gevolgd doordebijna idyllische tuinen van de
Villa Borghese? M aar opnieuw wordt dit rustige groen,deze oase,verstoord door kwetterende Amerikaanse vrouwen op foto-safari. Ook het

Romevandedecadentedertigerjarenlijktsociaal,moreelen spiritueelverlaten,maarnooitontbreekthetvuurin destraten:degeestblijftsmeulend
aanwezig.
En dan Fellini's fnH erdv ng ter helle',in de eigen onderwereld,in het
eigen onbewuste,zouden psychoanalysten zeggen.De afdaling in de historische lagen van Rome door technische monsters die œ n metro graven,

geeftaanleidingtotœn pijnlijk-korteherinneringaan deongereptegaaleid
vaneen vedijndenrijkcultuurverleen:detweeduizendjaaroudevillaver-
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schijntmagisch-kortvoordeogen van deonderzoekers,maarverdwijntal
even vlug doorhun aanwezigheid.Ten koste en op de rug van ditverlM en
wordtdetoekomstopgebouwd:de dood g aan hetleven contingenten elke

#* # wordtoverschreden.In de oudevilla ishetbegeleidende meisje de
enige persoon die hetwondermooie in deze oaseheeftwillen rM den,weer
tevergeefs echter.

Indezetotaal-betekeniskrijgtelkeinstelling,elkescène,elkesequentiehaar
eigen plaats:de show in hetBarafonda-i o ter;denood aan bordelen,die
ondanks hun dcadentie alshetware meer vitaliteitvertonen dan de sek-

suelevrijhe en van deop straatliggendeontgoocheldeMppies;dedemonstratievan prachten praaltijdenshetmonumentvan anti-religiositeit:het
kerkelijkemode-defilé,waareenmannmuin-pausalseenherrezenPiusXII
aanbM en wordt.

Devoorlaatste sm uentiegaatuitvan de Festa de Noantri(hetvarkensfeest).W eZen allerleistraattaferelen waarin delevensambiguïteitnietontbreekt:defeestelijkesfeervandetrattoda'swordtverstoorddooreen brutale m litiœ harge tegen zingende onschddige hippies,watdoor som migen

wordttoegejuicht,en tijdenseen kermisboxmatch wordtde overwinnaar
doorœn Am erikaanse touriste metde kreten <K111M m !...KiIIhim l'aangem oe gd.Alshetvarkensfeestisuitgevierd,wordtde slam ndestad in een
zee van sulte gH ompeld.Zoalszo vaak in Roma wordtdeze rustbrutaal
doorbroken.Nu dooreen agressief-lawaaierige troep tHell'sangels',die op
hun vluggemotoren van overde Garibaldi-brug langsde Tibernaar'tcentrum van destad rijden.Vandaar omcirkelen ze œ n hele reeksrenaissancistische en m odernere gebouwen en monumenten totze de m eer antieke
architeduur bereiken:de Janustriomfboog,de Vesta-tempel;zekomen in
de omgeving van hetForum,de tempelvan Saturnus,de triomfboog van

SeptimiusSeverus.Zerijden voorbijhetColosseum,gaan onderde Porla
Ardeatina door en over de lange Cristoforo-colombolaan verwij
deren ze
zich van Rom es,a1shetware de geschiM enisterug.Hiermee wordtdefilm
afgesloten.
Begin- en eindpunt van Roma haken zo op elkaar in.Het filmgebeuren

wordtingezetdoorde dood dienaar Rome(= symboolvan de eeuwige
levensbron,van hetontstaan van de W esterse cultuur,van hetabsolute op

artistiekenspiritueelvlak,ofvan hetZijn...ik laathetaaneeniH erspersoonlijkeinterpretatieover)trektalshetwareaanRomeinherentis;enhet
wordtafgesloten m etde dood die uitRome (wellichtvoorlopig)wegtrekt.
Detweeverschillendedoodssymbolen zi
jnambigu:hetfiguurtjemetdezeis
iseen vrouw en de fHell'sangels'op heteindevan de film hebben vrouwen
op hun m otoren eegenom en.Net zoals in alle mythen en symbolen is het

vrouwelijke ook hiereen teken van vruchtbaarheid en levenskracht.Hoe
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decadentdevruchtbaarheid somsook is,zebli
jktinstaattezijn dedood te

overschrijden.DatschijntdezijnsboodschapvanRomatezijn.Binnen deze
tweeuiterste beelden van defilm wordthethelehierboven vermeldegebeu-

ren heellogisch opgebouwd en wordtdefilm zinvoltebegrijm n en teverstaan.Roma toonteen kringloop die om n blijft,nietgesloten wordt.
Deindefilm getoondewerkelijkheidwordtindefilm ookervarendoorhet
hoofdpersonageFellinien ditop drieverschzendewijzen,diemevoorde
levenstijdperkenvandemensnietmindersymbolischlijken.Alskleinejongen leertFellinihetdoorhem bewonderdeRom edooreen geschiedenisver-

haaltjekennen:zijn benadering van hetonbekende,dateen magischeaantrekkingskracht op hem uitoefent,is verhalend-imaginair; als adolescent

benadertMjhetfascinerendeRomelangshetZntuiglijkeen hetsensuele:
hetzinvolle wordtin de kunst(hettheater) en in heterotische gezocht,
elementen die in Roma dan ook een enorm e ro1spelen;tenslotte benadert

deouderwordendeFellinizijn fascinerend en verschrikkelijk Romedoor
middelvan technische apparatuur:de Emcamera.HierdoorkrijgtRoma
nog œ n dimensiem eer:de film toontonsnietallœ n de ambigiteitvan het

leven,cone gentdooreen teoverschrijdendoodsmaarevenœnsde ambiguïteitvan demenselijke benadering van wathijalsheilig ervaart.Nooit
participeerthethoofdpersonagevolledig aanhetgebeuren in defilm,hijis
m eestaltoeschouwer,op de grenszelfsvan de scepsis.

Romaisnietallœnmooiofeen formidabelkijkspel,hetverteltnietalleen
iets,het doétons iets.Heeft Roma een typische syntaxis,eigen aan haar
esl etische vorm ,œn typische sem antiek,eigen aan de doorde esthetische
vorm gH ragen inhoud,hetheeft ook een typische praxis,œn heel eigen
uitwerking op detoeschouwer.Datheefthetkunstwerk metdelevensm ythe

gemeen.In zijnreedsgeciteerd artikelschrijftA.Vergotedatdemythebetekent:<zijbie ttekenenaan,woorden diezoéénzijn metdedingen datze
vooreerstZchzelfbetekenen en daarom ookdehuidigewerkelijkheid kunnenbetekenen,haarvervullen metbetekenis,haarmaken totwerkelijkheid
waarin debetekeniswerkzaam is'.M en wordtdoorRoma nietalleen esthetisch ontroerd,m aar getroffen en veranderd;totdenken aangespoord.<Le

symboledonneà m nser',zegtPaulRicoeur.In de esletische vormelijkheid en de symboliseringen van leven en dood wordtin Roma ietsvan het

Zijn geom nbaard,stichtditwerk W aarheid:de fundpmentele ambiguïteit
van hetZnvolle.N skunstwerk scheptRoma in onsœn <élan vital'om zin-

vo1te spreken en tedenken overdiewerkeliju eid van hetzinvolle,maar
methet<spreken'en <denken over'verlaten wede sfeer van de esletische
en sym bolische beschouwing en betreden hetdom ein van de filosofie.Een
filmbespreking moethier dan ook œ n einde nemen.

O p zoek naar verloren ruim ten
Eric D e K uyper

Denegentiende eeuw isde eeuw van de piramidale indeling en de paterna-

listischestructuur.Hetisdeeeuw van deMërarchie,van deklassen (en de
klassenstrijd).Van de indeling in <vrouwen'en fmannen';in <moM ers'of
Eechtgenoten'en ffemmesdu mondes'.Of<demi-mondaines'en fprostituees'.

Vrouwen diein geenvandiecategorieën passen,zijn ofwelfzusters',ofwel
<ouwevrijsters'offsuffragettes'.
H etisook de eeuw van de darbeider'en de 'zakenman'.Van de Kerk en de

Politiek.Hetisdeeeuw vandekadkatuurvanœn (de)maatschappij.
De negentiendeeeuw isook deeeuw van de 'alcôve',het'boudoir',de <paravent',de <entresol',de <bel-étage';van de <persiennes',de ftabatières',de
Imansardes';van hettescalierd'apparat'en <l'escalier de service'.fH et'ge-

beurtofwelin de <cuisine-cave'(in hetNM erlandsnoemtmen datnog
steM shet<souterrain'a1sik menietvergis)ofwelinwatmetdevageterm
tlescom bles'wordtaangH uid.Datwilzeggen dathetzich afspeeltofonder
of boven de begane grond.De hoofdingang - <l'entrée principale'- is

alleen belangrijk voorhetofficiëlehandelen;debelangrijkeingangen van
hetlevenzijn tl'entréedesartistes'en <l'entréedeservice'.Hetgerechtshof,
de tempelvan hetofficiële handelen,heetdan ook <Le Palais'.<Je vaisau

Palais'.M aardebelangrijkebeslissingen wordengenomenin <1ebordel'.
De negentiende eeuw isde eeuw van de afzondering,van de afzondering
doorclassificatie.Van hetopbergen en hetverbergen.Nietsvan watbelang-

rijk is,gebeurtinhetopenbaar;alleswatin hetom nbaargebeurt,isparade,formalisme,façade.La viepublique - la vie privée.Hetis de eeuw
waarin hetdeeltentoon wordtgesteld in vo1ornaat,om hetgeheelbeter te
kunnen verbergen.M en leeftteruggetrokken in deprovincie:op de achter-

grond,indecoulissen (vandaardeuitdrukking<seretireren province').Of
men doethettegendeel:men treedtvoorhetvoetlicht(en dan zegtmen
fmonteràParis',zoalsmen zegtfmonteren scène',optreden).Deuitdrukking <vivre à Paris'kri
jgtdan ook een heelaparte betekenis,ze betekent
veelm eerdan gewoonweg <in de hoofdstad wonen'.

Hetisde eeuw van hetlangzaam sterven achterzwaregordijnen,eventjes

geom nd om hetleven te bespiM en.De eeuw van het bestaan datgeleid
wordtin stilteen verstom ming.Van hethele gezin alsstillegetuige van het
bestaan van deVader,deEchtgenoot,de Zakenman.Van de officiëleechtgenote a1svervedd bH ornaat;van de maîtresse die achterde schermen de
hoofdrolsm elten daaraan ten onder gaat.DubbeleY dems;dubbele m oraal.

Veilil eid ook van dedubbelebodem en dedubbelemoraal,vanhetdubbeleleven,datom n en dichtis,gelijktijdig.Gescheiden en samenvloeiend.
M gezonderd en samengevoegd.Versnipperd overvelemaskers,alshetspel

vanhetfatsoen,vertolktdoordehypocrisie.Hetlijdenonderdevelescheuringen en barsten;detroostvandezezeereigenaardige,bijnageorganiseerdeoverzichtelijkheid van hetveelvuldige.
> M aison Tellier,hetberuchte bordeeluithetrustige Norm andische pro-

vinciestadjeuitdenovellevan Guy deM aupassant,ziejein LePldsir,de
film vanM axOphulsl,itijdvan buitenuit.DeOmeradringtnooitdeverschlllendeka ersbinnen;dieworden voordetoeschouweralleen van buiten

afZchtbaar,doordevensteropeningen.Defaçadeisen blijftheeldetijd
aanwezig;doordevensteropeningenziejewatergebeurt,binnen,achterde
façade.Hetfbinnen'leesjeafvan detbuitenkant'.Jezietdeklanten binnen-en buitengaan.Je zietdoorde ramen de activiteiten van de benH enverdieping,afgestemd op depopulaire sm aak van de matroa n.Deze afdeling wordtgeleid door'Louise,surnommée Cocote',en tH ora,dite Balan-

çoire,parce qu'elle boitaitun peu'(functie van de bijnaam als dubbele
naaml).Demœrgeraffineerdedoenlng opdeverdiepingen wordtopgeluisterd doorFernande,Raphaële,en Rosa la Rose,onder dekundige leiding

van M adame.Deze activiteiten zijn moeilijker te volgen,omdatze nogal
eensdoorelkaarheenlomn,vervlochtenworden,verspringen en verglijden
van de ene kamerin de andere.
De vinnigecam era van Ophulsvolgtditallemaal,vanop afstand:looptvan

de ingangsdeur,langs de voorgevel,over de ramen (met<persiennes'en
tvolets'),van deeersteverdieping naarhetappartementvan M adame.En
via een trapje,een gangetje,nogeen trapje,een overloopje,een trapjeaf,

een balkonnetje,en een tussenverdiepingnaarde'dépendance'.(E1k dmai1 Le Plaîsir.Franse film (1952)van M ax Ophuls;naar drie novellen van Guy de
M aupassant:Le M aque,La M aison Tellier,Le M odèle;geadapteerd door Jacques
Natanson en M ax Ophuls;decors:Jacqu> d'
Eaubonne en JacquesGuth;foto:Chris-

tianM atrasen PhilippeAgostini;muziek:JoeHajosen M auriceYvain (op th= a's
van Offenbach);met1)ClaudeDauphin,Jean Galland,GabyMorlay;2)Madeleine
Renaud,Danielle Darrieux,GinetteLeclerc,PauletteDubost,JeanGabin;3)Daniel
Gelin,Sim oneSimon,Jean Servais.
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sonprincipale'heefteen fdépendance'ineenanderestraateneenbijhuisin
deprovincie,<1a succursale').
LaiMaison'isgebouwdalseen reeksafzonderlijkekleinehuisjes,in elkaar
geschoven,geduwd,geperst.De woning-bouwdoos.Prachtige anarchie van
hetFranse bouwen uitde negentiende eeuw,vo1verrassingen,vo1rplm teverschuivingen;a1sna een aardbeving:dekloven en gapingen worden overbrugd metnieuwegebouwen.Dithuis,ditdecor isde boeiendearchitecto-

nischelandkaartdiedoorde cameravan Ophulsafgetastwordt.(BijOphulsmag je van de camera spreken alsvan handen:ze strelen,betasten,
bevoelen,tastenhetdecora9.
H etleven

d.i.de film !- speeltzich afachterderamen:halfzichtbaar,

halfverborgen (eenbordeelisinhetFranseen 'maison close').Beschermd,
maartoch kwetsbaar.<parla fenêtreentr'ouverte je vis...',zo beginnen
veelhoofdstukken uitnegentiendeeeuwseFranseromans.En bijProustis
erin Du clfl de chez Jw= a een heelhoofdstuk,waarin de verteller een

vensterbespiMt:<c'étaitparun tempstrèschaud;(...)jem'étaisétendu à
l'ombre etendormidans1esbuissons du talusquidomine lamaison (...).
11faisaitPresquenuitquand jem'évei
llai,jevoulusme lever,maisjevis
M elleVinteuil(...
).Lafenêtreétaitentr'ouverte,lalampeétaitallumée,je
voyaistoussesmouvementssansqu'ellemevît(...)'.
Wezijntoeschouwers,voyeurs.ZoalsdezwartemannenvanDegas,dievan
achterdeschermen naardedanseresjesvandeOpéraloeren.HetkijkenbespiH en,loeren - maaktdeeluitvan :le spectacle'.

E1k venstertje,metwatgeraniumsenmuurbloemen en eentraliewerkjeervoor,m etlinksen rechts<lesvolets',iseen scèneopening van hettoneel.De
scène in hettheatervan de façade.De façade van hetleven,half geopend,
half gesloten.

Ophulsisgek op theater.Theateris voor hem in de eerste plaats decor,
scherm ,afscherm ing,m askerade en m asker.De architectuur speelthierin

een belangrijke rol,even belangrijk bijna alshetgelaat,en er somsook
moeilijk van teonderscheiden.W anneerbijvoorbeeld hetmaskerdemiseen-scène is van depersoon.

Deeerstesketch uitLePlaisir(gebaseerd opLeMasquevan GuydeM aupassant)iseen variatieophetthemavanhetmasker,en alsverlengdedaar-

van deparavent.Eenman,geobsedeerddoordedans,komtelkeavond zijn
roesuitdansenin <LePalaisdelaDanse'.Hijisstokoud,maarblijft,avond
naavond,wild decancan dansen.Hijzieterergjonguitvan gelaat,maar
aan z'n strammebewegingenziejedathijnietmeerjongis.lnfeitedraagt
hijeen Ijong masker'overz'n gerimpeld gelaat.M askerdatafgetrokken
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wordtnadathijmidden in œn cancanin elkaargestortisop dedansvloer.
Ditgebeuren wordtgevatin en door een voortdurend bewegende camera,
die van links naarrechts,van rechtsnaarli
nks,in hijgendebewegingen de

dansendemenigteomarmt.Enook:trappen op en af.Enweerglijdendeen
rijdendebewegingen overdedansendemenigte.Enplotselingeen opschrikken,een opjagen van bourgeoisdieZch achtereen paraventhadden verscholen.Eén wervelende beweging,als een duizelingwekkende blik in een
spiegelkabinet.

De Franse natuur in de negentiende eeuw - m aar ook nu nog - moet

voorallief zijn.Gezellig,intiem,warm.Een fsous-bois'.Frankrijk bezit
grootseen indrukwekkende landschapm n,woesteen romantische brokken

natuurschoon,maardatzijn taboegebie en voordeFransemythologie.De
Fransenatuurisdooren doorlandelijk.Denatuurwordtaltijd gezien in
verbandmetParijs;isdusanti-parijs,anti-steeds.M aardereferentiemetde
stad blijftaltijd bestaan,zoalsin hetbegrip <lesfaubourgs',waardebuiten
in destad overgaat,endezeovergangkan eindelooszijn.HetnegentiendeeeuwseParijsbestaateigenlijk uitéén aanœnschakelingvan faubourgsdie
minofmeerstadgewordenzijn,zoalsSaint-Germpin-des-prés,M ontmartre,
Montparnasseenandere.Naastditmoeilijkvastteleggen begriphebjenog
een ander,resoluutniet-parijs.DatistlaProvince'.
Denatuurmoetbevattelijkblijven:getekendengekleurd (ingekleurd zou je
kunnen zeggen).Kleinehuisjes,een pleintje,een kerkje,een mairie,en een
<petitcafé':allesaltijd voorafgegaan van Ipetit'.Bloemetjesoveral.M en
toeœn bosje;maarnooiteen woud.Ook geen zee;maar<lepetitportde
pêche'!Geen bergen,maarheuveltjes.Geen stromen,maarvijvertjesen
beekjes,en <la Seinesinueuse'.Liefen zoet.
(Detoerisme-industrieuitde twintigsteeeuw heeftdaarin Frankrijk minderwijzigingen in gebrachtdan men op heteerstegezichtzou denken.De
grootste en indrukwekkendste landschapm n dienen benaderd te worden
m etde guideM ichelin in dehand.Avontuur,exploratie en rom antiek van

hetexotischezijn geen Fransekenmerken;we1burgerlijkheid enbanaliteit.
ZelfsdesuccesrijkeClubméditerranée,diehaarpubliciteitscampagneshelemaalafstemtop hetexotische,m etTahitialsvoorbeeldig symbool,presen-

tœrthetexotischenog altijd op een gemoH elijke,geruststellendemanier.
Nietpertoevalnoemen de clublH en zich <gentilsmembres'!Ook hetonbe-

reikbare,in ditgevalhetexotische,dientvoordeFransman altijd zogeformuleerdteworden,dathetbevattelijkis).
Guy de M aupassant,La M aison Tellier.
.<parfois durantla semaine,elle
partaiten voiture de louage avec une fraction de sa troupe;etl'on allait
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Op zoek nx r verloren ruim ten

folâtrer surl'herbe au bord dela petiterivière quicoule danslesfondsde
Valmont.C'etaientalorsdespartiesde pensionnaireséchappées,descoursesfolles,d,esjeuxenfanti
ns,touteunejoiedereclusesgriséesparlegrand
air.On mangemitdela charcuterie surle gazon en buvantdu cidre,etl'on
rentraità la nuittombante avec une fatigue ddicieuse,un attendrissement

doux (...)'.

Van deze zachte landelijkheid bestaan tweeversies.Een Zuiderse en een
van hetNoorden.De Zuiderse isgeheelen alte vinden in de mythe van

fwcProvence.DefilmsvanM arcelPagnol(Marius,CCJA,Fanny,fwcFemmedu Boulanger,enz.)en enkelevan Jean Renoirbeelden diemytheuit.
M aar zijbehoortslechts marginaaltotde Franse landelijkheid:de zon
m aaktdeschaduwen tehard,tragiek en dramatiek broeien.VandaardatLa

Provencein de Franse mythologie zo'n plaatsapartheeftbewaard:zijis
reedshetvreemde.Zijmaakteen beetjeangstigenonrustig.Daarom wordt
zezovaakinhetbelachelijkegetrokken.Op diemanierwordtzeongevaarlijkgemaakt.
Deandereversievandelandelijkheidisdenatuurgezien doordeogenvan
de stadsm ens.M aar de stadsmenszelfheeftnog veelvan delandelijkheid
(cfr.<lesfaubourgs'inParijs;<1ecafé'alskleinedorpskernindegrotestad).
Hijdroomtvan landschapm n metgrote korenvelden.Hetisde nostalgie
van de zom eren van de ti
jd toen hetland nog mogelijk was,nog bestond.
W antdenegentiendeeeuw zithelemaalvo1van dienostalgie,diezich uitin
instellingen zoals <la guingette','la partie de campagne',<la sânerie'et<la
prom enade du dimanche'.Hetimpressionisme in de schilderkunst is dan
ook geen toeval,maarœ n gelukkige samenloop van verschillende toevalsm omenten.Verschzende bekommeri ssen komen ertotuiting die de aan-

vlllling zijn van debekommernissen van de academische schilderkunstuit
diezelfdeujd.
Guy de M aupassant,u M aison Tellier. <Des deux côtés de la route la
campagnevertesedéroulait.LescolM sen ieurmettaientdeplaceen place

une grande nappe jaune ondulante d'où s'élevaitune saine etpuissante
odeurpénétranteetdouce,portéetrèsloin parlevent.(...)Etaumilieu de
cesplainescoloréesainsiparlesseursdela terre,la carriole,quiparaissait
porterelle-mêm eun bouquetdeieursaux teintesplusardentes,passaitau
trotdu chevalblanc,disparaissaitderrière 1es grands arbres d'une ferme,
m ur reparaître au boutdu feuillage etpromener de nouveau à travers 1es

récoltesjaunesetvertes,piquéesderougeou debleu,cetteéclatantecharretée de femm esquifuyaitsousle soleil'.
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M adam e Louise,m adame Florm madam e Fernande,Raphaële en Rosa la
Rosetrekken samen metM adam evoorœn hele zondag naarhetland.Een

kargeladenmeteenvrouwelijkevrachtrijdtdoordevelden.Enplotseling
springen demeisjesvan dewagen en gaanin hetdeinendeveld korenbloemen plukken.Ontroerd blijftdecamera van Ophulsroerloosstaan en bekijkthetschouwspelvanopafstand,in zijn geheel,terwijldemeisjeszingen
van :

<combien jeregrette
M on brassidodu,

M ajambebien faite,
etle tempsperdul'
Beelden overgoten metlicht;flarden muziek,half-gezongen,half-geneuried,

vanuitdeverte.Zomerjaponnen temiddenvankorenbloemen.W olkenover
dehemel.Enkeletoetsen en Ophuls(en M onet)schilderthetFranselandschap zoalshetin denegentiendeeeuw reedsvolheimwee benaderd wordt,

waarvan delaatsteresten reM smeteen tedergevoelbekeken worden.Bij
M onetree sheimwee naarwatop hetpuntstaatteverdwijnen,in feite
reM saan hetverdwi
jnen is.BijOphuls,twintigste eeuwse cineastvan de
negentiende eeuw,eigenlijk œn dubbelheimwee:heimwee naarhetsoort
,

heimwee datM onetkende œn keine eeuw vroeger.
H oe merkwaardig voor de toeschouwers van Le Plaisir.dit dubbelheim -

weedatZch oplostinœnveaulling.Hetbekijken vanLePlaisirisietsals
een uitstap,œn picnic op hetland,œn tpartie de campagne'.W ij,mijn
vrienden en ik,bewonersvan <1a maison C.9,zijn telkensnaarLe Plaisir
gaan kijken zoalsweœn uitstap zouden hebben gM aan.<W illen we eens
naarLePlaîsirgaan kijken?'- :0 ja,latenwegaan'.En daargingen we.
Achteraf,nog lang daarna,zingend van fcombien je regrette mon brassi
dodu,majambebien faite,etletempsperdu'!
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Een geloofsbelijdenisvooronzetijd?*
R ené M arlé S.J.

Erwordtvaak gevraagd om een geloofsbelijdeis voor onze tijd.Ook al
betekentdatin hetalgemeen nietdatmen de oudeformuleringen verwerpt,

velen vinden toch datze onbegrijm lijk zijn voorhetmerendeelvan onze
tijdgenoten.Bovendien,wordterdan aan toegevoegd,hetmogewaarZjn
datonsgeloofin zijn wezenlijkepunten nietverschillend kan zijn vu het
geloofvan deApostelen en van deKerk vanalletijden,hetwordttoch op
zijn minstheelandersbeleefd,in œn wereld en in een cultuurdieradicaal
andersgeworden zijn.
M en krijgtwelœnsdeindruk datde problemen die aan een <nieuwe geloofsbelijdenis'vastzitten,nietaltijd in hun zwaarteworden doorzien.Dat
wilnietzeggen dat a1s men ze welziet,men geen poging meer hoeft te
wagen,maarmen moetdeproblemen onderkennen om ereen antwoord op
te kunnen Wnden.

Pogingen

KarlRahnerisin onzetijd ongetwijfeld eenvan deeersten geweestdiede
vraag naar een veri euwde geloofsbeli
jdenisheeftopgeworpenl.Hijdeed

datheelduidelijk tijdenshetConcilie.Volgens zijn mening hebben we
vooraleen <Kurzformel'nodig diein enkele woorden hetwezenli
jkevanhet
geloofzo uitdruktdateen modern menshetkan begrijpen.
Rahnergaatvan dezegedachteuit:detraditionelegeloofsbelijdenissen be* Ditartikelverscheen in Etudesen in Civiltâ Catolica.W ijhebben hetop enkele
punten ingekort.(Red.Streven).
1 Rahner heeft hierover geschreven inSchri
ften zurTheoloqie,W 1I,pp.153-164

en in deelIX,pp.242-258.ln hetlaalteartikelgeefthijdne voorbeelden van een
çKurzformel',een theologische,een sodologischeen een fumrologische.Hijdoetdit
op zijn bekende compacte en voor ons ingewikkelde wijze.De kortste en wellicht
meestdirectbegrijpeltlkeisdefumrologische,diewijMerwillenciteren:eDasChristenmm ist die Offenhalmng der Frage nach der absoluten Zukunft, die sich a1s
solche selbst in Selbstmitteilung geben * 11, diesen ihren W illen in Jesus Christus

eschatologisch irreversibelfestgemachthatund Gottheisst'.(red.Streven).
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houden heelzekerhun geldigheid,maarhun ontoereikendheid wordtdui-

delijk uitdebehoefteaan steedsmeercommentaarenuidegom zeredelijk
verstaanbaartemaken.Zijvervullen dusniet,ofminstensnietgeheel,de
ro1 die ze zouden moeten hebben: in plaats van tot geloof te brengen,
maken ze de weg erheen ingewikkelder.Trouwens,de interpretatiesdie ze

oproem n,brengenhetgevaarmetzich meedeband tussen onzetijd en de
tijd vanontstaaneerderlossertemakendanteverstevigen.
Hetzoubeterzijna1sweinplaatsvanofnaastdeeerbiedwaardigeformuleringen diewehebben en dieiederœn geneigd isop zijn eigen manierte
interpreteren,<Kurzformeln'hadden waarvan debetekenisdirectduidelijk
zou zijn.Natuurlijk zouden ermeerderemoeten komen om te beantwoorden aan verschillende typen ofniveausvan cultuur.Ongetwijfeld zouden
ook dezeformuleringen nietontkomen aan hetgevaarzich teverharden of

in deloop derjaren hun aansprekendekrachtteverliezen,maarvooreen
bepaaldetijd zouden zegoededienstkunnen bewijzen.
Rahnerlegtsterk de nadruk op de rH enen die pleiten vooreen korte for-

mulering.Indezetijdishetbelangrijkdatmenhetwezenlijkevanhetgeloof
directduidelijk maakt.ln een periode waarin hetchristendom de hele
maatschappijdoortrok,hoefdemen ernietzo op teletten om iM erogenblik dejuisteverhoudingen in achttenemen tussen de verschillende uitspraken.Alsde omstandigheden ertoeleidden een ofanderpuntvan secundair belang sterker te benadrukken,werd het evenwicht spoedig hersteld
binnen hetgeheelvan betekenisvolle uitspraken die hetsociale leven structureerden.Op hetogenblik liggen de zaken anders,om datde m ensen behoefte hebben aan een inleiding totde zin van hetgeloofa1s zodanig.De

ro1vaneenkorteformuleringisjuiststeM sdebandmethetwezenlijkevast
tehouden,nietalleen omdatmen vermijdtdemensenteoverladen meteen
menigteuitspraken,maarook omdatœn dergelijke formuleringgemakkelijk in hetgeheugen kan worden geprenten voortdurend de geesten het
leven van degelovigekan bezighouden.

In FrankrijkheeftpaterFrançoisVarillonin Etudesvan oktober1967een
Tkorte samenvatting van hetkaloliek geloof'voorgesteld,die een groot

succesheeftgehad (meerdan 50.000 exemplaren werden ervan verkocht).

Deze samenvatting komtwerkelijk tegemoetaan de behoefte om dereële
betekehis van de fundam entele geloofsgegevens weer te geven. M aar ze
voldoetniethelem aalaan debedoeling van KarlRahner,want ze beslaat

25bladzijden.Hetisbovendienookduidelijkdatdeauteurniettegemoetis
kunnen komen aan de vragen noch aan dedenkpatronen van iedereen,zelfs
nietvan iedere Fransman.Zoals Rahner alhad opgem erkt,is hetvanzelfsprekend œ n illusie te verwachten dateenzelfde formulering in deze ti
jd
tegemoetkan kom en aan alle verwachtingen en aan alle mentaliteiten.
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Een anderetekstheeftveelinstemming en levendigebestrijdinggevonden.
lk bH oelde Igeloofsbelijdenis'die dominee DanielLysopstelde voorde
liturgietergelegenheid van tHervormingsdag'1968.

<voor de wereld en voormezelfheb ik vertrouwen in Jesus van Nazareth.

HijisdeenigeRedderen Heer.
Hijisdeechtemensgeweest,
zoalsgeenenkelmenshetuitzichzelfkan zijn.
Hijisaan œn kruisgestorven voordeanderen en voordewereld
en dusook voormij.
Hijisverrezen.
Hijistegenwoordig in allemens...
en om hen tedienenroeptHijzijn Kerk bijeen
zonderrekening tehouden metde verdelingen die wijmaken.
Doordemensen treedtHijhandelend op in de geschiH enisom die naar
Zijn doelteleiden:
œ n heelalverzoend en verenigd in liefde.
Daarom geloofik nietin de noodlottige fataliteitvan de oorlog noch van
dehaatnoch van de katastrofenoch van de dood,

omdatikgeloofdatJesusdemensbevrijdtom vrijebeslissingentenemen.
Dank zijHem heeftmijn leven œn zin,hetheelalook.
Voordewereld en voorm ezelfhoop ik op Jesusvan Nazareth:

Hijkomt'.
Deze tekstheeft sm edig een weerk ank gevonden die de grenzen van de

groep waarvoorhijopgesteld was,verretebuiten ging.Hijheeftgeleid tot
œn interessantdossierin Etudesthéologiquesetreligieuses.Dehoofdredac-

teur van dat tijdschrift,dominee Bouttier,legt samen metzijn vriend,
DanielLys,uitswathun t
belijdenis'heeftwillen zijn.Bouttierlegtdenadruk op deblijvende waarde van detraditionelegeloofsbelijdenisen met
namedeAm stolischeGeloofsbelijdenis:<Deoudegeloofsbelijdenisvanons
doopseltrotseertdeeeuwenenblijftonvervangbaarop meerdaneengrond.
Allereerstbiedtzijonsaan quod semperquod ubiquecredîtum est:wanneerdiewoorden overmijn lippen komen,voegen zezich bijdemenigte
van elketaal,elk ras,elke belijdenis die ze vôdrmijheeftuitgesproken.
Geenenkeleanderetekstheefteendergelijkeoecumenischedimensie.M aar
zedraag ook hetstempelvan een geloofdatnietberustopidee n en gœ n

leervoorstelt;zebezingtdegrotebevrijdendedaden van God.Zelfsalsdit
lied nietverstandelijkbegrem n kan worden zondereen krachtdadigeherinterpretaie,wordtde symbolische krachtervan nietuitgeput.Hetgeeftd:

wezenlijkerichingaan'.
Toch verbiet deze aanhankelijkheid aan dittraditionele symbolum ons

nietyintegendeelhetsm ortons ertoe aan fchristus te bezingen m etwoor-

den en gebarendieonseigen zijn'.DatheeftdiekortetekstvanLyswillen
doen.M isschienishetjuisthet<toevalligheidskarakter'ervan,dezeerstringentbepaaldedoelsteKng die hetmogelijk hebben gemaakt'totvelen te
spreken'.Bouttierzegt:<M isschien heeftdeteksteen van de karakteristieke

trekken hervonden van deeerstegeloofsbelijdenissen,zonderermetopzet
naartezoeken.En wijhom nmaaréénding,dathijaanlçidingmogegeven
totnieuyvepogingen,die wellichtœ n of andere lacune opvullen,een be-

paaldaspectmeernaarvoren brengen,anderewegen wijzen,poëtischeren
profetischer'.

Tijdenshetinternationale theologencongresvan Concilium in september
1970 had HansKiing de taak om in een van dedriehoofdreferaten te spre-

ken overdeaard en deinhoud van dechristelijkeboodschap.Hijmœnde
ditnietbetertekunnendoen dan dooropZjn beurteen korteformulering
aantebieden diehijdaarnazoubecommentariëren.Dieformuleringbestaat
uitéénzin::In hetlichtenindekrachtvanJesuskunnen wij.middeninde
wereld van vandaag,leven,handelen,lijden en stenen op een werkelijk
menselijkewijze,omdatwijzonderophouden geragen worden doorGod
en gengageerd zijn teneinde toein de dienstaan demens'.ln zijn comm entaargeeftKung aan watin dezeeenvoudigeform ulevervatligten,naar

het schijnt,begrepen kan worden door iH ereen.Men kan er natuurlijk
overtwisten,maarde belangstelling diede tekstheeftgetrokken,bewijst
opnieuw welk œn bijzonderevraagerisnaarpogingenvan dezeaard.
W e mogen natuurlij
k nietnzaten de geloofsbelijdenis in herinnering te
roepen diePaulusW uitgesproken heeftop 30juni1968a1sbesluitvanhet
ijaarvanhetgeloof'.Dezegeloofsbelijdenisisevidentvan een anderkarakter dan de po/ngen die wejuistbesproken hebben.M en verwijtaan de
tekstdatMjteletterlijk deoude formuleringen herhaalt.M aarishetniet
een van de verantwoordelijkhH en van de paus om te getuigen van zijn
trouw aan degeloofsschatdie wijontvangen hebben en van deœnheid in
geloofde eeuwen door? M aaktde paus op deze m anier niet een veelbescheidenergebruik vanzi
jngezag dan wanneerhijeen nieuweform ulering

had willen geven van eigen maaksel? Toch heefthijgœn onpersoonlijk
werkgeleverd.Dezeformuleringdiehijaan zijntekstheeftwillen geven en
die a1swezenlijke basis neemtde trinitaire opbouw van het fcredo'van
Nicea,had in zijn gHachte een zeerbepaaldebetekenis:te onderstrepen
datervoordekatholiekekerk geen sprakekanzijn van eenverloochening
van hetgeen zijvroegerplechtig belMen heeft.Bovendien komen de uitwerking van bepaalde uitspraken,toevoegingen en uitweidingen die slechts
op bepaalde punten van het katholieke dogma slaan,overeen met waar-
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hM en die naarde m ening van de pausdirectbedreigd worden.Tenslotte
heeftmen beslistnietgenoeg aandachtgeschonken aan de originele manier
waarop hijtzijn'geloofsbelijdenisaan de kerk heeft aangeboden:niet a1s
œn reeksverklaringen dievergezeld werden dooranal emata,m aara1sœ n

fkrachtiggetuigenisvan deGoddelijkewaarheid'.In dezegeloofsbelijdenis
heeftdepausZchpersoonlijkwillenengageren,doorzichzelfmeertetonen
als gelovige dan als Trechter'van hetgeloof.
Dezebezorgdheid om hetgeloofvan de kerk opnieuw uittedrukken alsook

m rsoonlijk teverwoorden beheersthetzoeken naarnieuweformuleringen.
De les pJa degeschiedenis

Deeerstelesuitdegeschiedenisisderijkevariatievan vormen en formuleringen waarin hetgeloofbelH en isde œuwen door.Datblijktaluitde
woorden en de categorien die gebruiktzijn.In hetbelangrijkste artikel
fconfessions'van de Encyclopaedia 0/Religion nnd Ethics noemtW .A.
Curtiserœ n twintigtalop,waa> an hetgebruik nietallœ n hetdoelen de

stijl,maarook delengtevan deverschillendevormenaangeeft(crH o,belijdenis,katechismus,manifest,verkladng,professie,symbolum ...).
Gerhard von Rad heeftaangetoond datmen alverschillendetym n geloofs-

belijdenisin hetOudeTestamentkan auwijan.NaasthetdHoor,Israël'
(Deut.6,4),deplœhtigebelijdenisvan hetmonoldsmeenzijn consmuenties,iserdegeloofsbelijdenisdieaanhaaktbijdegeschiH enis:fM ijn vader
waseenronddolendeArameër...'(Deut.26,5)endevelevormendiemen
in de psalmen aantreft.
M aarin hetNieuwe Testamentvindtmen een nog grotere verscheidenheid
van fo= uleringen.OscarCullmannzwijstop de form ules die verbonden
zijnmethetdoopsel(bv.Hand.8,37:<Ik geloofdatJesusG ristusdeZoon

van God is'),metdeliturgievan degemeente @v.Philp.2,6-11:flesus
G ristusisdeHeertoteervan God deVader'),methetgodsdienstonderrichten deprediking @v.ICor.15,3-7:fc ristusisgestorven vooronze
zonden,volgensdeSchriften ...'),methetgetuigenisdatgegeven moetworden tegenoververvolging (vooralhetberoemde Kyrios Christos,dat men
bv.vindtin ICor.12,3),metdestrijd tegen deketterij(bv.1Johannes4,
2:fledere geestdie JesusChristusbelijdtalsgekomen in hetvlees,isuit
God').Cullmann eindigtzijn onderzoek als volgt:dDe constatering dat
meerdereomstandighM en meegewerkthebben bijhetontstaan van degeloofsbelijdenissen,moetonservan weerhouden om a prioriéén geloofsbelijdenisin hetNieuweTestamentaan tenemen a1sdeenigeen uniforme.
2 OscarCullmann,La F/f et le Culte de l'Eglise prfv fffve, Delachaux et Niestlé,
Neuchâtel,pp.47 -88.
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Eerstzijn erverschillende formulesgeweest,beantwoordend aan de verschillende behoeften van de kerk;elk daarvan probœrde in hetgeheelvan

dechristelijketraditie datgenenaarvoren tebrengen watmethetoog op
hetgestelde doelhetmeestwezenlijkewas.M aaromdatœn formulering
die bijvoorbeeld voor de vervol/ng gemaaktwas,gebruiktging worden
indeliturgieofin depolemiek,werd dewegvrijgemaaktvooreen samenvoegingen een aanpassingdiesteedsverderging,zoalswealin detijd van
hetNieuweTestamentkunnen constateren.Indietijd doetzichdegemeenschappelijkebehoeftegevoelen om in aldieuiteenlopendeomstandigheden
een adequate samenvatting te hebben van deleerderam stelen'.

Cullmanntrektuitzijn onderzoek deconclusiedat<hetuitgangspuntende
kern van hetchristelijk geloofishetgeloofin Christus'.Ofnog nauwkeuriger:<hetgoddelijk zoonschapvan Christusen zijnverheffingtotdewaardigheid van Kyrios,na zijn dood en v:rrijzenis,zijn de twee wezenlijke
elementen indemeestegeloofsbelijdenissen vandeeersteeeuw'.
Vanafhetmidden van detweedeeeuw begintechterdedriele igeformule-

ring,overeenkomend methettriniteitsgeloof,sneldeoverhand tekrijgen,
ten gevolge van haarband m ethetdoopsel.Erworden inderdaad,overeen-

komstighetvoorschriftvandeverrezenO ristus(Matt.28,19),drievragen
gesteld aan de doopleerling:fGeloofjein God de almachtigeVader?'
'GeloofjeinJesusO ristus,deZoon vanGod?'- fGeloofjein deHeilige
Geest...?'.Ie ere keerantwoordtde dopeling <Ik geloof'en wordtdan in
hetwatergedompeld.

Alspoedigkregen hettweededeelvandegeloofsbelijdenis,betrekkinghebbend op Christus,en hetderde deel,overdeH .Geest,enige uitbreidingen.

Tenslottewerd er,ve= oedelijk reM sin de derdeeeuw,een doorlomnde
belijdenistekstsamengesteld,nietmeeropgebouwd uitvragen en antwoorden.Datwas het ontwerp van hetSymbolum Apostolorum,waarvan de
eerste onsbekende versies teruggaan totde4e eeuw.Dit sm bolum heeft

altijd eenbevoorrechteplaatsingenomen temidden van allegeloofsbelijdenissen en doetdatnog.Ook alheefthet,buiten hetdoopselen depaaswake,

zijn dialoor orm verloren die,volgensRatzinger,demeestkarakteristieke
vorm van dezegeloofsbelijdenisis- toch geefthetsymbolum zoweldoor
zijn trinitarischeopbouw a1sdoorhetkenmerkende<ik geloof'debeweging
zelfvan hetgeloofaan datdoorhetgoddelijk mysteriewaarvan hetdoortrokken is,wordtmeegesleepten waarvan hetleeft.
H etsymbolum apostolorum verspreidtzich snelvan Rome uitin heelhet

christelijkeW esten,nietzonderœn aantalvarianten,totdatKareldeGrote
voorzijn rijk een uniformelezing oplegt.<Grootwasdeverbazing van de
romeinseafgevaardigdenop hetconcilievanHorence(1439),toenzemerkten dat de Grieken dit beroemde symbolum,dat aan de apostelen werd
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toegeschreven,niet kenden'.Het Oosten,waarvan de kerken nooit zo'n
eenheid gevormd hadden als die van hetW esten rond de zetelvan Rom e,

had nooiteenunifo= egeloofsbelijdenisuitgewerkten aldeformuleringen
die bestonden,kenmerkten zich dooreen ge achtengang die verschiltvan
hetwesterse denken.
Naarmate hetgeloofin nieuweculturen binnendrong,nieuwe vraagstukken
ontm oette,m etnieuwegevaren geconfronteerd werd,m oesthetzowelvan

deenekantblijven vasthoudenaandeœnstemmlgeleermaarook daarvan
uitgaande Zch uitdrukken in m in ofm eervernieuwde formuleringen en in

vormendietotdan toenog nietomnlijk aanvaard waren.Datisdecontext
waaruithetsm bolum van Nicea (325)isvoortgekomen,om een eind te
maken aan de ariaanse crisis.neze leer wordtopnieuw uitgedruktin het
credo van Nicea-constantinopel,datin de M isgebruiktwordt.H etconcilie
van Chalcedon markeert een nieuwe stap in de ontwikkeling door het

leersteKgeaspxtvan degeloofsbelijdenisnogteaccentueren.Ditblijktal
uitdebe#nwoorden:'confiteri...docemus'(wijlerendatmen moetbelijden).Ietslater,tegen heteinde van de 5e eeuw,presenteerthetbekende
cre o van Al anasius,hoewelernog we1een zekere hN e-st- ctuurin te
onderkennen valt,zich als'een soortcom pendixlm van deleeroverdedrie-

vuldigheid en dechristologie'.Daarmee komtmen aldichtbijde anathematavanTrenteendegeloofsbelijdenissendiedaarnazijnopgesteld.
TentijdevanhetconcilievanTrentehadden degemeenschappen dieuitde
refo= atiewaren voortgekomen,algeloofsbelijdenissen gemaakten gingen
daarm ee door.Die waren alshetware de stichtingsoorkonden van nieuwe

kerken.Datgeldtvooralvan de Confessie vca Augsburg (1530)voorde
Luleranenen voordeConfession delaRochelle,opgestelddoordeeerste
nauonale synode van de reformatodschekerken in Fmnkrijk in 1559 en
heelsterk gelspireerd doorfhlvijn.
Diebelijdenissen blijken kleineleerstelligesynlesestezijn waarin vooral
nadruk wordtgelegd op die punten waarovermeningsverschillen waren gerezen en die aanleiding hadden gegeven toteen breuk,punten waarop het

concilievan Trentevan zijnkantook œn zwaaraccentzou leggen.M eerderegegevensuitdetraditioneleleer(drievuldigheid,christolo#e...
)worden ook opieuw naarvoren gebrachten tegelijk wordtaanhankelijkheid
betuigd aan degeloofsbelijdenissen van deoudekerk.Am logeuschestukken sïan naastm lem ische en kwesti> van de tucht worden toegevoegd

aan demeestwezenlijkedon atischeuitœnzettingen.In feite trachten de
geloofsbelijdenissen van die tijd meer ofminder V e problemen aan te
snijden dieZch voordedenbijkerken diemetelkaartwistten,enbovendien
het.voorwerp van hun geloof en in verband daarmee s
hun identiteit,hun

structuur en hun tucht.Het<belijdenis'-karakter van de formulesdie in
dietijdontstonden,moetgezochtworden doorhun betrekkelijk onm rsoonlijke en ingewikkeldevorm hœn in hetpraktischeantwoord datzegaven
op degH uchtevragen van detijd.Ditantwoord vo= deeen band tussen
allen diedezebelijdenisonderschreven in een zeerbepaaldegemeenschap.
Zo krijgtdeterm tbelijdenis',voorz in hetprotestantisme,steM smeerde
betekenisvan de omschrijving van hetgeloofvan œn bepaalde christengemœ nschap voorzover die zich van andere onderscheidtof zelfszich er-

tegen afzet.Dem riodena dereformatiewordtzo detijd van het<confessionalisme',œn confessionalismewaarhetoœ umenismevan vandaag overhœn trachttekomen.

ln onze tijd isœn geloofsbelijdenis opgesteld die de enge confessionele
begrenzingen overstijgten dieœn geweldigeweerkankheeftgevonden:de
By mer Thesen,opgesteld in 1934 onder de inspiratie van KarlBahh,be-

doeld om hetœhteevangelischegelooftebelijden tegenoverdepeaersies
van hetnationaal-socialisme,dat albegonnen was de protestante kerken
aan te tasten en veel christenen tot de ondergang had gevoerd.Het was

beoeldZs<hetchartervan degœstelijkeweerstnd tegenhetnazisme'.
Desituatiewastoen uitzonderlijk en daardoorgunstig voorœn dergelijke
geloofdaadenhetspreken vanœndergelijk woord.M aartoch,indegeestelijkecrisisdieophetogenblik doordewereld gaat,tegenoverdeverwarring waarin hetchristenvolk zich op hetogenblik vaak bevindt,tegenover

deprovocatiesvaneenaldsmedatonophoudelijk nieuwegYgrafischegebiMen ofculturen Khijntteveroveren,zijn erhoelangerhoemeermensen
diemenen datvoordegelovigen detijdgekomenisom opnieuw tetrachten
hun geloofte formuleren en we1op œ n m anierwaardoorzenietallœ n zelf

innerlijk bevestigd worden.maarzo datook dewereld,doorhun woord,
œ n lichtmoge zien datm en ophetogenblik nietmeerkan zien en dattoch
voordie wereld bestemd is.
Gedurende de laatstewereldconferentievan <Geloofen Constitutie'in Leuven,augustus1971,heeftde voorzittervan detheologische afdeling van de
W ereldraad van Kerken,Dr.LukasFischer,de vraag gesteld naardetaken

diezijn afdeling in dekomende jaren tevervullen zou hebben.Hijvroeg
toen ofhetniettijd werd om dvastberaden zich ertoetezetten defundamentelegegevensvanhetgelooftefo= uleren'.

fongetwijfeld,zo zeiMj,is hetnietmogelijk œn tekstop te stellen die
geldil eidbG tvoorallen,œn crM odatvergelijkbaarismetdeoudesymbola.M aardaa= ee isde zaak niet afgM aan.Dataccenm eert slœ hts de
urgentievan onze taak.M oeten we erimmersnietoverspreken m etelkaar,
hoe men vandaag de dag dewu rheid van hetevangeliekan uiieggen?'
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De Conferentie heeftde Zorg OP Zch #enomen om <rekenschap te geven

vandehoopdiein onslœft'(1Petr.3,15)doortezoeken naardemanier
waarop ditprojed in dezetijd ve- erkelijktkan worden.
Inderdaad,ditheeftmen in hetMerbovenstaande kunnen vaststellen,gaat
heter hun die m etdeze zaken ernstm aken,nooitom de sym bola van de

oudeKerk tewillenvervangen,zelfsnietdegeloofsbelijdenissen teverloochenen die alle etappesin de geschie enis van de kerk hebben gemarkeerd
en in detraditie waarvan ie ere christen in hetgeloofis opgenomen.M aar

deovertuigingdringtzich meeren meeropdatonzetijdbehoefteheeftaan
nieuwe form uleringen van datgeloof.
W anneer m en tracht aan deze behoefte te voldoen,denkt men over het
algemœ n niet aan een of andere œ nheidsfo= ule.Dit zou niet gaan en

bovendien V esbehalve wenselijk zijn.Een zekere verscheidenheid wordt
geëistdoorhetverscu in cultuur,lœftijd en christelijketraditie.Dieverscheidenheid isook noodzakelijkvanwegedeverschillendefunctiesdieœn
dergelijkebelijdenismoetvervullen in dezetijd.W ehebben datvanafde
oorsprong van de kerk aangetoond zowelten aanzien van de functies als
van de form uleringen.
M isschien mogen wehieropmerken datde nieuwemisteksten onsœ n zeer

mooiegeloofsbelijdenisgeven,in liturgischestijl,in devierdecanon.M aar
m en zalook behoeftehebben aan meergM etailleerde form uleringen,die de

nauwkeurigeomschrijvingen Nandhaven diedekerk indeloop dertijden
geformuleerd heeftten aanzien van hetwaarachtige objœtvanhaargeloof.
Deze behoefteom te behouden sluitoverigens uitzichzelfeen zekere vernieuwing van de GaIhelemaalnietuit.M aar ditisslechtsmogelijk i
n be-

perkte mate.Is hetwerkelijk welwaar datmen in deze zaken predes
hetzelfde kan zeggen op verschillende m anieren? In zekere zin laten die
behoudendeformuleringen denlimte van hetgeloofom n.Hetismetname
de taak van de hiërarchie om erde authenticiteitvan te wu rborgen en op
denietaprioriaan tegeven funcueervan teletten.

M aarbinnen deweidseruimtevan hetkatholiek geloofblijfterheelveel
plaatsvoorformuleringen diesalzijn ze heelœnvoudig of leRen ze de
nadruk op een onderdeel,daardoornOgnietverkeerd zijn en die op een
meer pH agogische wijze de weg kunnen wijzen naar het hart van het
geloof:hetzijhetgoddelijk mysteriedichterbijbrengen en sprekendermaken,hetzijZchtgeven op deuitda#ng diedewereld onsstelt.

Politiek overzicht

demaanddecember

@ lnternationale sam enwerking
onthielden,waaronderAmerika,zijn er
Enkele dagen voor Kerstmis is de 27ste m aar weinig dievoornemensZjn eruitM gemeneVergadering vu de Verenigde voering aan te geven.Israëls tegenstanNaties weer ten einde gqkomen.In de dershebben een slag gewonnen - m aar
làngzxmerhand gebruikelilkgeworden af- een slag in de lucht
Een resolutiedie beoogde een eerstestap
keer van algemene onverscMlligheii
Veel heeft deze M gemene Vergadedng tezetten naareenoplossin& van hstpronietbereikt.De traditionele rO olutiO te- bleem van het toenem end m ternatlonaal
gen Rhodesië,tegen Zuid-M rika en te- terrorisme,kon ondanks hetfeitdatZj
gen PormgalZjn weereensnlngenomen nietmeervroeg dan een bestudering vu
a ken dezer toenemende terreur,
met geen u der vec achtbjar resultaat de bor
en m eerderheid verwewen. Niet mindxn datzijworden bllgezetm hetmuse- ge
= vanvromewenssn en dodeletters: derdan 76 landen verklaarden zich erte-

Verenigde Naties

onder deze resolutles bevond er ach
ookeeytegenIsraël.Dezesprongenigermateu1tdesçrie,opdatzijssherperw!s
gesteld dan ooit tevoren. Zzj legde m

gen op zelfsmaardescMjntevermijden

datZJterreura1s een geoorloofd middel
tot het nastreven van politieke doeleinden zouden VeN erm n.
feite alle verantwoordehlkheid voor de Een nog zwaarder morele nederlaag 1eimpasse in het M idden Oosten op de den de VerenigdeN atiestoen ZI'J'aan het
schouders vah Israëlen eiste van Israël einde van hun Ziting werden geconfronde erkenying van hetbeginseldatgeen teerd met Am erika's hevige bombardegrondgebled met geweld mag worden m enten izlViemam (Ze Vietnam).Er
veroverd,en volledige teruggave van de werd in de Algem ene Vergadedng zelfs

vijfj=rgeleden yeroverd!gebieen n*n geen poging gedaan om toteen massale

huon
B
ooïspronkeljkeArablschebeZtters.
vendlen riep zljallelanden opom ie-

veroordeling vu Amenka'
s Vietnampolitiek tegeraken.Zelfstoteen aanmoediging van Secretaris-GeneraalW aldheim's

vniqerleiwijzekan bijdralen totbejtendiglng van de bestaande sltuatie.Bilzonderaan dezeresolutiewasvoo- ,datzij
werd aangenomen metœn groteremeqp
derheid dan gedurende de lu tste wlf
jaren ooithetgevalwas.86 landenstem-

aanbod van goedediensten heeftzijZch
niet kunnen opwerken.Een smadelijke
afgang.
Een hoogtepuntin dezeAlgemeneVep
gadering vormde het optreden vap Chli's PresidentSalvadorAllende,die Pet
veel oratonxhe verve een rede hleld
waarin hijscherp ùitvielteyen hetneokolonialisme en het neo-lmqerialisme
der,vooralin Amerika levestlgde,wereldomvattendegrootbednjven.

dere hulp aan Israd te weigeren die op

den ervôôr,ltwaaronderuiteraard Israël
zelfen 6 kleme Zuidamerikaanse Republieken,tégen en 31 ontMelden Zch van
stemming.Onder deze laatste bevonden

erZch verscheidene die bijvorigegelegenheden tegey stemden.Israëlheeftdus
duidelijk terrmn Kerlorenëeen pover resultaatvan Zjn dlplomstlein de laaate
jaren.Veelbindera1hetKhtervu de- DeN .A.V.O.
ze resolutie nietondeM nden,wantqok De ml
'nistersvan de vijftien landen die
onder de landen die Zch van stemmlng

bil
'deN oord Atlanhs
'che VerdragsOrga-

nisatiezijn aangesloten,kwameninBrusse1bijeen teneinde hun houding tegenover de landen van het W arschau-pact
te bepylen en zich te beraden over de

BuitenlandseZaken getekend in een bijeenkomstwaaraan iedFe openbaarheid

zo zorgvuldig m ogelpk was onthouden. - In het totstandkomen van dit
m ogelilkheid om m et deze landen tot verdrag hebben deEuropese landen aaneen Europeesveiligheidsverdrag te gera- gesloten bijdeNAVO aanleiding gevonken.Hetvoornaamste resultaatvan deze den om eveneensstapm n te zetten naar
bespreking was een formulering yan de de no= alisering van hun betrekkingen
doelstelling der NAVO zodanlg dat metOost-Duitsland.Stilzwijgend zijn zij
daarin zorgvuldig iedere prikkeling der daarbijovereengekomen dathun ambasW arschau-landen werd vermeden. De sadeurs hun geloofsbdeven eerst zullen
NAvo-landen stellen, dat zij streven aanbieden nadat de W estduitse ambasnaar nauwere, meer harm onieuze be- sadeur zijn intrede heeftgedaan in het
trekkingen,zowelcollectief a1s individu- CorpsDiplomatique in Oost-Berlijn.Aeel,mssen alle volken en datzijerbij- m enka houdtzich nog gereserveerd.

zonder belyng aan hechten een vrijer

-

Eurom se ruimtevaart

trole-lijn'doorKashmir,waar zijverleden jaar met elkaar in oorlog raakten.
Opzettelijk hebben 4ijdaarbijgesproken
van een <sontrole-hl
''n'inplaats van een

Indiaen Fckf.
çlcn.- Nalanyeonderverkeer van personen,ide en en infor- hand
elingen ZiJ'n lndia en Paklstan tot
m atie tot stand te brengen.
overœ nstemming gekomen overeen fcon-

Op 20 december hebben twaalf landen
in een conferentie over de Europese
ruimtevaart overeenstemming bereikt
overdevorming van één Europees ruimtevaart-orgaan, dat de twee bestaande
organen,de ESRO,gericht op de voorbereiding van een bemande satelliet en
de ELDO, gericht op het bouwen van
ruimteraketten, samenvoegt onder één
leiding. Daarmee is de ELDO, waar

çbestandsliln',omdateen <bestandsll
ln'al
in 1949 onder intem ationale pressie tot
stand kwam en sedertdien ook onder in-

ternationaal toezicht stond. Duidelijk

heeftm en hie= ee te kennen willen geVem dat men de afgrenzing van elkandersterritoirnietlanger a1s een zaak van
intem ationaleinmengingbeschouwtdoch
a1s een zaak van wederzijdse overeenstemming. De nieuwe scheidi
ngslijn
Frankrijk veelbelang aan hechten die loopt, behoudens enkele kleine correc-

eigenlijk altegen 1975 ten dodewasop- ties,gelijk aan de lijn aan weerskanten
gesce even,gered.Aan een ruim tevaart- W aarvan de Indiase en Pakistaanse troeprogranlismen op deze conferentienOg pen stonden toen een jaar geleden de
niettoegekomen.
wapenstilstand wqrd afgekondigd. Dit
betekent,dat Indla in feite zijn winjt
aan grondgebied heeftkunnen bestendlgen.Pakistan heeftdaarmee echterzijn
Bilaterale betrekkingen
aanspraken nietgeheelprijsgegeKen;de
W est-en Oost-D uitsland.- Bondskan- overeenkomst geldt uitdrukkelpk als
selierW illy Brandtheeftaan zijn voor- fvoorlopig' doch werd door Pakistan
nemen om persoonlijkhetverdragtpssen aanvaard om meer dan een miljoen Pa-

de beide Duitslanden in Oost-Berllln te kistanide gelegenheid te geven naarhun
gaan tekenen geen uitvoering kunnen ge- land terug te keren.De eerste stap naar
ven.Oost-Duitsland heeft dat afgewim - een verbetering der betrekkingen mssen
ide landen is Mermee echterwe1gezet.
peld,vermoedelijk uitvreesdateen be- be
zoekvan Brandtaan Oost-Berlijntotde- - Chili en Amerika. - Na een reis
monstratieve sympathiebetuigingen zou langs Mexico,deVerenigde Naties (zie
kunnen leiden, die de Oostduitse rege- daar),Algiers:Moskou,Cuba en Cararing verre van welkom waren,zoals dui- cas heeftPresldentSalvadorAllendetendelijk bleek uitde commentaren van de slotte de wenste kennen VCVCVCI onderOostduitse pers op Brandts verkiezings- handelingen aan te gaan m et Amerika,
overwie g alsmede uit de zuinigheid vermoedelijk omdathijinRusland,waar
waarmee deOostduitse regering haarge- hij metminder egards werd ontvangen
lukwensen m et deze ovem inning aan- dan hijhadverwacht:dekousop dekop
bood.W est-Duitsland wordtin de Oost- heeftgekregen.Begnjpel
ijk in hetlicht
duitse pers nog steeds afgeschilderd als van het feit dat het bondgenootschap
een trawantvan het kapitalism e.- H et metCuba Rusland reeds 2 mi
ljoen dolverdrag werd dus door de ministersvan 1ar per dag kost.
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* Internationale conflicten
weg naar betere betrekkingen te omnen:
In de laatste weken voor de presidents- we1 a1s mislukt kon beschouwen a1s KJ
verkiezingen toonde Nixon het Am eri- de oorlog in Viem am op deze manier
rzette.Tot het einde van de maand
kaansevolk duidelijk de vredesduif,die doo
chter hield Nixon stug vo1 - m et
hij echter Drgvuldig in de hand hield; e
lechts één korte,36 uren onderbreking
hij wilde haar nog nietvrij laten,ver- s
klaardeMj,omdatnognietallemoeilijk- op Kers% is.
heden in devredesbesprekingen van zijn Intussen vroeg men zich in Amerika af
adviseur Kissinger waren opgelost.Een watNixon en Kissingernu eigenlijk bepaarkleine punten bleven nog te regelen doelden toen zij verklaarden, dat een
over,m aar dan zou er ook een eervolle overeenstemM ng voor 99% was bereikt.
atwas dan die ontbrekende 1% ? Naar
wapenstilstand worden getekeyd - na W
zijn verkiezing.Degenendie,Nlxon ken- het zeggen van Nixon en Kissinger was
nende,veronderstelden dat ditnietmeer dat de om standigheid dat Noord-vietwas dan een verkiezngsstunten datNi- nam niet voldoende waarborgen bood

V ietnam

xon,eenmaalweer voorvierjaren her- voordevrijheid en veiligheid van ZuidVietnam. M aar, zo merken de Amerikaanse comm entatoren 0p,datis nu net
de maand december gelijk te krijgen. waar heel die oorlog om is begonnen.
Kissinger ging weliswaar nog even door M etandere woorden:die 99Z wasniets
met znn
'' b>prekingen, maar tegen het dan pure misleiding! Een verkiezingsm idden van de maand werden die be- stunt,meer niet.Een stunt,die nu duisprekingen eensklaps afgebroken, zulks a nden mensenlevens vergt.
koan,de duifweer zou opbergen en de
oorlog lustig zou voortzetten,schenen in

tem ijlkort tevoren Kissinger nog had

verzekerd dat voor 99Z overeenstemming wasbereikt.
M eteen hervatte Amerika zijn luchtaan-

vallen op Noord-vietnam met ongekende hevigheid en ongekende wreedheid.
De grootste bommenwerpers werden ingezet, ditmaal niet meer op de verbin-

HetnabijeOosten

Nog steedsblijven de Arabischelanden
m et de sabelrsmmelen.H et Egyptische
parlementisechtertotdqbevindmg
' gekomen dat die sabel danlg aan het ver-

dingslijnen van hetNoordvietnamese1e- roesten is door corruptie en wanbeheer

ger doch op de hoofdstad van Noord- in het leger.President Sadat heeft m et
Vietnnm zelf,op Hanoi,waar duia nden m oeite znn
'' gezicht kuM en redden. En
burgersde dood vonden onderhetpor- m et beloften van beterschap uiteraard,
logsgeweld.Klaarblijkeljk wilde Nlxon gekoppeld aan niepwe dreiginyen, die
kost wat kost Noord-vietnam op de echternoq steedsbiJwoordenbhjven.

knieën krijgen.

Overheel de wereld stak œ n storm van
verontwaardiging op. Overal werden
m assale protestdemonstraties gehouden;
overal werden Amerikaanse anzbassadeurs ontboden om protesten ixl ontvangstte nemen:Rusland gaf Nixon te

De Palestljnen zetten echter actief hun
strijd tegen Israël voort.Aan het eind
van demaand hebben zijdeIsraëlische
ambassade in Bangkok overm eesterd en
daar met het doden van zes gijzelaars

gedreigd wanneer Israël niet een aantal

gevangen Palestijnen diezichaan andere
verstaan,dat hiJ zijp poging om door terreurdaden hadden schuldig gem aakt,
een bezoek verleden Jaaraan M oskou de zou vri
jlaten.
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* N ationale politiek
N ederland

waawan dqKVP a1sgelijkepaA ermee-

De uitslag van de verkiezingen voor de doet.N a d1tgesprek richtte Zch hetonTweede Kamer eind vorige m aand heeft deqzoekvan Dr.Ruppertop anderemo-

ehjkhedjn:een terugkeervan hetpude
Nedeqland weerin een levensgrote kabi- g
netscnsisjestort.Nadytde Koningin de vijf-partilen-kabinet(dedrieconfesslonegebruikelilke raadpleglngen methaarad- 1en metdeliberalen en degroepDS'70),
viseursen metdevoorzittersvan de verschillende kamedracties had afgerond
beslootzijtot hetverlenen van een info= atie-opdracht, eerst aan prof. de
Gaay Fortm an,voorzitter van de Antirevolutionaire fractie in de Eerste Kamer.Deze achtte zichzelf echter nietde
aangewea n persoon voordezeopdracht.
De Koningin verlœnde haar toen aan
Dr. Ruppert,1id en waarnemend VicePresident van de Raad van State; œ n
algemeen gerespecteerd man,opgekomen
van onderuitde kringen van de christe-

een m lnderheidskabinetvan confessionezakenkalen en liberalen sxmen of œ n t
binet',nietgebonden aan afspraken met
de kâmerfractiesen afhankelp
-k van min
of m eer toevallige m eerderheden. Aan

lijkearbeidersbeweging.A1sinfo= ateur
stelde Dr. Rupm rt zich voorshands
slechts teq doelde mogelijkheden voor
een enigszms stabiele regering af te tasten.Demogelijkheden dusvooreen ka-

dam,klachten overoptreden van de politie in Amsterdam, protesten tegen de

het einde van de maand was hij nog
steeds metde vervulling Van zijn 0ç*
drachtbezig.
Er groeit in Nederland onbehagen over
detoenem ende mate waarin zich œ n zekere rassendiscriminatie metname tegenover de steeds aangroeiende massa Surinamers die zich in Nederland komen

vestigen,openbaart.Relletjesin Rotter-

Tversurinaamning'van deBijlmermeerde luchtlijn Paramaribo-Amsterdlm
eftal de bijnapm çBijlmerexpres'gebinet dat op de grootst haalbare steun he
kregen - ,de bezorgdheid van Amsterin de TweedeK am erkan rekenen.H oog- damsburgemeester,die nu al25.
0* Su-

tepuntvan zijn onderzpek vormde een rinamersPoetbergen en erin de eerstgesprek datin zijn bijzlln werd gevoerd
tussen de heren Den Uy1en Andriessen. komendeJaren nog 20.0* bijverwacht,
De eerste sprekend namens de drie tprogressieve'part
ijen,de Partijvan de Arbeid,D.'
66 en de Politieke PartijRadicalen, die zich vôôr de verkiezingen
reeds a1s één blok hadden opg>teld.De
tweede sprekend met medeweten en instemming van de drie confessionele par-

de eisen van de Surinamers,die woonnzim te vragen waar Nederlanders nog
slechts met moeite aan kunnen komen,

dat alles wordt een levensjroot pro-

bleem .De ministervan Justitle,M r.van
Agt,heeft nu aangekondigd een grondwetswil
zlging te w'
allen bevorderen tentijen.In ditgesprek kwamen de weder- einde deze immigratie te beperken.

zijdse standpunten onverzoenlijk tegenover elkaar te staan.Andriessen had tevoren albekendgepaakt,dathijerniets Nieuw-zeeland
voor voelde om Zln KVP te laten los- Een de4 laatste dagen van november

weken van haartwee confessionelepart- hebben m Nieuw-zeeland verkiezingen
nderom alseenbijwagen plaats gevonden, die in het Parlement
nersen n0g mi
van de <
progressieve drie' te fungeren. een Labour-meerderheid van 56 zetels
Hijsprak bovendien hetonaanvaardbaar opleverden. De Conservatieven, die na
uit over enkele progrnmmlpunten van de Tweede W ereldoorlog op een korte
deze drie.HijverklaardeJigh tegen het periodevan 1957 tot1960 na onafgebroafkondigen van een (eenzildlle)absolute ken aan hetbewind waren,moesten Zch

t31zetelsterujtrekken in deopposiprijsstop, tegen de afschafflng van de me
1e gulden sollegegeld,tegen e!n dras- tie. De conservatleve prem ier M arshall
tische verlagmg van de defensle-uitga- heeft plaats m oeten Paken voor de soven en tegen het beleid datde <
progres- cialistische premier Kirk.Pogingen van

sievedrie'voornemenszijn tevoerenten kleine,radicaal georiënteerde jongerenopzchte van de NAVO.Den Uy1wilde groepen om het tweeparti
jenstelsel te
echternietweten van een kabinetsamen doorbreken hebben gefaald.Of het opreden van qen socialistische regering
met de drie confessionele partijen en t
veelveranderlng za1brengen in hetbinzelfsnietvan een kabinetin de vorming
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nenlands beleid,wordtsterk betwijfeld. de nieuwe Nieuwzellandse premier de
Labourstnoteen aantalkeurig-nette her- betrekkingenmetChlnqnormali
seren en
vo= ingen voor,passend in een land dat heeft reeds aangekondlgd evenœns s!weer naar een hoge m ate van welvaart men metzijn Nieuwzeelandsecollegab1j
aan het toegeroeien is,doch werpt zich

deVerenigdeNatiestezullen protesteren

evenzeeropa1seen scherp bestrijdervan tegen de Franse kem wam nproeven in
inflatie en van iedere vorm van ordeverstoring.H etzieternietnaaruitdatKirk
de
in wezen conservati
l
and
eveaard van zijn
D 1 verloochenen.Enigszns anders
ligthetmethetbuitenlandsbeleid.M arshallliep altijd onvoom aardelijk aan de
hand van Amerika en wierp zelfs een
symbolisch-klein onderdeel van het

de Stille Oceaan.

Joego-slavië
President Tito heeft te keM en gegeven,
dat hijhetverblijf van 300.000 JoegoSlaven die a1s gastarbeiders in het buitenland vertoeven,a1s een Ongewenste
drainage van het potentieel aan m an-

Nieuwzeelandse leger in de strijd in
Vietnam.Van Kirk may men verwach- krachtvoorzijn legerbeschouwten derten,dat hij aap deze sltuatl
'e sneleen halve m aatregelen overweegt die ertoe
eind m aakt.H iJ heeft al aangekondigd
onderhandelingen m et China te zullen

m oeten leiden binnen de grenzen Van

zijn eigen land voldoende werkgelegenopenen en samen met Australië (zie heid voor deze m annen te scheppen.
daar)tezullen opkomen tegen deFranse kernwapenproeven in de Stille Oceaan.

Argentinië

Juan Perôn isalweerweg uitArgentinië.
De partijen hebben hun kandidaten geAustralië
steld voor de pr/identsverkiezin#en van
Enkele dagen nadat Labour in Nieuw- maart1973 en KJis daar nietb1J.D eels

Zeeland zegevierend uitdestembusstrijd waarscMjnlijk omdat hij het niet raadtevoorscMjn trad,gebeurde in Australië zaam achtte president Lanusse te trothetzelfde.Kwlm deze ovem inning ech- seren,die een bepaling had afgekondigd
ter in Nieuw-zeeland a1s een verrassing, krachtens welke presidentskandidaten
in Australië hadden de opiniepeilingen vöôr een bepaalde datum in Argentinië

al duidelijk in deze richtlng gewezen. aanwezigmoesten Zjn- œndatum lang
Voor heteerst sinds23 jaar isLabour vôôrPerônsaankomst.Deelsmisschiep
hier aan het bewind gekom en. De con- ook omdatMjzelfnietgoed wistofh1J
servatieve coalitie-regering van W illipm
M cM ahon heeft plaats m oeten maken
voor een socialistisch bewind onder
Gough W hitlam.Evenals in Nieuw-zee-

land (Ze daar) lopen de progmmma'
s

van de beide groeperingen voor wathet
binnenlands beleid betreft niet ver uit

wel weer president wilde worden dan
we1a1s de grote man op de achtergrond

aan detouwtjesvan deArgentijnsepolitiek zou willen trekken. M aar vermoedelijk hetmeestomdathijzwaarisontgoochelddoorzijn ervaringengedurende
zijn korte verblijfin zijn land.Hijheeft
erzijn justicialistischepartij'aangetrof-

elkaar.Hetbelangrijkste Nqrschilmssen
detweeligtin dero1dieZIJaandeCen- fen in splinters- in zo'n twintig groetrale Regering toedenkey. Labour m l PerzgenyWaarvan er Sommige,naar de
een krachtig centraalbem nd,datboven- Argentijnen spottendem ijs zeiden, in
al,ongeacht de wensen en de bem aren hun geheel in een taxi konden worden
van de locale en gewestelijke besturen, vervoerd.H etis hem niet gelukt de onde industriële centra * 1 versterken en derlinge tegenstellingen tussen Zjn aandoor een net van naoderne SpoorWegen hangerste overbruggen.Integendeel:zijn
m et elkaar wi1 verbinden, teneinde de aanwezigheid heeft tot bloedige botsineconomie van het land een hechter ge- gen tussen hen geleid.H et weerzien is
raam te te geven.De conservatieven wil- OOk V00q Zi
jn aanhangers geen Onver1en evenalsLabour we1verbeteringen in deeld blilde verrassing geworden.De 77

de sociale voorzieningen en strijd tegen jaar oud: Perôn bleek een oude kletsde inflatie,maar zijn meer beduchtom koustezpngeworden,dieniemandmqer
op detenen van hetlocale zelfbestuurte duidelijk kon maken wathp nu eigenhjk
gaan staan.Grote verscMllen liggen ech- kwam doen en wiens leuterpraat scherp
ter in hetprogramma voor hetbuitey- afstak tegen de klare taalvan president
lands beleid.W hitlam * 1niet langer ln
Lanusse.Op 14 decemberish1Jmetstille
hetzog van Amerika varen,wi1 evenals trom vertrokken naar Paraguay, naar
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Sovjet-unie.GeorgesMarchais,deleider
van de Franse comm unisten,heeft daar
op het congres van zijn partij scherp
stelling tegen genomen en verklaard dat
en sociale werkers uit de a= enm lken debewondering van de Fransecommuvan BuenosAires had onderhouden over nisten voor de Sovlet-unie niet zo ver
de ellende in deze wijken waartiendui- gaat dat zij het regeringssysteem van
zenden paupers rondzwerven, die uit Rusland klakkeloos in Frankrijk willen

zijn ç
grote vriend',president Stroessner,
de laatste der barbaarse dictatoren van
Latijns-Amerika - zulksnadathijkort
tevorenzichnogmeteen aantalpriqjters

angst voor hun leven het regime van
Stroessnerzijn ontvlucht.Van Paraguay

overnem en.De Russische afgevaardigde

op hetcongres moestgoed in zijn oren
uitkeerdehijviaPerû en Panamâ weer knopen,datdeFransepartijgeen andeterug naar Mldrid.M etdeverzekerin! re belangen dan dievan de Franse arbeiechter, dat MJ in de loop van januarl dersklasse en van Frankrijk in zijn ge-

weer naar Argentinië za1 terugkeren. heelnastreefde.0,zo.
W aartoe?
De
Fpnserepering heeftaangekondigd,
datZIJ per 1 Januari 1973 een groot of-

W est-Duitsland
Bondskanselier Willy Brandt heeftzijn
nieuwe kabinet gepresenteerd.De m eesten van zijn oud-ministers zijn daarin
teruygekeerd,zijhetmeteep aantalverschulvingen in de portefeullleverdeling.

fensieftegen dqinflatiegaatopenen.Zij
pjktditoffenslefechterandersaan dan
bpvoorbeeld Engeland en N ederland,die
metprijs- en loonstopm n de ondernem ers en de arbeiderstotmatiging trachten te dwingen. Ten aanzien van deze

krachten in de vrije maatschappij be-

Hetkabmetisvoortsmetenkele liberale Rerktzijzbch toteen algemene aanspoministers uityebreid. Een interessante rlng om terwille van hetlandsbelang er-

nieuweverschljning isdemM sterzonder
portefeuille, Egon Bahr, van huis uit
Journalisten doorBrandtin zijn vorige
regeringsperiode aangetrokken a1s een
soortKissinger,die voor hem ettelijke
kastanjesuithe!vuurvanlijnOstpolitik
P oesthalen.Zljn benoemlng wordtgezlena1seen teken datBrandt,hoewelhij
hetaccentvan zlln beleid duidelijk naar
de binnenlandse politiek wi1 verleggen,
vastbesloten iszijn Ostpolitikmetkracht
doorte zetten.Of hijdaarbijzijn oude
ideaal: de heyeniging der beide Duitslanden:za1blijven nastreven,isnogniet

aan mee te werken datdeprijzen in de

loop van 1973nietmeerdan4% omhoog
gaan en de lonen niet meer dan 6Z .

Daarbij geeftzij echter zélf het voorbeeld.Zijheeftin de eerste plaats een
op sommige punten drastische verlaging
van de BTW aangekondigd.Hetnormale tarief van 23Z is verlaagd tot 20Z
m aar voor enkele artikelen gaatde verlaging veelverder.Voor de banketbak-

kerijdaaltde BTW van 17,6Z tot7Z
envoorhetvlees,waartotnu toe7% Z

BTW op rustte,wordtde BTW helem aal
afgeschaft.Daarm ee levert de Regering

een eerste bijdrage tot prijsverlaging.
duidelilk.
Inm iddels heeftde oppositie haar inter- Daarnaastgaatzijeen zéérgrotestaatsening uitschdjven teneinde te voorkone moeilijkheden opgelost.De Beieren l
blijven samengaan Petde CDU en hun m en dat de toenemende spaarzaamheid
afgevaardigden blilven samen met die van deFransen enerzijdsen deafnemenvan de CDU één fractie vorm en in de debereidwilligheid totinvesteren bijhet
ddjfsleven anderzijds tot prijsverhoBondsdag. Baqzel blijft voorzitter van be
deze éne fractlg met de uitdpkkelijke gende spanningen op de geldmarkt gaat
bepaling dat hiJ voorshands d1t voorzit- leiden.
emier M essmer heeft in een televisieterschapnietlangerdan één jaarzalbe- iPr
nterview de Fransen dui
kleden.
delijk te ver-

Frankrijk

D e linkse parti
jen zullen weer a1s één
blok aan de komende verkiezingen deelnemen.Eén volksfront m et de communisten. M aurice Schumann heeft naar
aanleiding daarvan de verondersteKng

staan gegeven,datzijnietmoeten verwachten na de verkiezingen een kabinet
tekrijgen datperseeen ofanderemeerderheid in het parlement za1 weerspiegelen.PresidentPompidou isnietvoornemens ten dezen zlln grondwettelijke
prerogatieven prijstegeven.

geopperd,dat een overwinning van dit
volksfrontFranknjk zou maken toteen Engeland
klein Rusland en een satelliet van de

Enkele weken nadat premier H eath een
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algemen! loon-en Mrijlstop afkondilde,
hebben ln enkele dlstncten tussentildse
verkiezingen plaatsgevonden,die belangrijke aanm lzmgen verschaften over de
politieke stand van M ken in Engeland.
Halverwegedelmbtste= ijn van decon-
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geleden opvolgde,tegen 10 december algemene verkiezingen uitgeschreven,zulks
in hetvertrouwen dathetK latante suc-

cesvan zijn toenaderingspolitiektotChina zijn aanhang in hetParlementzou
versterken.Die versterking hoopte hij
servatieve regering bleek deze zich niet vooralte verkrijgen uitde middengroete hebben kunnen onttrekken aan het pen.Aldus zou zijn liberaal-democratinormale slijtageproces dat een zittende sche partija1sde grote volkspartijvan
regering pleegt te ondergaan. De in Japan voor de dag komen en nietm eer
meerderheld conservatieve kiezers van zozeer hetodillm van conservatism ehoeSutton en (eerder)van Rochesterwend- ven te dragen.
' en zijn echterenigszinsteden Zch van hun partijaf;in hetarbei- Deverkiezmg
dersdistrict echter van Uxbridge, waar leurstellend voor hem uitgevallen. Hij
be
hi
e
l
d
we
liswaar een comfortabele
deconservatievenzichkrachtigtegqnLabour moesten verweren,bleven Z!J hun meerderheid van 282 leden in hetLagerpartijtrouw.M erkwaardig echter1s,dat huis(met491 leden)maardatwaren er
degenen die hun ontevredenheid m ethet toch 18 minderdan waaroverhijin het
conservatieve bewind te kennen wilden vorigeLagerhuisbeschikte.Noj ml
'ndir
geven,nietop de oppositiestem den maar prettig voor hem waszdat de llnkse opop de liberalen,die a1s een klein,verge- positie aanzienlijkewlnstboekte.Deso-

ten en slechts door acht leden in het cialisten, die met 87 zetels in het oude
Lagerhuisvertegenwoordigd partijtje nu Parlementzaten,keren erm et118 zetels
n terug. Relatief nog sterker groeiden
eensklaps weer in de belanjstelling ko- i
men.Labourheeftergeen ZIJbijgespon- de communisten. Na een kortstondig
nen. Integendeel:in Uxbridge bleef de succesin 1949,toen Zjmet35 man in
winstvan Labour(2,2%)verbenedqn de het Parlement kwamen, liem n de comverwachting (5Z). De kleine radlcajl- munisten sterk achteruit.Eensdeels door
rechtse groeperingen wonnen aanzienhlk de oorlog in Korea,anderdeels door de
veelmeer.En bovendien bleek m et na- harde verzetshouding die hup door M osme dekandidaatdie zigh hetduidelijkst kou wasopgelegd,vielen zijterug tot 5
afzette tegen detoetredlng van Engeland zetelsin 1967.Daarna echterzlln zijde
totde Europese Gemeenschap,een zwa- politiek van de fluwelen handschoen
re nederlaag te hebben geleden.A1m et gaan volgen en de resultaten bleven niet
alheeftW ilson meer reden totzorg dan uit.In 1969 verwiçrven zij 14 zetels.
I<eath.
Thanshebben zijbllna het drievoudige
daarvan verworven: 38 zetels. H et le.

Ierland
PremierLynch wi1kennelijk hetpad effenen voor een toenadering tot NoordIerland.Enerznds
'' heefthijscherpemaatregelen afgekondigd tegen de Noordierse

terrons
'ten die vanui!Ierland omreren,
en anderzljdsheefthljeenstreepgehaald
doorde grondwettelijke binding van de

Ierse Staatm et de katholieke Kerk.Het
eerste heefthem een aantalterreurdaden

dentalvan hun partijisvoorJapan met
zijn 100 miljoen inwoners niet Aroot
(300.000)maarsamen metdesociallsten
vormenzijeen geduchteoppositie,waarin zijzelfa1s activerend elementoptreden.Zij kunnen het Tanaka bijzonder
moeilijk maken.
Temeer om datTanaka moeite heeftm et
devormingvaneen geslotenfrontin zijn
eigen regering.Binnen zijn partij heeft
hijeen geduchte tegenstander,Fukuda,
van wie hijmetmoeite de stnj
'd om de
opvolging van Sato kon winnen. M et
hulp van rechtse bondgenoten ishijop

in Dublin opgeleverd,maar hetzietqrnaar uit dat deze reactie van voorbljgaande aard is.Voor beide m aatregelen
heefthijechterdesteunvan bredelagen 22 december weer tot premier gekozen,
der bevolking gekregen.
doch naarhetschijntheeftFukuda een
grotereaanhang binnen zijn eigenpartij.
Tanaka heeftFukudanu opgenomen in
Japan
zijn kabinet.Naarbuitenw11hijin ieder
Pi
h
rjenjerKakueiTanakaheeftkortnadat gevalde eenheid bewaren - en datheeft
zjn voorganger,Sato,vilfmaanden hijhard nodig.
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Leburtonformateur
W at te verwachten was,is gebeurd.De Bsp-voorzitter Leburton kreeg van de
koning de opdrachteen nieuwe regering te vorm en.

Deopdrachtstartte in weinig gunstige omstandigheden.Onmiddellijk werd van
Cvmzijde- bijgevallendoordeVolkstmie- een hoogobstakelopgeworpen:
een tweetalig land kan geen eentalige prem ierm eer aanvaarden.Leburton deed
dezelfde avond een reuze poging om in hetN ederlands een boodschap voor te

lezen voorradio en TV,maarvieldoorde mand vanafhetogenblik datjournalisten hem vragen begonnen te stellen.De BSP verstond de houding van de
CVP alseen eerste zetdie haareen sterke onderhandelingspositie zou verschaffen.Tegen Leburton was geen veto gesteld,m aar het parcours m oestzo m oei-

lijkmogelijkworden gemaaktom degrooltmogelijketoegevingenindewacht
te slepen.D e flam inganten echter nam en de uitspraak <geen N ederlandsonkun-

digepremier'letterlijkopen toenM artens,devoorzittervandeCVP,ditlater
weerin de doofpotstopte,wasditin hun ogen een blunder.
Eén van de randgebeurtenissen diein diezelfde dagen heelwatcom m entaar 1os
m aakte,was de benoeming van Sim onetin de E.E.G .-com missie.V roeger werd
reedsm eer gezinspeeld op derival
iteittussen Van den Boeynants(CVP)en Si-

monet(BSP)in de Brusselse agglomeratie (twee hanen op een mesthoop,twee
krokodillen in een poel).Pan schreefnu:'Quand un croco en a mare...ilva

au mar-chez-commun'.Simonettrektzich terug,wenstzijn vingersblijkbaar
niette verbranden aan hetop ditogenblik com prom itterende politieke probleem

Brusselen houdtzich lieverin reservevoorbeterem litieke tijden.
Van m eet af aan wilde Leburton m et CV P,BSP en PVV onderhandelen over

een volledigpolitiek progrxmma.Tegelijkertijd dussociaal-economisch en communautair.V oor de kerstdagen kw am hetontwerp klaar en wat ervan uitlekte,
vertoonde een vaagheid waarmee m en alle kanten uit kan.
G n kapitaalpuntin de onderhandelingen vorm de de schoolpolitiek.D e CVP

diendeeen nota in (30 dec.)waarin geëistwerd onmiddellijk een reeksregelingen tetreffen voorhetvrijonderwijs,m etterugwerkende krachttot1 september1972.Hetgingom vijfpunten,diebetrekkinghebbenophetleerlingenvervoer,deverhoging van dewerkingstoelagen,denormen voorhetaanstellen van
studiem eesters,de wedden van priesters en religieuzen,en de financiering van
de gebouwen.Voor ditlaatste vraagt de CVP een apartfonds voor het katho-

liekonderwijs,werkendmetleningendiedeStaatza1terugbetalen.Hierbijmag
opgemerktworden datW ilfried M m ensals vx rzittervan de CVP een voorstel

verdedigdedatvolkomen tegenstrijdig ismetwathijenkelejaren geleden a1s
vx rzittervan deCvp-jongeren in een m=ifestoverdeonderwijshervorming
verkondigde.DeCvp-jongerenstelden dathetnietopgaatdeStaatdegebouwen vu hetkatholiekonderwijstelaten betalen,wanneerdezegebouwenpri-
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vé-eigendom worden.Zijpleitten vooréén gebouwenfondsvoorhetheleonderwijs,waarbijallegebouwen openbaarbezitzoudenworden.Volgenséén gezamenlijkeplanning en programmatie zouden deschoolgebouwen terbeschikking
gesteld worden van hetvrijen hetofficieelonde- ijs.In hetCvm voorstelis
hiew an geen sprake,zoals er evenm in een spoor te vinden is van de idee om
deverschillendenetten in één planningop tenem en.H etisechternietuitgesloten,dat de CVP ook wat deze voorstellen betreftde terugtochtza1blazen naar

stellingendieredelijkerzijn,tenminsteindeogenvanhendienietmeerdenken
in termen van schoolstrijd.
Een derde strijdrosin deonderhandelingen,naastde eentaligheid van de premierendeonde- ijspolitiek,wasdegewestvorming.In feitedraaitallesrond
ditpunt,wantvoor alhetoverige hoefde de regering Eyskensnietgeliquideerd

te worden.Klaarblijkelijk wasLeburton oorspronkelijk van plan dezaak gewoonnaareen commissieteverwijzenom dan allesaanhetparlementoverte
laten.Ditvoorstelw as voor de CVP onaanvaardbaar.H etkom t er in feite op

neerhetprobleem tebevriezen:tijd winnen toterbetere inzichten gegroeid
zi
jn.Ditkonnatuurlijkookonderdevorigeregering,dieonderdeleidingstond
van eenCvp-premier.Anderzijdsishetnietteverwachtendateen socialistisch
form ateurzelfvoorstellen za1form uleren dieopluchting brengen voor hen voor
wie de huidige staatshervorming nietver genoeg gaatin federalistische zin.H et

isdeBSP die juisthetmeestunitaristisch denkten een rem zetop elke decentraliserlngspoging.

Uiteindelijk werd er een merkwaardig compromiste voorschijn getoverd.Er
zou een voorstelkomenin deregeringsverklaring en tegelijkertijd een parlementaire com m issie.A1s er in die com m issie binnen de zes m aanden niets beters

wordtgevonden,dan blijfthetregee gsvoorstelgelden.Opdiemanierzou er
we1een halfjaartijd worden gewonnen,maarhetisweinig waarschijnlijk dat
de BSP in die periode spontaan van m ening zou veranderen. Volgens de af-

spraak zou tijdensdie zesmaanden geen andere meerderheid gevormd mogen
worden.Duszouden CVP-PSC-PVV-PLP samen deBSP moeten opjutten.In
zulk een avonm ur kunnen CVP-PV W GC.. zich m aarwagen a1sze op voor-

handwetenwatzeaan elkaarhebben.Bovendienblijftsteedsonderstelddatde
christen-dem ocraten en de liberalen binnen de regering een coalitie vorm en,
althans inzake de staatshervorm ing.

DergelijkespeculatieshebbenervermoedelijktoegeleiddatdeCVP zich eens
te meer ging beraden op haar kasteel te Steenokkerzeel.De vraag was of de
CVP haar optie op de staatshervorm ing zou radicaliseren of m et het huidige
conceptvredezou nem en.Radicaliseren betekentvooraldatcultuur-en gewestraad worden sam engevoegd en datéén derkam ers van hetparlem entm etde

specifieke gewestelijkefunctiebelastzou worden.Ditvereistvanzelfsprekend
een nieuw e grondwetsherziening,en aangezien hetgeen zin heeftin afwachting
een andersoortgewestraad uitte bouwen en voorlopig te bevolken,zou de toe-

komstige regering die nieuwe grondwetsherziening dadelijk moeten gaan voorbereiden.Devergaderingvan debekende40 sprak zich op 4 januariuitvoorde
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radicale oplossing,maar klaarblijkeli
jk zondergrote eensgezindheid ofenthousiasm e.De onderhandelaars kregen in ieder gevalgeen bindend m andaat m ee.

Beoordeling en veroordeling
'sM derendaagswaser opnieuw een onderhandee gsronde.BSP,PV V-PLP en
ook de PSC zeiden datze niets voelden voor een nieuwe grondw etsherziening.
En de CVP bond in.

M ensen diezo geduldigzijn,datzehetkunnen opbrengen een overzichtvan de
Belgische politiek doorte nemen,zullen ook we1voldoende gevoelvoor afstand

hebben om te begrijpen dathetrelaasvan de feiten en de commentaren ongeveeleenmaandvoorhetverschijnenvan ditnllmmerzijngeschreven.Dehiernavolgende commentaar is geschreven begin januari, in de week waarin de
CV P had aangekondigd een nieuwe grondwetsherziening te eisen voor de
staatshervorm ing en ... terugkrabbelde.
sve hebben hiervroeger alveel,en naar ons gevoel m et heelwat distinguo's,
over de grondwetsherziening geschreven. Nu voelen w e de behoefte om het
eens zeer eenvoudig en ongenuanceerd te zeggen:ze trekt gewoon nergens op.
H et is een warboel,een termietenberg vo1com promissen;er zitgeen inspiratie

inengeenlijn;geenmensraakternoguitwijs.Hetisslechtpolitiekwerk.
A ls verontschuldiging voor dit m isbaksel wordt gezegd dat er in de huidige

constellatieen metdehuidigepartijen nietsandersmogelijk is.Ditisvoorons
hoegenanm d geen verontschuldiging.D atm en hetdan late.
Toen deCVP deze week de eis form uleerde dater een nieuwe staatshervorm ing
m oet kom en en een nieuwe grondwetsherziening, wist ze dat daar een risico
van nieuwe verkiezingen in zat.Als de CVP inbindt wsnneer BSP, PVV en
PSC nietm ee willen doen,dan wilditdus zeggen dat de CVP niet * 1en niet
durftnaarverkiezingen gaan,op hetogenblik dat de Belgische staathervorm d
dreigt te worden tot een onvoorstelbare warboel.

Geefttegen heteindevanju uariofbegin februarideCVP ertoch devoorkeur
aan zich terug te trekken uit deze regering-in-de-m aak en wilze naar verkiezin-

gen gaanmeteenduidelijkenrevolutionairvoorstelvu staatsheworming,dan
moetonsoordeelgewijzigd worden.Isditniethetgeval,dan kan men niet
andersdan stellen datdezepartijzich op een allerbelabberdste maniera= stelt.
Op een cruciaal m oment in de Belgische geschiedenis geeft de CV P zodu ig

blijk van gebrek aan cohesie,visie,verantwoordelijkheid en dcf,datze het
werkelijk belangrijkepolitiekewerk nietmeerannkan.Hetdilemmawaarde
CVP voorstaatisoverduidelijk:alszeeen nieuwe grondwetsheciening eist,
gaan wehoogstwaarschijnlijk onmiddellijknaarverkiezlngen;zsdeCVP echter naar verkiezingen gaatm et de staatshervo= ing is them a,dan is het helem aalnietzekerdatditvoorhaartoteen electoraz succeszalleiden.D itisdus
hetdilem m a tussen staatsbelu g en electorad belu g.Op hetogenblik datde
Belgische staatsstm cm ur m et een slechte staatshew orming verknoeid dreigt te

wordenenmeteenvoldoendedegelijkvoorstelinhaaronderhandelingsmappen
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verkiestdeCVP haareigen parti
jbelu g op kortetermijn boven hetstaatsbelang.

M en za1namurlijk we1alstegenargumentnaarvoren schuiven:en watna de
verkieziagen? Za1erdan een naeerderheid mogelijk zijn?Hetlijktonsgeen
valabelar- ent.Kan een partijalsde CVP nietbeterwerk doen in deoppositie op dit ogenblik? Is geen staatshervorm ing m om enteel niet beter dan een

slechte?Iseen regeringscozitiemetanderepartijen ondenkbaar?W aarom?Is
er alietsernstig geprobeerd in dierichting? In feite kom en al deze vragen neer
op deze ene:is het,gezien hetbelang van de staatshervorm ing en de zwakheid
van de huidige grondwetsherziening,niet beter na% een open crisis te gaan?
Enkelwnnneer de bevolking zich bew ustis in een crisisperiode te levem zaler

o.i.genoegstimulanszijn voordepartijenom dewegvan een werkelijkevernieuwing op te gaan.
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W ard Bosm u s en Rita Jolie-M ulier
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Forum

N yerere pJa Tanzania
:

. ..

lk b>ef tenvolle dat er in Tana nia

land in het internationale politieke spel

maaréén Nyerereis.Hetismogelijk dat en verantwoordt en verdedigt hij zijn
ik in alleswatMeraan voorafgaateen te vriendschappelijke relaties metcommugrootoptimismeheb laten blijken - dat nistischelanden (vooralChina)?W atbeD1 de toekomst moeten uitwijan' 1. tekentzijn droom van deVerenigdeSta268).MetdeR woorden boluitDebroey ten van Afrika? Onder de titels <De
een boek over de Afriku nse leider,dat overgangsjaren'wordtdemuiterijin het
begonnen wasm et de bedoeling <zo ob- Tanganyikaanse leger beschreven en de
jectiefmogelijk dewurde tepeilen van revolutie op het eiland Zanzibar.Op 12
œn m an die ik tot de groten van deze januari1964 komtdaardoorSheik Abeid
tijd mœn te mogen rekenen'(p.7),en Kanzme aan de macht en dat leidt in
dat ik m etveelbelangstelling heb gele- apri
lvan hetzelfdejaartoteen akkoord
R n1.
tussen deze laatste en Nyerere.Er ontVoorafgaateen kortelevensbeschrijving staat een Unie, œn fverenigde Repu-

van Klmbarage (Julius)Nyerere totop bliek'onderdegemeenschapm lijkenaam
het ogenblik dat hij - na gekozen te <Tanyxnia'.H fst.6 behandeltde W rusha
hebben tussen onderwijs en politiek - Declaration'(1967),waarin Nyerere Zjn
in 1954 leider wordt van de grotendeels ideen Cintenties'noemthijzezelg uitdoorhemzelf opgerichte Tanganyika A- werkt tot een ethiek voor de politieke

frican NationalUnion (TANu-partijlen leiders en alle verantwoordelijken in
op 9 december 1962 proident van het Tanzania. H et tweede deel ervan, een
één jaar onlfhankelz
lke Tanganyika. politieke beginselverklaring,handeltover

:president'ten opzichte van het buiten- de politiek van zelfvertrouwen:hetsteu-

land,'M walîmu'(d.i.opvoeder of leer- nen op eigen kunnen,op eigen mogelijkmeester)vooreigen volk.
heden en vooral op eigen inspanninj.
D evolgende hoofdsmkken geven aan de Nietallœndestrijdtegen decorruptiels
hand van ovew loedige citaten de hoofd- hard;ook de:oorlog'diehijvoerttegen
lijnen weer van de leer van deze M wa- armoede,ziekten en onwetendheid is een
limu. W at houdt Nyerere's Afrikaans bijnautopisch vKhten tegen de bierkaai.
sodalisme in? 4Hijspreektbijvoorkeur D at blijkto.m.uithetfeitdathetsysover Uînmna,familieverband.Het ver- teem van deUjamaa-dorpen op talrijke
wijstnaardestam waarop hijzijn poli- plaatsen œ n fiasco is geworden:er watiek * 1 enten:de traditionele familiege- ren te weinig vakmensen,erwas te veel

mœnKhap'(p.176).Hoe* 1hijdatmet corruptie en Nyerere'smedewerkers ginœn - voorœ n ontwikkelingslandnood- genvaak nietgeleidelijk genoeg tewerk.
Mkelijk- één-partij-systeem toch demo- Nyerere zelf wijst elke dwang of dnlk
cratisch roliseren? Hoe situeerthijzijn af: teen socialistische levenshouding
1 Steven Debroey,Nyerere,Iakkeldrager in A/zïkc,De Vroente,Kasterlee,1972,285 pp.,
16 foto's,BF.190.

komt(...)nietonderdwangtotstand'(p. spraken' kunnen noemen. Daarin ligt
185).Concreet,d.w.
z.met de beperkte imm ers de waarde van dit boek: de

mojelijkhedenvanzijn land:trekthijten ideeën van een jrootAfrikaans leider
strilde tegen de onwetendheld.Ook hier

zijn nu gemakkelllkbereikbaarvooreen
wordthijnietzondermeergevolgd (cfr. Nederlandstalig publiek. Aanvankelijk

de protestactie van de studenten - ok- verwachtte ik erm eervan.Graag had ik
tober 1966 - tegen de tNational Servi- een kritischer stem gehoord. De fakkel
ce', een tweej
arigeburgerdienstvooralle

dieNyerereontstoken heeft,schijntvrijjongens en meisjes die middelbare stu- welgeen rookwalm achtertelateno.In de
inleiding op haar boek Hendrik de M an
dieshebben mogen doen).
In hetlaatstehoofdstuk maaktdeauteur waarschuwtM .Claeys-van Haegendoren
samen m etNyerere debalans op na tien voor <. . . het centraal plaatsen van de
jaaronafhankelijkheid.Daarbijkomthij akteur met a1s gevolg een zekere isoleooknogeensterugopdebeschuldiginj: ring uit zijn omgeving,en hetgevaarde
W yerere heeft hetcom munisme in Afn- indruk tewekken dathija1sheld deweka ingevoerd' (in verband metde aan- reld- ofal
thanszijn stukjeeruit- bevaarding van Chl
nesehulp bijde aanleg heerste. Deze benadee gswijze schœn

van de Van-ynm-spoorweg'
).Tenslotte mijteveelgevaren in tehouden van haraaktS.nogeven deverhoudingkerk en giografie'.Debroey heeftnaarmijn aanstaat aan, naar aanleiding van een toespraak dieNyererein oktober 1970 hield
op een congres van de M arpKnoll-sisters te èfeNv-Arork.
Zoals gezegd,heb ik dit alles metgrote
belangstellm
- g gelea n, zoals ik eerder
een veel beknopter m aar even enthousiastverhaaloverhetTanyxnia van Nye-

rere1% in Angstom A/rfka van dieandere tverteller'A.Berkhof (Antwerpen,
1969,pp.219-242).Debroey zegt zelf
dathijgœn biografiewildescu jven.Je

voelen deze klip niethelemaalblnnen
omzeilen.Overljens is hijgeslaagd in

hetdoeldathijzlchvoorop steldeendat
hijonlangsop de Boekenbeursa1svolgt
omschreef:qk reis om de noden van de

ontwikkelinqslanden teleren kennen en

daarvan thuls,bijons,te gemigen.W ij
praten veel over ontwikkelingsgebieden

enwijdoen D wenig'.Hijheeftmetzijn

boek ietsgedaan om onsconcreter te infornzeren. W i
j moeten het nu maar
<om n#,m u rmisschien ietskritischer dan

zou het inderdaad beter een 'bloemle- de schrijverzelflezen...
%ng vu Nyerere's geschriften en toe- P.Beliën

2 Een u der geluid lezen we biJJ.delaGuérivière,La Tanzanîe,un modêde pour l'A/rfque?h Le M ondevan 23,24-25 en 26 decem ber1972.

Boekbespreking

Binnengekomen boeken,aan hetbegin vJa iedere

rubriek ver-c/; worden besproken naarmogel#kheid
geclassificeerd tussen andere m ethodes van

GEDRAGSWETENSCHAPPEN
Allport, Gordon < .- W ording, G rond-

consultatie.(Consultatie betekenthierraadgevende steun aan hulpverlenenden in de

geesteli
jke gezondheidszorg). Daarop volgen de beschrijving van het experiment,

slagen van een qersoonlqkheidsleer. -

drie consultatiegesprekken eruiten de dis-

Fustier, Paul - L'identité de l'éducateur
spécialisé. - Edit. U niversitaires, Paris,
1972,135 pp..
Glorieux,Etienne - De zorg om de stervende in de geneeskunde. - Em maus,
Brugge/utrecht,1972, 101 pp-, BF.96.
H ocquenghem, G uy - Le dh ir homosexuel.- Edit.Universitaires,Paris,1972,125

ontwerp van hypothese voorhetcreëren en
handhaven van een consultatierelatie. De
grote verdienste van deze uiteraard gespecialiseerdestudieligtin haarheldere,streng

sie van de drie gesprekken.In het laat(MenseWke mogehjkheden), Lemniscaat, cus
stevierdevan hetboek geeftde auteur,die
Rotterdsm,1972,108 pp-,/9,50.
Bernard,M ichel- Le corps.- Edit.Uni- zelfhetexperimentleidde,zijn kritischebeschouwing over Caplans methode en ziln
versitaires,Paris,1972,144 pp..

Pp..
Jeu,Bernard - Le sport,la v orftla vio-

ter zake blijvende opbouw.Ze overtuigt de
lezer van hetgrote nutvan de op de consultvrager gerichte gevalsbespreking m et de
psycMater.
G.Boeve

lence. - Edit. Universitaires, Parls, 1972, R.< .Sirokac.s.
206 pp..
Sensitivity training
Lohm an, R uud - Das H aus des Leibes, Lem niscaat,Rotterdnm ,1972,266 pp.,
Yoga-ubungen.- Patm os Verlag,Dussel- j18,50.
dorf, 1972,152 pp.,DM .12,- .
W aar in ons huidig westers cultuurgebied
Ra
ttner,Josej - De moeilqke medemens. veel overgeleverde groepsverbanden uiteenD e Toorts, H aarlem , 1972, 172 pp., vallen, het individu op zichzelf wordt te-

/17,50.

uggeworpen en nieuwe bindlngen (nog)
Schuurman,D r.C.J.- Ik luisteren ant- r
niet duurzaam kunnen worden aangegaan,
woord. - Ankh-Hermes, Deventer, 1972, ishet nietverrassend dat binnen de m ens194 pp.,/15,
-.
wetenschappen een groeiende aandacht te
Szasz,Thomas S. - Geest
esziektealsmy- constateren valtvoor het verhogen van de

the.- (M enselijke mogelijkheden),Lemnls- fsocialeintellijentie'en hettrsinenin relacaat,Rotterdam,1972,287 pp.
,/19,50.
tionele gevoehgheid.ln de laatste twee à
drie decennia zi
jn verscMllende richtingen
en groepstechieken met dit oogmerk ontJ.F.van Ravenzwaau
wikkeld, e1k met hun min of meer eigen

Konsultatieindegeestelqke

theoretisch m odel en aanpak.
Achtereenvolgens komen die hchtingen in
Boom,M eppel / Denis, Borgerhout, 1972, deze verznmelbundel aan bod.Na een al254pp.,BF.280.
gemeen overzicht over het Mstorisch ontVan 1967 tot 1969 is aan een Nederlandse staan van deze wetenschappel
ijke groeysuniversiteit geëxperimenteerd m et een con- aandachtkomen deT-groepen,de agresslesultatiemethode,ontworpen door de Ame- ve benaderingen,het psycho-drama en de
rikaanse psychiater G.Caplan.In dit boek m arathons onder de aandacht. U itermate
wordt eerst deze methode beschreven en nuttig ter oriëntatie en evaluatie van de

gezondheidszorg
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verschillende groepstechnleken is het laatste hoofdstuk,waar nader op de voor- en

Politiek O verzicht
gezond correctiefzi
jn,metname op Laings
observatie van de verwringende invloeden

nadelen, het uiteindelijke effect, de winst die in een gezin doorgegeven kunnen wor-

en het gevaar van de behandelde roeps- den.
benaderingen wordtingegaan.D eze bundel,
in een goede N ederlandse vertaling, van RachelM ackenzie
verscMllende auteurs van naam a1s Rogers,
M oreno,Siroka enz.,is een aanwinst in de Rflfc/.

G .Boeve

door de uitgeverijLemnlscaat uitgebrachte Aangr#pend verslag overdesmalle
serie M enseh'
jke M ogelilkheden.Vooralde- marge tussen de cngyf om te sterven
genen die reedseen sensitivity training heb- en de wilom te leven.
ben meegemaakten daarbij eniq verstand
van zaken en een enigszins ontm kkeld re- Ambo,Bilthoven,1972,63 pp-,/5,50.
latiegevoel hebben ontwikkeld, kunnen er Een vlot geschreven verslag van een Jourhun voordeelmee doen.
G .W ilkens

naliste die in een N ew Yorks ziekenhuis
moetworden opgenomen voor een noodza-

kelijke, en uiterst gevaarli
jke hartoperatie

teneinde haar leven te behouden.
M .A .sechehaye

Terug naar hetnulpunt.

De gedistantieerde manier van beschrilven

van wat er om haar heen gebeurt in het
ziekenhuis, meer dan wat er in haar zelf

Symbolische realisatie als geneeswnze omgaat,steltdelezerin staatdezakeWke,
voordeschizojreen
spannende sfeer die rond een hartoperatie
Lemniscaat,Rotterdam /Denis,Borgerhout, hangt in te voelen.M eer dan een verslag
1972,120 pp.,BF.190.
van psychische gesteltenissen,zoals de onIn 1930 wordtS.opgedragen een achttien- dertitel suggereert, is heteen verhaal ge-

jarig meisje te behandelen dat biJwe1vilf- wordenvan een waarneminj diegescMedde
tien psychiaters in onderzoek is geweest door een waarneem ster d1e m et hart en
zonderdatziJvoorhaarenigegenezing ver- ziel,op een gedistantieerde wilze haar wehopen. Aanvankelilk mislukt ook Seche- reld bezag.Lezenswaardg.
haye,maar zi
J ontdekt na verloop van tild G .W ilkens
sm bolische com municatie-en overdrachts-

wegen.ln 1940 ku ZJRenée genezen noemen en in 1947 schrilftziJdatde persoonlijkheid van het meisle nog voortdurend
ontwikkelten versterkt.Ditboek verscMlnt
nu in vertaling terwill een nieuwe belangstelling bloeitvoor de juiste betekenis van

D avid Cooper

Sfnde van het gezfn
J.A .Boom en Zoon,M eppel, 1972,

129 pp.,/8,90.
Ditboek is een kritiek.Een kritiek op het

gezin a1s fkerneenheid in de kapitalistl'sche
snm enlee g', of algem ener: een kritisch
beschouwen van het fsociaal functioneren
zofreen'we1eensdegezondemenskon zijn, van het gezin a1s ideologisch m iddel om
werkt hetontnuchterend.H ier is we1dege- mensen te conditioneren in welke uitbuilijk sprake van een zodaig nietaangepast tingssameMeving dan ook'. Als het gezin
wat onder schizofrenie wordt ondergebracht. M aar het is lang voor die nieuwe
ideeën geschreven.Op de idee datde Tschi-

zilnaanderealiteit,datmenvoordelera- datis,isdatgenoegom ertegenteziln.In
peut geen andere taak kan zien dan het

e1k gevalkan de lezer zich dan voorstellen

meisle tot die aanpassing te leiden,ook al dathetleven in zoietsgeen pretje is.De
liggen de oorzaken van haar ziekte in haar schrijver wi1dat wataangedmd wordt met
omgeving.Hetboek bevat, onbedoeld,een hetwoord gezin ondermilnen;<hetindoctriwaarschuwingdateronderscheid moetblij- neren doorbreken van een vals bewustziln
ven tussen Tschlzofreen'!ezond veaet en datbepalend is voor het heimelijke zelf-

reële stapatie of regressle.BiJhet lezen moordpact dat het bourgeoisgezin meevan ditpjnlijk worstelen van therapeuten brengt',te weten die feenheid die zich het
cliënt reahseertmen zich ook hoe complex
en delicaat hetproces is van de groeivan

gelukkige gezin noemt'. Cooper stelt: we
hebben geen vader of moeder meer nodig,
een baby van Ffhnnkeli
lkheid van de moe- we hebben alleen nog maar de functie van
derliefde tot hetbemlnnen van zichzelf en vader en moeder nodig. Het gezin bindt
kan men verbaasd zijn datin een zo over- zich, volgens hem, teveel aan elkaar op
wegend aantalgevallen dezegroeigoed ver- basis van bloedverwantschap. G n vrije
loopt en dat de moeder spontaan de hou- maatschappi
j- vrijook om te v/ en dlng annneemt die de juiste ontwikkeM g vraagteen andere topografie van liefde.
mogeWk maakt.Misschien kan ook diteen Datheteinde van hetboek snmenvaltmet
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heteinde van hetgezin hoeftvoordelezer
ook geen verwondering te wekken.W ellicht
doet de lezer er voor zichzelf verstandig

Boekbespreking
de naastemedewerkersvan Fortmnnn weer
een vraag,eveneens in de titelvan een in

de omvang van een brochure verschi
jnende
aan hetbijheteinde van hetboek te laten, studie.W asde eerste vraag tevens een blik
mochtMjde schrilvertotzover in zijn eso- naar het verleden, de tweede vraag richt
terische taalen bezwerendebeschouwingen, zich naar de toekom st.H et is een belangoverigensin goed Nederlandsvertaald,heb- rijke vraa@ die W eima,onlangs tot lector
ben willen volgen.
benoem d m- de godsdienst- en cultuurpsyOp heteind van hetboek isook de schril- chologie aan de Katholieke Uiversiteitvan

ver aan zijn eind.Hi
J vermeldt tenminste Nijmegen, aan de lezer stelt. Belangrijk,

datMjbijdelaatstehoofdstukkeneendieq- gezien wat er,volgens W eima,op hetspel
gaande geesteWke en lichsmeWke crisls staat: een toekom st van <een collectieve

doormaakte.Hetleeftde fsitz im Leben' dood,een technocratische dictatuur of een

aan van deze studle tegen het gezin.V oor
een goed lezer kom tdeze m ededeling ten
overvloede.
G.W ilkens
AnthonyStorr

Agressie :# de me>
J.A.Boom en Zoon,M eppel,19723,

van haar vervreemdlng bevrilde mensheid'
(p.43).
Deze scala van beperkte keuzemogelijkheden die de m ensworden voorgelegd,roept
uiteraard vragen op naar de keuzes die de
m enskan maken,alnaargelang de waarden

waarop MJ zich oriënteert. Het eerste ge-

deelte van W eima's beschouwingen gaat
dan ook over waarden en waardenoriëntaW nnneer een woord a1s agressie evenzeer tiesyvanuitde em pirische cultuurpsycholowordttoegepastop de gemelijke stemming giebeschouwd.Daternu zo dreigend in de
waarin iemand met een ochtendhumeur titelvan dit essay naar de toekom st wordt
reageert,op hetrood aanjelopen gezichtje gevraagd, komt door het feit dat de toevan een baby die de flesmet H Jgt,op het komstzo bedreigd is.In navolging en in de

135 pp.,/9,50.

natrappen van een profvoetballer, op het liln van auteurs a1s Fromm, Gouldner en
<agentjepesten',a1sop hetln koelen bloede vele anderen zietook W elma onze huidige

overhoo? schieten van onschuldilen,dan is cultuur gekenmerkt door een utilitaristisch
hetnodlg om redenen van bejrlpshygiëne, waardenpatroon,waarin de m ens naar vo-

dit woord niet meer te gebrmken of het ren komta1s een wezen datten diepste van
nauwerte gaan omsce i
lven.W gressie iseen zichzelfvervreemd isgeraakt,van anderen,

mengbeghp dat van betekenissen uit ziln van zijn arbeid en van de natuur.De dreinaden barst',zegtde schrilver in hetbegin gende ecologische chaos laat zien hoe het
yan zijn studie.
chtsmisbruik van het menselijk kunnen
Teneinde dit begrlp ajressie zuiverder 1 ma
de natuur tot iets waardeloos maakt.Hoezi
jn betekenissen te bezzen gaatde schrijver lang nog kunnen we dit volhouden willen
dit overladen psycholobsch begrip uiteen weook nogin de toekomstin denatuurdie
leggen.Hij doet dit op een voor een be- niet allereerst de plaats van de m anipulelangstellendebevatteWkemanier.
rende hand,m aar van de geietende m ens
Dat binnen drie Jaar een derde druk van is, aangenaam kunnen verpozen? Bi
J bede Nederlandse vertaling verschilnt,is niet paalde groepen in de maatschappi
j ziet
alleen een graadm eter voor hetgoede onthaaldatdeze studieten deelviel,m aar laat W eimaeen bewusciln ontstaan,dateen an-

re ssmenlee j wi1 creëren.Dit meldt
ook zien hoe er een behoefte bestaatnaar de
zich reeds aan m de nog vage contouren
kenisvan datgenewatde menskan drijven van wathiJmetRoszak de fcounterculture'
tot successen!alsook hem in staat steltzi
ln noem t.
eigen vernietlging effectief te bewerken.
G .W ilkens
Jan W eima

<cfwillen w# metde toekomst
doen?
Cultuurpsychologische beschouwingen rond
het thema mens en natuur.

W aar W eima in het laatste gedeelte het
minstoverhugend isgezien hetaantalutopische elementen voor een oplossing en
vooralmetbetrekking totdegenen d1e deze
oplossing zouden moeten gevep, kan men
toch zeggen datde vraagstelling klemmlnd
en met kracht van argumenten naar voren

wordtgebracht.W ellichtishetmogeli
lk dat
Ambo,Bilthoven,1972,54 pp.,/5,50.
door deze heldere manier van stellen, alsOp het eind van de vilftlger Jaren stelde ook methet materiaal dat de auteur aanprof.Fortmann in een brochure de vraag: voert,meer werkelilkheidsbesef bijde lezer
W at is er met de mens gebeurd? Aan het wordtgekweektmetbetrekking totde menbegin van de zeventigerjaren stelteen van selilketoekomst.
G.W ilkens
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Tenslotteeen vraag overhetverwilzen naar

SOCIALE W ETEN SCHAPPEN
Balla,Ballint- K aderverwaltung.- Enke,Stuttgart,1972,284 pp.,D M .49,- .

vreem de culturen.H ierin zit een onlogisch

denkschema verborgen:wiJhebben een cultuur die foutzit,zoalsblijktuitde cultuur
van andere volkeren. D at de cultuur van

deze volkeren nietfoutkan zi
ln:iseen axiGrînten,Tom van der- M ilieukonjerentie oma datvoormijmysterieusblljft.

Stockholm 1972. - W erkgroep 2000, A - G .van Garsbeke
mersfoort,1972,47 pp..
J.Th.J.M .W illem so.r.v.
Hesse,H.A.- Beruje im W andel.- En- D e noodzaak van natuur- en
ke,Stuttgart,1972,211 pp.,DM .10,80.
Lom bard, Anne - Le mouvement hippie m ilieubeheer
aux Etats-unis. - Casterm an, Tournai, Bruna,Utrecht-Antwerpen,1971,180 pp..
J.J.M ulckhuyseo.r.v.
1972,204 pp.,BF.225.

Paetow,Stefan - Die Klassi
jizierung im M ilieubalans van N ederland
Erwachsenenstrajvollzug. - Enke, Stutt- V an G orcum / Intermediair,Am sterdam -

gart,1972,216 pp.,DM .39,80.
Brussel, 1972,388 pp..
Schweitzer, Helnrich - Sozialistische A- K arelPoma
grartheorie und -praxis.- Herbert Lang, Knoeien metonsleelmi
lieu
Bern/Frankfurt/M .), (Ost-Kontexte), Hrsg. DeNederlandsche Boekhandel,AntwerpenRobert Hotz S.J.und K.Farner,1972,264 U trecht,1972,196 pp.,BF.225.
pp.,S.F.38,- .
Uitde overvloed van literam urover milieu
Vonderach. G erd - Industriearbeit und en milieubeheer,een drietalrecente boeken
Lehrerausbildung.- Enke,Stuttgart,1972, van een heelverschillende geaardheid.Het
259 pp.,D M .29,60.
eerste wi1de noodzaak van natuur-en m iVranken,J.- Armoede fn België.- De lieubeheer laten zien,in het algemeen vanNederlandsche Boekhandel,A ntwerpen,
uit wijsgerige en ethische overwegingen en
1972,56 pp.,BF.85.
in het bijzonder in verband met wetenschap,blologie,recreatie,toerdisme, landF.Bernard,e.a.
bouw, veeteelt,visseri
l, bodembeheer. E1k

Sex m et kinderen
van deze onderwerpen wordt afzonderlijk
(Alpha-boek),NVSH,'s-Gravenhage,1972, doorverschillende auteursbehandeld op een
143 pp.,/12,- .
genuanceerde,wetenschappelilke en globale
Feiten en m eningen overpedofilie om dis- manier.Zuivere begripsomschrijving en in-

cussie op gang te brengen,dat is de opzet
van deze bundelessays.Een bespreking van
hetboek isniet de geschikte plaats om de
discussie aan te vatten.Toch willen we zowe1 onze waardering m otiveren a1s beden-

form atie leveren,m eerdan slogans,hetbe-

wijsvan een ernstige bekommernis.De mi-

lieubalans van N ederland is eveneens door
een groep specialisten opgem aakt.Ze behandelen de problemen van de m ilieuverkingen aanbrengen biJ een paar grondten- ontreiniging echter op een m eer technlsche
densen.Te waarderen zijn:de overwegend manier.Hun bedoeling is:het verschaffen

zakelijke,nietpsmflettaire toon;hetfeiten- van feiteli
jke gegevensoverlucht-water-en
materiaal dat '
m al ziln beperktheid toch andere vorm en van milieuverontreiniging in
nieuwefacetten naarvoren brengt;devoorzichtigheid en nuancering in hetformuleren

N ederland,het belichten van econom ische

en juridische aspecten en hetgeven van een
van conclusies.De hoofdvraag die onsna aanzetvoor de opleiding van deskundigen.
lezing bezig hield is de volgende: dat de De artikelen verschenen eerder in hetblad
seksualiteithier,zoalszo vaak,tegen een te Intermediair.Het derde boek,van de Belenge achtergrond bekeken wordt,niet vol- Fischevolksvert
egenwoordigerK.Poma,is
doende a1sdeelin deoqbouw van deper- m de eerste plaats politiek gdnspireerd en
soonlijkheidsstructuur.D1evraagkomtmet in hoofdzaak op Belgische toestanden afgena
meoqjeafbiJdelezinqvan devijfge- stemd.Hetgeefteen goed geïnformeerd saschiedenlssen van de pedoflelen en één van m envattend overzichtvan watPom a a1spode medewerkers steltzeook ergens.De 1- litlcus zou willen verwezenlijkt zien. Alle
terferentie van de seksualiteit met andere drie de boeken gaan uit van een gegeven
domeinen van de persoonliju eid die bi
J politico-economische situatie.Deze situatie
het klnd in ontwikkeling zi
jn,zou dringend willen ze im plicietcontinueren door degeterstudiemoeten worden genomen.Zolanj varen die haar vanuiteen verregaande mi-

dit niet gebeurd is,bli
jft een boek a1s dlt lieuverontreM ging bedrei
jen,te keren.Het
vooreen deelin hetduistertasten en zijn sociale aspect van de m llieuverontreiniging
de conclusies ervan zeer precair.
krijgtbitter weinig aandacht. S.Heester
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Adriaansen,D rs.< .L.M .- Dynamiek en
participatie.- Centrum Staatum dige Vorming,Den Haag,1972,30pp-,/2.50.
Brugmans,H endrik - Denkend aan Europa.- Lannoo,Tielt,1972,256 pp.,
BF.198.
Caute,D avid - The Fellow Travellers.W eidenfeld & N icolson,London,1973,433
PP.,E 5,15.
D ebroey,Steven - Nyerere.- De Vroente,Kasterlee,1972,286 pp.,BF.190.

De Europese Veiligheidsconlerentie. -

te nem en.Ook nu isper slotvan rekening

werkeWke bestrijding van de reactie alleen
mogelijk indien men begrijpthoe bepaalde

m ensen tegoedertrouw een verkeerde overtuiging aan kunnen hangen.M aar dat alles

schilntde schri
jvernog niette begrijpen.
C.J.Boschheurne

Die W r wlrffge Politik der
Bundesrepublik D eutschland
Uitg.M inisterie van Buitenlandse Zaken te
Bonn.W issenschaftund Politik,Köln,1972,
992 pp-,D M .38,- .

Geesteli
jke verzorging Krjgsmacht, Den
Haag,1972,95 pp..
zien de herkomst van deze studie, zi
jn
Domes,Aljred,Hrsg.- Ost-WestPolari- Ge
officiële standpunten en docum enten te
/Jf. - W issenschaft und Politik, Köln, Mer
verwachten.Vilf vote delen:1.Ben over1972,256pp.,DM .14,50.
Engels,Friedrich - Loon Vakbond Arbei-

zicht en een evaluatie van de buitenlandse
politiek van de Bondsrepubliek,vanaf het
donkerste uur in 1945 totde verdragen die

derspartq.- Pegasus,Amsterdam,1972,71
pP.,/3,
65.
andtsloot met Polen en de Sovlet-unie
Feingold,Senry Z.- ThePolitics// Res- Br
n 1970 en hetverdrag over BerWn doorde
cue. - Rutgers U niversity Press, New i
vroegere geallieerden @esloten in september
Bnmswick N.Y.,1970,394 pp.,$ 12,50.
1971.A1zl
'ternatuurhl
''k een stuk zelfrechtu nin, < .1.- TweeërleiTactiek.- Pe-

gasus,Amsterdlm, 1972,207 pp.,/5,50.
Richtlënen voorde buitenlandse politiek.Centrum voor Staatkundige Vorming,Den

Haag,1972,40 pp.,j2,50.

vaardiging 1,toch isheteen merkwaardige

terugblik op een belangrijke periode van

hedendaagse geschiedenis.N iet alleen hebben de auteurs aandacht geschonken aan
hetOosten en deOostpolitiek,maarze hebben deze ook geplaatstin decontextvan de

internationale wereldpolitiek.Daarbil kwa-

m en ook andere problemen aan de orde:
de Europese Gem eenschappen, het SaarBesiegte D ömonen
land,de problemen van de grensafbakeninN euesLeben,Berlin,1972,168 pp..
gen m et hetW esten,D uitsland en de ontEen voorjonge mensen bedoeld boek waar- wikkelingslanden,enz..2.Niet minder dan
H einzSchmellem eier

in op we1erg populaire wijze de stri
ld van 336 docllmenten (700 pp.):teksten van verbehoudende krachten tegen de wetenschap
en de vooruitgang in het algem een wordt
voorgesteld.V an de behoudende krachten
wordt de kerk in de eerste plaats gezet.
D aaraan wordtdan een uiterstoptimistisch

dragen, parlem entszittm'gen, politieke verklar'
mgen,redevoee gen van politicien wetenschappers. 3. Een chronologisch overzichtvan de voornaam ste gebeurtenissen in
D uitsland vanaf1945,een M storische handng. 4.Een aantal statistische gegevens
toekomstbeeld vasyehangen waarin zelfs lienidl
verbu d met de buitenlandse dienst en
voormilieuverontremiging bi
jnageen plaats
is.
debuitenlandsebetrekklngen,de organisatie
Van een werkelijk wetenschappelijke bena- van het apparaaten de politieke inrichting
dering van de strijd tegen de vooruitgang is van de Bondsrepubliek. 5. Tenslotte een
geen sqrake.Datin sommlge gevallen de aantalkam en.Een analyse m aken van dit

hele stnjd voortkwam uit hetfeit dat men werk isnietgemakkelijk.In feite gaathet
hetzelfde woord op twee verschillende wij- om een verzameling documentaire gegevens
zenverstond,zoalsbiJhetMstorischeofon- die een zo volledig mogeli
lk beeld trachten
Mstorische <en toch beweegt ze' komtniet te geven van de ro1 van Duitslu d na de

bijde schrijverop.De tragiek van de bestrijders,waar weonsnu na zoveeleeuwen
we1in mogenveréepen,vindtbijhem geen
plaats.Zouden wi
j nietverderkomen door

tweede wereldoorlog.Bi
jna onmlsbaar voor

allen die zich op de een of andere msnier
bezig moeten houden met het probleem
Duitsland.
onsafte vragen:hoe heeftmen in hetver- A .Van Peteghem
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K .M arx

K ritiek op hetprogram van Gotha
Pegasus,Amsterdam,1972,96pp.,/4,
50.
Een van de vertalingen die deze uitgeverij
Brugmans, Proj. Dr. H. - Geschiedenis in delaatsteJaren gedaan heeftvan de wervan Amsterdam. 2. De dp-/lrfge oorlog, ken van de D uitse klassieke socialisten.D it
154411621.- Spectrum,Utrecht/M twerpen, werkjehoorttotdebelangrijkste,omdathet
GESCHIEDENIS

een grote praktische uitwerking kreegin het

1972,263 pp..
Bëdragen totde geschiedenis van de Twee- verdere debat over de program ma's van

d
e Wereldoorloq.Oktober1972.- Mini- werkelijk socialistische yartijen.Het latere
sterie van N atlonale Opvoeding, Brussel, voorwoord van Engels ls evenals een correspondentieterzake m ssen Engelsen Bebel
1972,203 pp..
Jong,D r.Otto J.de - N ederlandse Kerk- opgenomen a1s appendix.D aarnaast is het
geschîedenis.- Callenbach,Nijkerk,1972, programm a zelf nog opgenom en en enige
correspondentie van M arx.
448 pp.,/49,50.
Grauwels,Dr.J.- Dagboek van gebeur- C.J.Boschheurne
tenissen opgetekend door Christiaan M unters 1529 -1545. - Van Gorcnm , Assen.

1972,214 pp.,/25,- ,geb./30,- .

Adol!M .Birke

Smit,M r.D.C.- Nederland in de eerste Bischof Kettelerund der deutsehe
weteldoorlog. 2. 1914-1917. - W olters- Liberalism n
Noordhoff, Groningen, 1972, 207 pp-, (Veröffentlichungen der Kommlssion fu
'-r
Zeitgeschlchte beider katholiihen Akade-.
/37,50.

mie '
m Bayern),M aY asGrh'newald Verlag,

Mslnz,1971,135 pp.,DM .28.
Datwe,wsnneerweoverhetverleden spreken,wegens een verkort taalgebruik nogal
HenryBaillien
D e rapporten van de kantonkomm is- snelm etwelzeer algemene begrippen wer-

ken (Tde Katholieke Kerk was ant'
iiberaal',
f
het liberalisme waarborgde de menseWke
vri
jheid',<de adel was reactionair'etc.) is
(W erken uitgegeven onder de auspicien van begrijpelilk,maar niet zonder risico's,omde Bestendige D eputatie van de Provincie dat we makkeli
jk ook op die wijze gaan
Limburg,No. 1&,Prov.Le burg,Hasselt, dénken. H oe genuanceerd we steeds weer
1972,75 pp..
tverleden moeten benaderen en beschrijDe stadsarcMvaris H.B. publiceerde reeds he
ven,wordtduideli
jk aan de hand van deze
eerderbelangwekkende bijdragen betreffen- studie.

sarissen (1797-1800)
Deel11 Tàngeren

dedegeschiedenisvan Tonjeren zoalsD o-

Ketteler,m eestalgeroemd en genoemd we-

cumenten over de W/erenkrW uithetT/n- genszi
jn sociale bewogenheid,hoortbi
Jdie
gersstadsarchiej,in Limburg,1959(38)105- katholieke leidslieden van de negentiende
111,en ta1van essaysmetbetrekklng totde eeuw die liberale beginselen (hetbest omlokale geschiedenisvanaf1947 in H etOude schreven metanti-absolute beginselen)aanLand van Loon.M et grote zorg biedt MJ hangen en in de prakti
lk verwerkelijktwilthans de tekstuitgave van 11 rapporten ge- 1en zien.Schr.probeertditanti-absolutisme
numnrnerd kk tot lC.In een omst
andije in- mede teverklaren vanuithetfeitdatKette-

j bondlg de 1er behoorde tot de oude W estfaalse adel.
leidlng (11-40) beschrijft hi
wordmg
' van hetkanton Tongeren,de stad Hijtoontovertuigendaan daiKettelerveel
en dedorpen op devooravondvan deFran- van deliberalebewegingvan 1848 (MJwas
se bezetting,de instellingen en anderegegevens. De rapporten in kwestie, opgesteld
door de kantoncommlssaris, hadden tot
doelde departementscommissaris de stofte

zelf afgevaardigde in het <St.Pauls-parla-

Parijsdiendevoorgelegdteworden.Dannn

m oeten waarborgen en nietdie van som ml'-

ment') heeft onderschreven, maar zich

!aandeweg verzetheefttegen denationaalhberalen en de op hen steunende Bismarck,
bieden voorzijn departementeelverslagdat oy grond van dezelfde liberale beginselen
aan de minister voor binnenlandsezaken te dle de rechten van alle groepen zouden
werd gehandeldovermuniciyaleorjnnlsatie, gegroepen,alsde katholieken,zouden m oeoyenbare mening, onderwils, pohtie; ere- ten beknotten.D e ruim te in de Kerk voor
dlensten belastinn ezen.Een goed gekozen

zi
jn opvattingen geboden,ook na de Syllabibliografie en een verzorgd rekster getui- busvan 1864,maaktehetmogeWk te komen
gen van métier.
S.DeSm et

totde fa ntnxmspartei'.
M arcelChappin
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G ibran,K ahlil- Le prophète.- Casterman,Tournai,1972,105pp..

Gollwitzer,Helmut- Riik Gods en socialisme :# KarlBarth.- Ten Have,Baarm
1972,64 pp.,j6,90,BF.110,
-.
M ieth,D ietm ar- Christus- das Soziale

FonsEldets

im M enschen. - (Topos Taschenbûcher)

A nalyseer.D econditioneer

Patm os, Dusseldorf, 1972, 144 pp., D M .
5,80.
M ûller,Karlheinz - Die Aktion Jesu und
die Re-Aktion der Kirche.- Echter-verlag,Wirzburg,/Mohn,Gûtersloh,/Tyro1ia Verlag,Graz,1972,168 pp.,DM .10,80.

Van Gennep /Teleac,Amsterdam, 1972,

161 pp.,/8,90.
Het boek, een verslag van de filosofiecursusdiedeschrijvervorig jaarvoordeteleac
gat brengtdelezer in contactmetvele van
de belangri
jkste problemen van de filosofie.
Het leert de lezer zoals ook vorig Jaar de
kijker,waarmee de filosoof zich nu precies
bezighoudt.M aarzoalsaluitdetitelbWkt,
hinkt de schrijver op de verscMllende ge-

M oltmann, J&rgen - De taal der :evr#-

ding.- Ten Have, Baarn, 1972, 134 pp.,

j10,
- ,BF.160,
-.
Ohlig,K arlH einz IH einzSchuster - K atholiek Dogma - spliitzwam der Kerken?
HetSpectrum,Utrecht/Antwerpen,1972,

dachten die een vijftalJaren teru! op de

-

van de filosofienu isom die gemeenschap-

twintigste eeuw.- Ten H ave,Baarn,1972,

pelijke kern te onderkennen.
M aarzolang onsdatnietgeluktis,kunnen
we niet,zoalsschri
jver doet,een cursusfilosofie opstellen waarbij we uit a1e opvat-

51 pp.,/6,90,BF.110.

centrale interfaculteit van de llnlversiteit
van Amsterdam werden gedoceerd.H et is

105pp.,j8,
50.
Pesch,Otto Hermann - Rechenschajtûber
juista1s Mjuit aldezestelselsietsprobeert den Glauben. - (Topos Taschenbicher)
te nemen en dat hij feitelijk stelt dat na- Patm os, Dusseldorf, 1972, 215 pp., DM .
tuurli
jk in al die systemen een kern van 6,80.
waarheid is en dat de werkelijke opgave Picht,Georg - Theologieen de kerk fn de

tingen watnemen,wantzoals alle systemen

Roubos, Dr.K.- 11 Kronîeken.- Ca1-

lenbach,Ni
jkerk,1972,347 pp.,/37,50,bij
int./34,- .
Siebel,Wigand- FreiheitundHerrschajts-

op bepaaldepunten geWk hebben,zullen ze struktur in der K irche.- M orus Verlag,
ook op bepaalde punten ongeli
jk hebben. Berlin,1971,115 pp..
W illekeurige standpunten er u1t biJ elkaar
brengen gaatdusme
't,hoe aantrekkeli
jk dat
som s ook is. Jsmm er is tenslotte dat de

schrijver zijn voorbeelden, vooral uit het
rechtsleven,zo slechtheeftgekozen.
C.J.Boscv eurne

Een boodschap gevangen in

menselnke fccl

(Van exegese totverkondiging,deel4),KatholiekeBilbelstichting,Boxtel,1972,91 pp..
M arx contra de M arxistische
/6,75.
Ideologen
D e reeks fvan exegese totverkondiging'fs
K ruseman,D en H aag,1972,228 pp..
een serie boekjes tothulp aan de predikant
DeschrijverprobeerteerstMarx teplaatsen diezijn prediklng wilvoorbereiden op basis
in zijn ti
jd,metname in ziln verhoudingtot van de exegese.Bovendien lenen dezeboekdeDuitse idealisten en Hegelin hetbijzon- jeszichuitstekendvoorgebruikin dekateder.Op een overzichtelijke wilze geeft MJ chese en in bijbelgespreksgroepen,aldus de
daarna zi
jn visie op M arx en steltdaar die aankondiginr.
D r.G .H arm sen

van verschillende andere M srx-interpreten
tegenover,metname voorzoverdiepolitleke

Dit4e deeliseen bewerklng van papersdie
al in omloop waren ten behoeve van ge-

invloed hebben gehad.Hij laat du zien spreksgroeyen.Een werkgroep van deKawat de wending naar de praxis in werke- tholieke Bljbelstichting heeft ze bewerkt
li
ju eid betekent.Tenslotte wordt de theo- vooralgemenergebruik.Decentraleinhoud
rie van M srx toegepast op een m odern van het boekle handeltover de vraag hoe
vraagstuk,datM arx zelftrouwens alvoor- men moetlezen.lnzakedebijbelwordter
zag,dat van de automatisee g.
C.J.Boschheurne

nog algauw geschermd metdeultdnlkklng:
het staat er toch!De samenstellers pleiten
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overditactuele onderwerp.Onderhoudend,

bilbeltekst:watzegtde tekst,en niet- zo- ofschoon wat wi
ldlopig, betoogt S. dat
a1s vaak helaas gebeurt- watdenk ik (als braao eid geen ideaal is en contestatie en
lezer) dat er staat.Voorts pleiten zi
j voor maatschappijkritiek,op voorwaarde dat zij
een nauwgezette lezing van de tekst zelf, m et enige humor geschiedt, de m ens dienwantde beste m anier om in een tekstbin- stig kan zijn, ook de kerkse en gelovige
nen te dringen is de geboden tekst serieus mens.A1spolitiek verstaan wordta1s dienst

te nemen,een opvatting die door bijbelle- aandelemeenschap,dan kanpolitiekethezers wel eens wordt vergeten. Een ander ologie nletsanderszijn fdan hetconsequent
belangrijk aspectvan een tekstis,datmen laten doorklinken van de sociale en poliweetwelk soort berichten er worden aan- tieke relevantievan de heilsboodschap'.Een
geboden. D at kan informatie,interpretatie helderyeschreven boekje,datvan ruimebeofeen oproep ziln.HetisnoodzakeWk te lezee eid getuigten in allebeknoptheid veel
onderkennen welkevan dedrievorm en m en wetenswaardigsbiedt.
leest,wanneer men een bi
jbeltekstbestu- S.DeSm et

deert.Zo is tevens goed om steeds te blijven bedenken datde auteurvan een evangelie geen dagboekanier is,m aar een com -

ponistvan hetwoord,diezijn eigen collage
maakt.Hiervan Wndt men een eminente 11lustratie aan de hand van M arcus2:1-12

H ansUrsvonBalthasar

(PP.18-28).
Behalve de hoofdstukken 1 W et staat er
toch?),2 (OverM arcus2)en 5 (Hetverhaal
van de Emmausgangers),die stuk voorstuk
zeer goed ziln geschreven en tevensdelezer

Johannes Verlag,Einsiedeln,19722,
548pp..

Gelebte Kirche: Wernln/'
Gelesfe Kirche geeft a1s titel duidelijk aan

P.Beentjes

wat de inzet vorm t van deze studie over
Bernanos, de Franse dichter, die kort na
de tweede wereldoorlog overleden is. In
hettweede deelvan deze m agistrale studie
wordt aan de hand van de geschriften van
Bernanos aangegeven, hoe de kerk a1s 1evensruimte voor deze gelovige katholiek
functioneerde. Het eerste en derde deel,

H .Schlier

resp. handelend over het dichter-zi
jn en
het gelovig bestaan in de wereld,vorm en
de veelkleinere zijpanelen voorditbelangrijke tweede gedeelte over het toebehoren

M ormeren overhoe m en hetbeste kan 1eZen,vallen de andere hoofdstukken we1wat
tegen.N iettem in zou men alleen alvoor de

eerste 2 hoofdsmkken dit boekje moeten
aanschaffen.

totde m oederkerk.
Johannes Verlag,Einsiedeln,19722,88 pp.. HetfeitdatBernanos dagelijks naar de H.
is gaaten,a1s dat niet mogelijk is,tenDe bekende exegeet uit Bonn bundelthier M
een aantaloverwegingen over geloof,hoop minste thuis het m isform ulier doorneem t,

N un aber bleiben diese D rei

at hi
j wekelijks te biechten gaat,dat hij
en liefde,die hijheeftgehouden op bezin- d
agelijks Tals een oude vrouw' het rozennlngsbijeenkomsten. fGrundriss des christ- d
lichen Lebensvollzuges',luidt de ondertitel. hoedje bidten nooit gaat slapen zonder de
Daarmee wordt precies aangegeven wat de
lezerkan verwachten:een heldere,beknop-

te uiteenzetting van de krachtWnen vu
christeli
jk levensgedrag aan de hand van de
geschriften van Paulus.Een goede hulp en
aanzet om datgene na herhaalde lezing in
gedachten en leven over te houden wat in

completen te hebben gebeden,maken hem
toteen voorbeeldige katholiek.En dat niet
alleen voor de leken.Zo iemand praktizeert
gewoon teveel om te geringe geloofsernst
te veronderstellen.Toch wilde titelen ook
hetboek een andere inzet suggereren.Het
gelovig leven van Bernanos zelf vorm t

leesgeworden kerkeli
jk bestaan,levend uit
de titel a1s blilvend wordt aangekondigd. v
hetgeloofzoalshi
jdoet,en puttend uitde
G.W ilkens

gemeenschapyeli
lke schat van de Kerk:

H erman M ertens

haar geloof ln de gemeenschap der heiligen,haar sacramenten,vooral die van de
Eucharistie, Biecht en ook het priesterschap.
De theoloog Urs von Balthasar heeft op

Ge/* /en politiek
Da
vidsfonds,Leuven,1972,92?p.,BF.45. indringende wijze laten zien watvoorBerEen moedig en welkom initiatlef van het nanosde moederkerk betekent:te zelfstanD>vidsfonds,in kort bestek iets te bieden

dig om er door bemoederd te worden,te
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zeer kind om zich er niet van harte thuis
te voelen,een geloofsgeheim om er Chris-

Joseph RatzingerH rsg.

Die Frage ncc: G ott
Quaestiones disputatae), Herder Verlag,
Zwakke kanten heeft Bernanos gezien en (
Freiburg i.Br.,1972,175 pp.,DM .16,- .
aangewezen. Urs von Balthasar heeft een Lange tijd is de theologische aandachtuitminder openli
jke kantvan de Kerk aange- gegaan naar deK erk,haar wezen en strucwezen:een geloofsgeheim waarvan Mjleeft. turen, haar geheim en zichtbaarheid. Zo
Soms is Bernanos een te groot schhjver sterk wasdeze belangstelling datmen,naar
meteen te briljante zeggingskracht dat hij het woord van J.Ratzinger in de inleiding
tus te ontm oeten.

niet de denker Urs von Balthasar provo- op deze bundel van theologische voorceert tot krachttoeren van argumenten en drachten,zelfs van een <theologisch positiformuleringen.In het algem een is U rsvon vism e'zou kunnen spreken.Nu deze kerk,
Balthasar erin geslaagd een ftheologische' haar aandacht richt op de wereld en a1s
biografie te schrijven waarin de krachtW- een teken van heilvoor die wereld wi1gelnen van Bernanos' levensovertuiging op den,komt langs een onverwachte weg de

overtuigende wijze naar voren komen.

W ie de eerste druk van dit werk van 1954

heeft gelezen zalbij een tweede lezing van
de tweede, ongewijzigde druk van 1971
overtuird zi
jn dat de actualiteit van een
kerkeli
jk leven zoals Bernanos dat heeft

bijna begraven,immers ten overvloede be-

antwoorde, Godsvraa! weer naar voren.
Deze kerk stoot nu lmm ers op het probleem zichzelf aan anderen te legitim eren,

waarbi
j vragen beantwoord moeten worden

als:wie is toch God van wie die kerk a1s
het Volk Gods de naam draagt,en wie is
boet,ja zelfs mag hijer een mogeli
jke toe- God die aanbeden wordt in de liturgie?
komstgestalte van een werkeWke levende Een volgehouden ecclesiologie voert derkerk in zien.
G .W ilkens
halvevanuithaar eigen zelfverstaan toteen
theologie in strikte zin: totde vraag naar
God.
H erders Theologisches
D oor deze religieuze <sitz im Leben'ishet
Taschenlexikon
te verklaren dat op de Tagung van de
Tl.1,Aberglaube bisChristentum ;
Duitssprekende dogm atiekprofessoren in
december 1970 de vraag naar G od in een
Tl.2,Christenverfolgung bis
getoond,allerminst aan waarde heeft inge-

GemeinschaftderHeiligen
C7l.J,G enugtuung â9 Islam
Herder,Freiburg im Breisgau,1972,T1.
399 pp-,T1.2,400 pp..T1.3,382 pp..
M idden 1973 hooptde Herderbûchreiklaar
te komen m et dit theologisch zakwoordenboek dat 8 delen za1bevatten.H etbetreft
een keuze uit reeds in andere Lexika verschenen artikelen m et de bedoeling deze
voor een ruim ere kring van theologisch geinteresseerde lezers beschikbaar te stellen.
Deinhoud iswe1typisch voorKarlRahner,

achttalreferaten,die in deze bundelbi
jeen
zijn gebracht, wetenschappeli
jk werd be-

handeld.
Daarde vraag naar God m ede een vraag is
hoewaarheid van krachtis,werd begonnen
deze vraag te situeren binnen hetwllsgerig

denken (B.W elte) en ter sprake gebracht
m et de filosofische richting van het positi-

visme,die over deze vraag wi1zwi
jgen (B.
Caspar). Vervolgens werd het beeld van
G od geschetst,zoals dat naar voren komt

in hetOude (A.Deissler)en Nieuwe Testament(W .Thiising).Tegelilk in confrontatie

de Herausgeber,en zi
jn ploej.Men vindt en in gesprek m ethethuidige denken,als-

ertraditioneeltheologische,bilbelseen wijs- ook hetgodsbeeld van de H .Schrift en de
gerige termen zoals çanalogia entis', <Akt christelijke traditie in het denken betrek-

und Potenz'# fA on'# W pokatastasis'' m aar
ook Anthropologie,Arbeit, Busse, Charis-

kend,wi1de dogm atische theologie ditgelovig vragen ook denkend verantwoorden.
ma.Opvallend talrijk ziln detrefwoorden in Dit gebeurt door E.Biser,die in een helverband metdebijbel:Bibelkritik,Biblische der gecomponeerd referaat spreekt over
Archeologie,Biblische Ethik,Biblische Ge- atheïsm een theologie en doorK .Lehmann,

schichte und Zeitgeschichte en natuuflijk die het belangrijke thema van hetverband
ook Biblische Hermeneutik,Biblische n e- tussen kerkelijke dogmatiek en het bijbels
ologie. Voor de grotere werken met hun godsbeeld behandelt. M gerond werd deze
omvangrijke literatuuropgave za1 men wel voordrachtenserie met een tweetal lezingen
zijn toevluchtnemen totde bibliotheken en over de vraag naar God in de verkondiopenbare leeszalen.

Voor onmiddellijk praktisch gebruik zi
jn
deze pocketdeeltjes geen luxe maargewoon
S.D eSmet

onmisbaar.

ginj.Aspecten van de systematische theolope(W .Kasper)alsdievan depraktische
theologie (K.Delehaye) worden behandeld
teneinde de godsvraag zo aan de hoorders
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te stellen datdeze a1seen eiren vraag rele- linjen.Om eensernstig overnate denken.
v
antwordt.Debundeliserm
' jeslaagd de In zedergevallijktditboek een belangrijke
Tgelassene Sachlichkeit der W lssenschaft' aanwinst in genoem d historisch onderzoek.
zo ter sprake tebrengen datdeze TBekennt- S.Trooster
nisaussagen'nietuitslit,noch erin opgaat.

De bundelkan dan ook een verrijklng betekenen voor de lezer die niet alleen ge-

AndréM anaranche

interesseerd moet zi
ln, maar ook enigszins D ieu,vivant et vrlf
terzake kundig.
G .W ilkens

Ed.du Seuil,Paris,1972,190 pp..
M oeternog over God worden gesproken?

Jochen M artin

Bij zoveel theologieën over vrede en geweld, vrijheid en cultuur, stad en land,

Der priesterliche D fealf 111.
Die G enese des A mtspriestertums

voelt de auteur zich enigszins vreemd,

wanneer hij in een manco gedeelteWk wi1

voorzien door een pleidooite houden voor
een theologie over God. Het is z.i. de
(Quaestiones disputatae),Herder,Freiburg/ moeite van het denken waard,wi1het geBasel/W ien,1972,120 pp.,D M .16,- .
heim van het Godsgeloof van kracht blijA1 in het korte voorwoord wordt de op- Ven.
rechte theoloog opgeschrikt: a1s historicus M en kan zich terugtrekken op Jezus Chriswi1 de auteur kerkgescMedenis schrilven tus en de godsvraag laten rusten oververzonder rekening te houden m et de theolo- moei
d van herhaalde agologieën,gedeeltegie.ls kerkgeschiedenis dan niet een m o- lijk berustend in de huldige stand van zament in hetgeheel der theologische bezin- ken waar Jezusfin'lijkt,maar God Tuit'.
ning? In een langere inleiding verdedigt De schrijver behoort duidelijk niettot dat
schr. echter zi
jn opstelling: wanneer men Jezusvolk.H oe kan m en Christus imm ers
vanuitde theologie defeiten gaatonderzoe- in zijn gezaghebbend woord ontmoeten anken, worden deze onvermijdelijk aan de ders dan met de vraag naar God? W ie is
hand van hetlateretheologische denkenge- die Vader over W ie Hij spreekt, en die
interpreteerd meta1s gevolg dat deze feiten Geest die Hij geeft a1s trouw tot in de
niet m eer voor zichzelf kunnen spreken. dood? De schnl
''ver geeft het belang aan
D oor deze instelling van schr. wordt dit de openbaring van de Drievuldigheid.M en
boek geen duplicaat van het eerste deelin kan er a1s theoloog veelover spreken.H et
deze serie (besproken in Streven 24/2 (april is gedaan in het verleden, tegenwoordig
1971),p.772; daar is trouwens al gezegd, komt dat geheim m inder ter sprake. De
datin dateerste deelvooralde ffundam en- schrijver gelooft in geen van beide mogeten'van deG eologieoverhetam btworden lijkheden van uitvorsen en verzwijgen ten
blootgelegd).M artin wi1echtde geschiede- einde toe,m aar wi1 hetuitgangspunt laten
nis onderzoeken inzake het ontstaan van vorm en doorhetgeloofsleven van de m ens,
am btsstructuren in deeerste eeuwen van de ten einde toe.M en kan de ogen gaan slui-

in derJro en Kirche

Kerk.Daarbijkomthij dan vooraltothet
inzicht, dat aanvankelijk ambtelijke structuren ontstaan zijn naar de behoeften en
gewoonten van plaats en ti
jd.In bepaalde

ten bij dit Geheim, a1s de mystieken. De
schrijver wi1 gaarne aan hen het laatste
woord geven, om zo niet totzwi
jgen gedoemd tezijn of totveelspraak gedwongen.
!evallen - metnamewaardezestmcturen Hijtrektvanuitdegelovige gebedsomgang
ln opspraak kwamen - werd dan een theo- de <vestigia Trinitatis'na en laat zien hoe
logischelegitimatie achterajgezocht.Zo zijn God God is juistin Zijn toewending naar
de bisschopsWsten in de 2e eeuw, die de de mens.
Tapostolische successie in de leer'm oesten De schrijver wi1voorkomen dat geestelijke
aantonen,ontstaan doordat gnostische sec- ervaring,gelovig begrijpen en het engage-

ten een beroep deden op de leer derApos- m ent van de liefde uiteenvallen.D at stretelen.M en m oetdaarom deidee der apos- ven is loffelijk,de uitwerking ervan intritolische successienietzonderm eerin de H . gerend, het resultaat doet verlangen naar
Schrift trachten terug te vinden. Uit zi
jn meer.Ook alkan men de waardering voor
onderzoek,datgaattotde çTraditio aposto- dit boek temperen waar de schrijver soms
lica' in het begin van de 3e eeuw, trekt te snel een weg wi1kappen door hettheoM artin dan de pittige conclusie, dat men logische bos,toch bli
jfthetboek aanbevezich bij de hedendaagse pogingen tot een lenswaard voor lezers die,theologisch on-

nieuw verstaan van het kerkelijk ambtniet derlegd, geïnteresseerd zijn gebleven in
te gauw en zonder meer gebonden dient te

theologie.

voelen aan de vroeg-christelijke ontwikke- G .W ilkens
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Barbé, D om inique - Uitstraling en zending.Basisgem eenschappen in de kerk.Lannoo,Tielt,1972,252 pp.,BF.198.

Sintal,Leuven,1972,125 pp..

Een pastoraal-theologische benadering
van fwee hedendaagse knelpunten

Eriseen jaarofvijfgeleden zoveelover de
biechtgesgroken en nu gaathaastniemand
Bonhoejjer,Dietrich - Verzeten overgave. meer teblechten.De laatste tijd hoortm en
Ten Have,Baarn,1972,343 pp.,/24,50, veel over de verplichte zondagsm is en er
BF.400.
zijn tekenen die erop wijzen datzijdezelfde
Bouhuys,D rs.K .en Dr.K .A.D eurloo In de ark in de kark zei de dom inee.-

weg a1s de hoorbiecht dreigt op te gaan.
Iedereen za1datmetvaar en vreesbeamen

(Oekumene)Bosch & Keuning,Baarn,1972, a1shi
jeen goed katholiek isen vragen wat
80 pp.,/6,
90,bij abb. /5,50, BF.110 en hem te doen staat.
BF.90.
ledereen kan dan ook terecht in ditonderDechanet,Jean - Ga waarheen /e hartje houdend boekje: Jonje kritische mensen,
roept. - Em m aus, Brugge/u trecht, 1972,
vermoeide ouders:twllfelaars die eiqenli
jk
147 pp.,BF.120.
al onverscMllig zxln geworden.A1s Je dit
Elj eucharistie Gebete. - Verlag Hans boekle leest,komthetJe voora1sluisterJe
Driewer, Essen, 1972,47 en 70 pp., D M . ongewild ergens een gesprek af waarvan
15,80.
elke zin je rechtnaarhethartgaat.Hieris
Gennep,Dr.F.0.van - M ensen hebben een theoloog aan hetwerk geweest,zeg je

mensen nodig. - (Oekumene) Bosch &
Keuning,Baarn,1972,176 pp.,j9,15.

na afloop,a1sje die pittige en directe taal
overjeheen hebtlaten gaan.Zo ishet.Een
Gollwitzer, Helmut - De konsekwenties boekle dat men, eens gelezen, steeds opvan het kerstjeest. - Ten Have, Baarn, nieuw ter hand za1 nem en, ofschoon het
1972,79 pp.,j7,90,BF.127.
nietgoedkoop is.
Graaj,Proj.Dr.J.de - Verandering van S.D eSm et
de nvtp?'lc/. - Bosch & Keuning, Baarn,

1972,79 pp-,/5,90.

Ladrière,Jean- La science,lemondeetla

joi.- Casterman,Tournai,1972,227 pp.,
BF.180.

Loew,Jacques- M aarg#,wiezegtg# dat M et vallen en oplflla
ik ben?- Lannoo,Tielt,1972,300 pp.,BF. H andreiking ten dienste van
225.

Naareen zel
jde geloojin de eucharistie? Emm aus,Brugge/utrecht,1972,69 pp.,BF.
66.
Rutke,Fem - W oontJezusnog in deSint-

bqbellezing in schoolverband
Nederlands Bijbelgenootschap, Amsterdam,
1972,/3,- .
Ditboek biedt een leesrooster voor42 weken op school. Voor elke dag wordt een

Pi
eter?
.- Orion,Brujge,1972,242pp..
Schmidt,M artin - Ptetism us.- Kohlham - bijbellezing van enkele verzen voorgesteld,
voorafgegaan dooreen korteinleidinl.We
m er,Stuttgart,1972,174 pp.,DM .7,20.
willen hier niet ingaan op de mogelilkheid
Scholtens, D rs. < . R. - D e onbekende

ets dergelijks op schoolte verwezenWken;
Kierkegaard,z#a werken en z#a gebeden. i
dit za1 van school tot school verscM llen.
Ten Have,Baarn,1972,188 pp.,/11,50, W e1 enige kanttekeningen biJ het boekje
BF.187.
zelf.
Smits,Dr.P.- Godsdiensten kerk in het Allereerst dan de vraag waarom ook dit
licht van de sodologie.- Boekencentrum, boek weer m et het scheppingsverhaal van
's-Gravenhage,1972,270 pp.,/25,
-.
Genesis 1 moetbeginnen.W ordtaldusniet
Tilmann,Klem ens- M editatie,Een werk- gesuggereerd - watmen tegenwoordigJuist
boek.- G ottm er,H aarlem,1972,338 pp., wil vermijden - dat de Bijbel ook een
/22,50.
chronologisch geschiedenisboek is? DaarenToekom stvan de religie:religie van de toe- tegen zijn meerdere weekthema'sm.i.bijkomst? - Emm aus, Brugge/u trecht, 1972, zonder goed en actueelgekozen;hetbiedt
goede aanleiding tot een eventuele discus165 pp.,BF.275.
W indey,Jos- H etnieuwem issaal.- Em - sie.
maus, Brugge/utrecht, 1972, 492 pp., BF. Eenieder die dit boek wenst te gebruiken,
zal zelf m oeten uitm aken in hoeverre het
145.

op zijn schooltoepasbaar is.W anneer men iederten zeersteaanbevolen)wordtoq een
op een schooliswaar bi
jbellezing nog tot speelse en natuurlijke wijze binnengeleld in
de mogeliju eden behoort, dan is het in dewereld en degedachtenqangvandeeerieder geval waardevol dit leesrooster eens
aandachtig te besm deren.

P.Beentjes

ste evangelist. W eber is lemand die het
M atteiis-evangelie uitstekend heeft bestu-

deerd,op bijna elke bladzi
jde blijktdituit

zijnrakeanalysesenzi
jngoedeleeservarinl.
Daarom is hetzo verheugend dathijin d1t
boek zi
jn kennis beschikbaar stelt aan bi
jbel- en discussiegroepen die aldoende dit

JanKerkhojs,e.
a.
D e toekomstvan ons verleden
Patmos,Antwerpen,1972,104 pp.,BF.135.
Een socioloog,een psycholoog en een theoloog hebben zich hier, niet in de eerste
plaatsa1swetenschappers,m aara1sgeëngageerdem ensen overeen zo explosiefonder-

Matteus-evangelie te lijf kunnen gaan.Hij

biedtschem a's aan die tottaak hebben de
groepsleden zowel over dit evangelie a1s

overonzeeigen tijd teleren nadenken.Tenslotte zi
jn devier aanhangselsvan hetboek
een uitstekende en goed geselecteerde in-

formatie overalleswatmetbijbeluitlej te
maken heeft. Ik hoop dat dit boek bb de
werp a1sdetoekomstvan hetrelijieuze1e- lezerseenevenenthousiastonthaalza1krijven uitgelaten.Alle drie behoren z1jtotwat
m en thansnoem t'een evangelischegemeenschap die zoekende is',m aar er is slechts

gen a1sbi
j mij.
P.Beentjes

één die daar openli
jk voor uitkomt.Velen
zullen dezeessayslezen.HopeWk doen zi
j
dit,religieuzen en niet-religieuzen,christenen en andersdenkenden,om een beter inzichtte verwerven in hetdiepgaand veranderingsproces dat ook de Kerk m eemaakt
en nogwe1in de groepen diehaarhetm eest

H elmutGollwitzer

dankbaar ter hand worden genomen.U it-

van de verm aarde reform atorische theoloog

Erjahrungen mitWeihnachten

X aiserTraktate),Chr.KaiserVerlag,
zi
jn toegedaan. Deze interessante, uit het M unchen,1972,86 pp-,D M .5,80.
Duits vertaalde diar ose zal ongetwijfeld In dit boekje zi
jn een aantal Kerstpreken

eindelilk za1hetminderin hetgeneeskundig gebundeld.Heeleerliik gezegd:erg inspirevoorschriftdan we1in de zich voltrekkende

rend vind ik ze niet.De oorzaak is waar-

genezing zi
jn dat de convalescent de arts scMjnli
jk,datde prekeneen telangeperiode
ten vollezalwaarderen.
bestrijken,van 1938 tot 1967.Ze zln dan
S.DeSm et
we1in drie hoofdstukjesgeordend - Voorbereiding,BijhetKerstfeest,Consequenties
- ,
maar ook daarin ziln dan preken opgenomen uit zeer uiteenlopende jaren. Het
zijn zeerzeker vrome beschouwingen,maar
Hans-RuediW eber

De Uitnodiging (M atteiisM issionair)
NederlandsBijbelgenootschap /Katholieke
Bijbelstichting,Amqterdam/Boxtel,1972,
1972,150 pp.,/7,50.

Dit boek is geschreven om christenen te
helpen ontdekken op welke eigensoortige
mnnlerM attee getuigtvan Christus.Hetis
geen doorlopende comm entaar op het eerste evangelie,maarde auteur heeftgekozen
voor één thema: de zending. Allereerst is
dit een centraalgegeven van Matteus'theologie,bovendien ishettotnu toe een zeer
verwaarloosd gebied gebleven.

ze reiken toch nietverderdan woorden van
troosten bemoediging.Van de ontwikkeling

in hettheologisch denken van dezetoch bi
jzonder inspirerende theoloog is weing te
bem erken. Eenvoudig, goed geformuleerde

stichtelilke lectuur.

S.Trooster

Dr.<.#.Visser'tHoojt
M émoires.Een leven in de oecum ene
Elsevier,Am sterdam/Brussel,1971,336 pp.,

Op een intrigerende wijze weetde auteur BF.395.
zbn lezer te boeien.Aan de hand van reprodukties van kunstwerken leidt Mj M atteusen dienswereld bijonsim Hijdoetdit
a1s een grootbijbelkenner.Degene die W ebersboek gaatlezen (hetwordthierbi
l aan

Deze M emoires van Dr. V isser 't H ooft
boeien a1s een rom an. In 1937 werd het

ijveren van deze dynamische Nederlandse
theoloog erkend in zi
jn benoeming tot secretaris-generaalvan dein oprichting zijnde
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W ereldraad van Kerken.Dertig jaar later, draad loopt door ditwe1wat bizarre m aar
in 1968, koos diezelfde instantie hem tot niettemin weldoend werkje:fLes problèmes
haarerevoorzitter.M en wordter stilbija1s hum ains sonttelsque seule la sainteté peut
m en ditallesopnieuw uiteerste bron hoort 1esrésoudre'(S.W eil).
vertellen door de voormalige algem ene se- S.DeSm et
cretaris van de W ereldfederatie van Christian Students. Ronkende namen ontm oet
m en er:politici a1s Eisenhower,Oe Thant,
Nehru,Hsmmarskjöld,Soekarno,Haile Se- JosephG elineau,e.a.
lassie en H imm ler, m aar ook figuren a1s
patriarch Athenagoras en kardinaal Bea, Dans voJ anem blées.
Bonhoefferen K arlBarth,N iebuhren Pau- Sens et pratique de la célébration

1usVI.Stap voorstap ontvouwthijde ge- liturgique
schiedeis en daarmee tevens zijn eigen 1e- Desclée. s,Tournai,2dln-,1971,
vensverhaal van overwinningen en teleur- 624 pp.. Pjri
stellingen in de strijd voor de vrijheid van N u de Romeinse Raad voor liturgie in operedienst.
H ier is een m an aan hetwoord die de ei-

dracht van het tweede V aticaans Concilie
nagenoeg klaar is met de revisie van alle

genti
jdse geschiedenis van nabij heeft zien liturgische gebruiken in de W esterse Kerk,
m aken en zelfheeftgem aakt.Een stuk epos
uitde Oecumene.
S.D eSmet

komt een verzamelwerk a1s datvan J.Ge-

lineau uitstekend gelegen.M etzi
jn stafvan

16 medewerkers - 5 ltalianen,4 Fransen,

4 Spanjaarden,1 Canadees,1 Luxemburger
en 1 Belg - heeftde bekende Franse Jezuietde liturgische vernieuwingen van na Vaticanum 11pastoraalwillen begeleiden.Het

M èreM arie-tvonneosb

li
jvige boek beoogt dusallerminsteenhand-

Si vous n'étiez #JJ Dieu ...
Suite de lettres ê un M ëcrëlnf
(Co11.'
Problèmes d'aulourd'
hui'),Desclée,

Martimort,L'église en prfêre (Paris,Tournai,1965,3e ed.
) met sterk historische in-

boek te verdringen a1s dat van bv.A. G.

slag.M ethetoog vooralop de zo vaak geroem de en haast even vaak verwaarloosde
In 1955 lietde schnlfster,een benedictines, Tactieve deelnam evan degelovigen',worden

Tournai,1971,185 yp.,BF.150-

nu eenste Pari
jsdan weerte Rome verblij- vijf interessesferen onderzocht:Hetbi
jeenvend,haar eerste werk verschijnen,O Père komen van het Godsvolk;De dialoog tusquim'avezparlé (Casterman).Sindsdien pu- sen God en ziln volk;Hetzegelvan hetgebliceerde deze ex-actrice van de Com édie loof; H et sacrsm ent van de eenheid; Het
Française om de twee,drie jaar een nieuw leven in de wereld onder het teken van
werk,om .Lettres : un mécréant(Desclée, Christus.In heteerste deel benadert Geli1969),waarop hetonderhavige aansluit.Het neau zelf de assemblée vanuit hetbijbelse
bevateen 30-ta1brieven,m eestal aan xzoekenden'gericht die van haar iets meerwilden vernemen overGod,geloof,paus,kerk,
kloosterleven.Uiteraard kom en er ta1 van
autobiografische trekken naar voren. H et
verhaalover haareigen broer,die zich het

thema van hetV erbond,bepaalter de karakteristieken van en behandeltm eteen de
onderscheiden ddiensten' die binnen de as-

verdictvan ongeneeslijke kanker hoortuitspreken, is we1 het meest aangrijpende.
Voorts verteltzi
J hoe Frossard op de kantoren van de Figaro haaroverzijn bekering
sprak en een stuk voorlas uit zi
jn manuscript dat hij op haar aandringen uitgeeft,

de liturgische ti
jden onderde loep:Dag des

semblée noodzakelijk zijn, de communicatie-problematiek en de plaats der sam enkom st. De Luxemburger Reckinger neem t
Heren, H oogdagen, H eiligendagen. Het
tweede deelhandeltoverwoord en liturgie,
de woord-dienst,de schriftlezing,de prediking,zang en houdingen,voorbeden,presi-

dentiële gebeden en eindelijk gebeden voor
Dieu existe,ie l'airencontré.Dan weergaat elke dag. De initiatiesacram enten komen
het over een twintigjarig meisje dat vanuit aan bod in hetderde deel,terwi
jlhetvierde
Brazilië naar Rome kwam, alleen om de geheelaan de eucharistievieringen isgewijd.
ya
us te zien,of over de atheïstische ex- De overige sacramenten en wat daarbij
JournalistPaulSoupiran diehetgeloofher- hoort,de sacram entalia,vonden een onderontdekte in de Santa M aria Sopra M inerva komen in het vijfde en laatste deel. Een
te Rome.M en vindt er citaten uit Sartre, boek datmen gaarnein handen zietvan a1M alraux, de N ieuwe Nederlandse Kate- len die met de liturgie van nu bezig zijn.
chismus,Guardinien Solsjenitzyn.Eén rode S.D eSmet
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Chassidischeverhalen

Je/Geeraerts
Gangreen 2
Paris-M anteau, Amsterdam -Brussel,
1972,371 pp.,BF.225.
In 1959 braken in Belgisch Congo tussen
Lulua en Baluba hevigestamm entwisten uit,

J.Gerits

Ingeleid doorL.D.Meijers.

Ambo
,Bilthoven.1971,168qp.,/10,-.
Het Chassidisme is een mystleke beweging
in het Jodendom, gesticht door RabbiJis-

raël BaëlSjem Tov (1698-1768).De aanhangers van deze beweging worden Chassidiem genoem d, hetgeen het H ebreeuwse

woord voor vromen is (p.8).
Hetname in Oost-Europa heeft de beweging veel aaA angers gekend. Het allerbe-

is,aanlewend om erdespanningintehouden biJ de lezer. Zijn de gendarmes die
Bloch ontm oet op zoek naar de verm iste

langrijkste wat het Chassidisme heeft ge- scholier of zi
jn ze hem zelf op hetspoor?

leerd,is datde m enssteeds tevreden m oet M en kan devertellinglezen a1seendetectivezijn.Hetism.
n.Martin Buberjeweestdie story met K afkiaanse allure en m et een

het Chassidisme in wi
jdere krmg bekend
heeft gemaakt. M aar vrij algemeen neemt
men aan dat hij slechts één aspect ervan
(n1.de wilsheid en de grootheid van het
Chassidisme)heeftweergegeven.De schrij-

open einde en tegeli
jk kan men ze lezen

a1seen reflectieop detaalen a1seen poging
van hethoofdpersonage om zich daarbinnen
te situeren.
J.Gerits

ver van de Inleiding m eent dat de keuze
van samensteller Eliasberg m eer recht doet RobertH otz SJ und Konrad Farner
aan deze beweging door haar in élle facet- A lexander Twardowski

ten weer te geven.Daartoe heefthi
j deze Allein der Wahrheitverpflichtet
verhalen zo getrouw mogelijk uit het Jid- 236 pp-,SF.38.

disch vertaald.ln één snelle ruk leestmen M icailScholochow
de 50 geselecteerdè verhalen; men ademt SieKömpften /&rdîe Hei
mat
dewijsheid:defilosofie,de levenskunstvan 183 pp-,SF.34.
deze rabbl's en staat versteld over hun Verlag HebertLang,Bern,1972.
ideeën en opmerkingen.In onze tild,waar- H et is te hopen dat van deze serie fost
in de mystiek gelukkig weer totde verbeelding van velen gaatspreken,m ag ditboek Kontexte' nog vele delen zullen verschilnen. De schrijvers, een Jezuïet en een

nietongelezen blijven.

P.Beentjes

communistdie de partijverlaten heeft,zijn

Pefer H andke

geen voorstanders van het regiem in de

D e angstvJn de doelman voor de

zoveel afstand tot hun onderwerp te houden dat de lezer zelf kan oordelen. D e

strafschop

Sovjet-unie,laten dat bli
jken,maar weten

Bruna, Utrecht/Antwerpen, 1972, 94 pp., eigen commentaren, hoofdzakelilk van
BF.130.
Hotz,zijn korten ter zake,maarin hoofd-

Peter Handke heeft sinds 1966, het jaar zaak laten zij de schrijvers uit de Sovjetwaarin hij debuteerde met een roman,Die U nie zelf aan het woord.
Hornissen,en m et een theaterstuk,Publi- Uit het eerste deel, over een van de bekumsbeschimpjung, furore gemaakt in de langrijkste Sovlet dichters van deze eeuW ,
literairewereld in en buiten D uitsland.Ook

leren we het leven kennen van een m an

hetin 1970 bi
jSuhrkamp gepubliceerdeDie die alonderStalin de leiding had van IloAngst des Tormanns beim Eljmeter werd vy/ M ir, het bi
jna officiële blad van de
vrijvlug een bestseller.Zoals in zijn vorige schri
jversbond, later ook tijdens Chroesjromansisook in dezevertellinj,zo noemt tsjov en toen de leiding had bij de grote
H andke het, de taal zelf de lnhoud. De liberalisering van de literatuur in Rusland.
hoofdpersoon,JosefBloch,een oud-keeper, Daarna moesthijaftreden,onderdruk van

is voortdurend verwonderd over zi
jn eigen de leiding van de schrijversbond, maar 1ataalvermogen,over de wijze waarop woor- termoesthijzelfweer zijn opvolgeropvolden en zinnen relatiestotstand brengen tussen dingen, personen en sim aties in de

gen,a1s die te liberaalis geworden.
In tegenstelling tot Twardowski, waarvan

waarneembare wereld. Oy subtiele wijze slechts weinig vertalingen zijn gepubliceerd,

weetHandkedespanning d1e doordewoor- geniet Scholochow we1een zekere bekendden opgeroepen wordt,vast te houden en heid in het westen. M et name door zi
jn
over te dragen op deop elkaarvolgende rom ancyclus<De stille Don'die ook in het
en in eerste instantie m et elkaar geen uit- N ederlands is vertaald.H et is een van de
staans hebbende - taferelen.Na zi
jn ver- klassieken van de Sovjetkunst.De schrijver
m eend ontslag op hetwerk isBloch begon- is1id van hetcentraalcomité van de partij,

nen rond te zwerven,hi
j zoekt contactmet maar uit deze studie blijkt we1 dat zijn
een kassajuffrouw vaneenbioscoopenver- wtrken ook vaak botsten met andere werm oord haar in haar woning zonder enig ken van leden van de schrijversbond.De
motief. Hij reist dan per trein naar een opgenomen stukken over deze conflicten
vroegere vriendin, die een café drijft in maken in vele opzichten de positie van de
een grensdorp.Bijzi
jn aankomst verneemt schrijver in de Sovjet-unie, waar hij een
lij dat er een stomme scholier vermist veel en veel groter sociaal aanzien geniet
wordt. Deze twee feiten worden door de dan in hetwesten,duidelijk.Beide dteltjes
auteur,die een knap regisseur van woorden wijzen erop datnaastdeze dichter en deze
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schrijver de Sovlet-unie nog geen drama- a1s Peter Cornelius en niet diens leermees-

turg van hetzelfde kaliberheeftopgeleverd. ter Kaulbach aantreft,we1 PaulK onewka,
D at is des te m erkwaardiger, omdat de maarnietAdolfMenzel.Erzi
jn twee hoogvolken van deSovjet-unie juistzeerop het tepunten te zien waar de Faust beeldende

toneelzi
jn gesteld.

C.J.Boschheurne

H ansHenning,H rsg.

kunstenaars beïnvloedde, namelijk in het
eerste kwartvan de vorige eeuw en in de

eerste jaren van deze eeuw.
Hetmerkwaardige is dateen dergelijk verschijnselzich voordoetwaar de Faustmuziek inspireert.Ook daar zijn het niet de
M itlllustrationen aus dreiJahrhunderten
opmensen bijwie die inspiratie werkt.En
Riitten & Loening,Berlin (DDR),420 pp., t
indien men Berlioz daartoe we1zou willen
M .27,- .
Goethe en Schiller genieten in de DDR niet rekenen,dan is hijjuistin ditwerk weinig
alleen grote populariteit,maar zijn tot op origineel, maar zowel door W agner a1s
Goethe Faust
D er Tragödie Erster Teil

zekerehoogte autoriteiten geworden van dezelfde rangorde a1s de klassieken van het
m arxisme-leninism e.Vandaar dat het toneelwerk van Peter W eiss over Hölderlin
waarin deze dichter, die de idealen van

door Beethoven beïnvloed. G ounod was
nergens zo zeer een Beethoven-epigoon a1s
in deopera Faust.Verdçrishetm erkwaardig datW agnerzich totdestof nietaangetrokken voelde,m aarwe1 de m an die hem

derevolutietrouw gebleven zou zijn,tegen- oorspronkelijk pousseerde, Spohr, en zijn
over de beide grootm eesters wordt gesteld epigoon Boito. M en mag zich daarbil af-

niet mocht worden opgevoerd.

vragen of de inspiratie niet meer gelegen

s in de Faust-bewonderingsm ode dan in
Dat de belangstelling in de DDR daarbij wa
werk zelf. De Gretchen-scene: die het
vooral gaat naar de Faust is te begrijpen. het
Het werk is een program ma dat op zeld- hele werk van Gounod bepaalt, ls geenszame wijze het streven en de problematiek zins bepalend voor het eerste deel. Voor
jkens de titelvan M ejistovan zijn ti
jd heeftweergegeven.Bloch toon- Boito wordt bli
de aan dat de inhoud van de Faust en jele deze en niet Faust de hoofdfiguur.
Hegels Phaenom enologie des Geistes de-

M isschlen was LisztsFaust Symphonie een

stof bezig was a1s Hegel. Ook Goethe
heeft,zoals bekend,deze stof reeds eerder
trachten te behandelen o.a.in verband m et

M erkwaardig in dit verband is overigens
datBeethoven zich we1aangetrokken voel-

zelfde is,terwi
jlLukàcs aleerder aantoon- soortuitzondering,hoewelwe bijhem ook
de dat Hölderlin wezenlijk met dezelfde de weg op gaan van de M ephisto-walsen.
de tot de Egmont-stof, waarbij men zich
Jezusvan Nazareth (in hetinfinito Derewi- af mag vragen of de oorzaak gelejen kan
geJudejen kon hem toen nog nietmeester zijn in de meer idealistische opstelllng van
worden.W aarschijnlijk ligt daarbij Goethe Goethe in ditwerk dan in Faust.

de DD R ietsbeterdan Schiller.Zekerheeft Toch m ag m en uit het voorafgaande niet
de Faust enige m aterialistische trekken. concluderen dat de Faust niet tot grote
M efistofeles is een m anifestatie van de art
istiekeinsjiratiein staatzou zijn.Merkdiger wllze echter alleen in de letterErdgeist,d.wz. de werkelijkheid, die qas waar
a1skwaad gezien kan worden a1sFaustzljn kunde. D aar behoren de geïnspireerden,
passieve studerende houding ten opzichte Th.M ann,Heine,PaulValéry nu juistwe1
van dewerkelilkheid opgeeften de streven- tot de allergrootsten. Het dynamisch m ode houding,dieuiteindelilk zijn redding is, ment van de Faust kom tin hun werk opnieuw tot uiting. M aar men had kunnen
aanneem t.
BiJditbelang van de Faust voor het den- verwachten dat dat ook in de m uziek tot
ken in de DDR is het begrilpelijk dat er uiting zou kunnen kom en, maar waar wc
prachtuitgaven verzorgd worden. Dezc nu hetdaar zien,isheteen gekunstelde dynageefteen goed overzichtvan de verschillen- miek m etBoito a1s toppunt.M isschien ligt
de illustraties die de Faust heeft gehad, hetdaaraan dat de muziek hetbegripsma-

waarbi
l natuurlijk ook de eigen tekeningen tije,datzo een grote ro1in Faustspeelt,
nletuitkan drukken.Hetisin ditverband
van Goethe zijn opgenomen.
Bijhetbestuderen van deze illustraties valt belangwekkend,dat hetm inder begripsmahet op dat de illustratoren op een enkele tige en m inder dynamische werk van Ceru
itzonderingna fijuren van hettweede en vantes we1goede illustratoren (Doré,Dauzelfs lagere plan zlln.Barlach en D elacroix mier,Sluyters,Salvador Dali) weinig comzijn de enigen die eruit sjringen.Verder ponisten (R. Strauss en M . de Falla) en

heeft W . Klem m , een klelnere Bauhausfiguur, nog een zekere bekendheid. M aar
verder valt hetop datm en we1een figuur

maar uiterstweinij schri
jvers (Langendi
jk
en Unamuno)insplreerde.
C.J.Boschheurne
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Burns,Elizabeth - Theatricality.- Longman,London,1972,246 pp.,f3,50.
D ûrrenmatt, Friedrich - D ramaturgisches
und K ritisches.- Arche, Ziirich,287 pp.,
SF.19,80.
Kotzebue,Augustvon - Schauspiele. Athenëum ,Frankfurt, 1972,606 pp., DM .
48,- .
Lûthy, H erbert - Fahndung nach dem
Dichter Bertolt Brecht.- Arche, Zûrich,
1972,94 pp.,SF.11,90.
M ccormick,John - Ze théâtre brîtanique
contem porain.- Renaissancedu livre,Bruxelles,1972,117 pp.,geïll..

impulsen wordtgepromoveerd,dan zijn dit
evenzovele eenzi
jdige a1sverrassend-boeiende gezichtspunten,terwijlde gladde Angel-

plays.- Routledge& Kegan Paul,London,
1972,437 pp.,E 5,50.
Yates,< .E.- Nestroy.Satire and parody
in Viennesepopular comedy.- Cambridge
U niversity Press, London, 1972, 207 pp.,
f5,40.

Essays

saksische schn'ftuur deze benadering nergens onnodig-diepzinnig m aakt. Het resultaatm oetgewaardeerd worden a1seen cultuurM storischecorrectieop hetzo vaak gal-

lomane enthoesiasme voor bedenkelijke
waarden,die in staatishetblilvende te onderstrepen en de ballastweg tezuiveren.
C.Tindem ans
OttoReinert,ed.

Wooll, Rosemary - The english mystery Strindberg.# Collectlon 0/Critical

JohnFletcher,ed.

Forces fn M odern French D rl- .
Studies fn Variations on the
Perm itted Zfe
U niversity of London Press,1972,222 pp.,
f 2,45.
Zich concentrerend op Claudel,G iraudoux,
M ontherlant,Anouilh,Sartre,Cam us,Geneten Ionesco,voorafgegaan dooreen dui-

deWk overzichtvan hettoch bonte bosvan

178 pp..
Jordan Y.M iller,ed.

A StreetcarN am ed D esire.

A Collection of CriticalFJJCN
119py..
Prentlce-Hall,London,1971,e1k f 1,- .
A an de beurt in deze solide reeks essay-

verzamelingen is A.Strindberg. HiJ wordt
pesynthetiseerd volgens de voor de hand
liggende drie afdelingen:ziln complexe karakter, ziln theatrale vernieuwing en zijn
diverse drsma's.De herkomst van de ver-

schillende visies is werkelijk internationaal
en,alkon de analyse ietsmeerrecentzijn,
hetglobale beeld iskeurig rechtvaardig.
A Streetcar N amed D esire wordt geanaly-

seerd in zi
ln dubbele gedaante:a1scommer-

ieel theaterprodukt (doorgaans review-bijtheatrale stijlen en regisseurs en jevolgd c
dr
ajen van degevreesdedagpers)en a1s1ido
o
r
e
e
n
pr
o
l
n
os
e
o
p
d
e
o
nt
wi
kk
e
hn
g
(
t
e
ruggevonden m Adam ov,Beckett en Arra- teralr drama. Uiteraard graaft het tweede
deel dieper en de verscMllende analyses

bal),* 1deze verzameling heldere inzichten trachten een M storische betekeis metmeer
een duideli
jke synthese brengen van het afstand en ernsttefunderen.
Franse dram a van vandaag.Die chronolo- C.Tindemans
gieblijktnogalrekbaarte zi
jn,ofschoon ieder auteur onderzocht wordt naar norm en
en criteria die m etde huidige theatraliteits- KlausKilian
visie sam enhangen.En dat leidt tot onbe- D ie A o- l#fen Arthur Schnitzlers.
taalbaarknapperesultaten.AlsClaudelgereduceerd wordttot slechts enkele dram a's, SozialerRollenzwang und kritische

a1s Giraudoux vanuit een maatschappelijke Ethik
opstelling wordt belicht, a1s M ontherlant Riteratur in der Gesellschaft,Bd 7),Bergeacceyteerd wordt in zijn neoklassieke telsmann Universitëtsverlag,Dësseldort

vormwll en pas dan jeanalyseerd, a1s 1972,179?p.,DM.19,80.
Anouilhscynismedramatlsch wordtlecon- Voordellteratuurtheorie bWftA.Scu itzs
tateerd,a1sSartrewordtbetraytopmcon- 1ereen probleem!terwijlhi
jeen grootdeel
gruentie tussen filosofisch-polltieke stoervan zijn omvangnjkewerk 'komedie'noemt,

heid en dramatisch-ethischebesluiteloosheid, vallen aan ditbegrip nietde gebmikeWke
a1sCamuswordtverklaard a1seen wilsrela- vormkenmerken te erkennen. Volgens S.
tie tot het theater, a1s Genets schandaal- heeft Schnltzler een totaal andere lnhoud
zuchta1skern én stilistischecodevan zi
jn op hetoog gehad:fkomedie'was voorhem
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Yich voordoen als', Teen ro1 spelen'. De
m ens wordt a1s sociaal wezen gedwongen
een bepaald spel te spelen. Dit in wezen
pesslm istische beeld van het functioneren
van de mens in de wereld m aakt de basis

Boekbespreking
Positiefdan zietS.de komedie (én komiek)

liggen in de inconjruentie van realiteiten
be-goocheling en zlln boek wi1deze stelling

bewi
jzen, behendig de bekende drsma's
naar zijn inzichtwentelend.W ie S.'s vroeuitvan alle dramatische relatiesbijSchnitz- gere Tslechow-publikaties kent, ontmoet
ler,tegelijk ook onprogrammatisch een ethi- een vertrouwde opvatting,we1iets te sterk
schedocte e veronderstellend:wi1demaat- steunend op Mstorisch-maatschappelijke
schappil Uuist tiâdens Schnitzlers leven a1s m odellen en teweinig deintrinsieke dram athema van dram atische preoccupatie ont- tische structuur volgend. Toch blijft deze
dekt)beterworden,dan za1debehoefte aan benadering een gezonde correctie op wat
waarheid bi
j het individu de maatschappe- we voor Nederland de Slarow-visie moeten
li
jke leugen moeten vervangen. Met deze noem en,vooralin hetopengooien van afl esis dwingt S. de Wgerende Schnltzler- wi
jkende,b:gevolg uiteenlopende (én meerexegesetotherverkenning,zowelthematisch voudige) interpretaties die uiteraard (wela1sformeel.
lichtzelfstegen dezin van S.in)nietdedeC.Tindem ans
fM tievebehoren tezijn.
C.Tindemu s

Theplcy?ofJohn Whiting.
An Assessm ent

M.Gollancz,London,1972,191 pp.,E 2,25. PaulVernois
Na J.Osborne en A.W eskeronderzoektS. La dynam îque théâtrale d'Eugène

thans de voorganger (niet helemaal voorloper) van het moderne Britse drama (na
1945)op verdiensten en tekorten.A1slaagt
S.erin de ethische substraten van zijn eigenzinnige auteur duideli
jk te maken, het

Ionesco
KM cksieck,Paris,1972,308 pp.,FF.52,- .

In scMtterende parafrases en vindingrijke

analyses poogtS.de dramaturgische syste-

matiek van E.Ionesco blootte leggen.Zi
jn
werkwilze is dubieus; vanuit een Zobale
voorkennis stelthi
j inductieve schema's op
een rijtje (indrukwekkend logisch in elkaar
geconstrueerd) die hijdan schilnbaar rilkea1shi
j,ditkeervoldoende gedocumenteerd, lijk en toch nauwelijkstoereikend metpas-

volstaat niet deze pessim istische principes
ongeldig te veTklaren, om uit te m aken
waarin W hitings dram atisch-theatrale waarde bestaat.H et verstkan ik S.nog volgen

het doorgaans geroem de stuk The D evils
a1s ontoereikend karakteriseert en bovendien dramatisch-vals.W i1deze reeks verder

sagesuitlonesco'soeuvrestaaft,vooralbe-

wiJ
'zend datzijn eerste idee zo knap is geweest.Een in wezen ouderwetse vorm van

zinvolblijven, dan za1 het gehalte van de gelijkhebberige essayistiek wordt nogal
analyses wetenschapyeli
jk-keuriger moeten krampachtig (maar scMtterend onder woorworden en het badmerende intuïtie-essay den gebracht) verdedigd; deze werktrant
achterzich moeten laten.
blijft sterk sublectief en intuïtief.A1s poC.Tindem ans
ging tot objectivering zie je dan zijn hang
DavidM agarshack

The RealChekhov.
A n Introduction to Chekhov'
sLast
#lcyJ

naargrafische synthese die telkens zegevierend kom t asnzetten metgeom etrische patronen in Ionesco's dram atische structuur.
M aar steeds haalt het de m ethode op het
intrinsieke thema.Toch wordt a1s continu

patroon de cirkel herkenbaar die in zi
ln

vereenzamingstendens de ethisch-metafysische opstelling van Ionesco tegenover mens
Een leven vo1aandachtvoorTsjechow heeft en wereld uitdrukt,van LaCantatrice chauS.een hoofdzakelijk negatieve instelling be- ve totM acbeth,en waarin alleen de droom
zorgd telenoverhetgangbareinterpretatie- een uitnodiging tot het stappen over de
George M len & Unwin,London,1972,
249 pp-,f 3,
75.

beeld.H1
jgaatin deze minutieuze toneel- zee epaaldebegrenzing inhoudt.Bijdewe1
per-toneel-analyse dan ook fe1te keertegen overvloedige maarnietalte zinrijke Ioneshettotale onbegrip voor de centrale them a-

co-literatuur voegt zich deze studie a1s de

tiek in Tsjechowsstukken datde regisseurs eerste die naarde dieptetast,ook alzijn de

zou doen ploeteren h de gekste fantasie. maatstaven te sterk die van de auteur zelf
Zelfs Stnnlslawskijwordtafgestraft om zijn en te weinig die van hetwerk.V oor de op
im mobiliserende fverveling-en-ontgooche- gang gekomen Ionescologie za1 ze echter
ling'-syndroom datde wezenli
jke komische vruchtbaaruitvallen.
kracht buiten werklng zou hebben gesteld. C.Tindemans

FILM
Bessy, Paurice - André Bourvil. - Denoël,Paris,1972,224 pp.,geïll-,FF.10,- .
Bessy,M aurice - Charles Chaplin.- Denoël,Paris, 1972,224 pp.,geïll-,FF.10,- .
Brosnan,John - Jam es Bond in the cinema.- Tantivy Press, London, 1972, 176
PP-,geïll.,E2,10.
Chazal,R obert- Louis de Funès.- D enoël,Paris,1972,239 pp-,geïll-,FF.10,- .
M cBride,Joseph - Orson W elles.- Secker and W arburg, London,1972, 192 pp-,
geïll-,E 2,25.
Sam uelBeckett.Film .- Faber & Faber,
London,1972,95 pp, f 1,10.
Speed,M aurice- Film review 1972-7J.Allen London,1972,240 pp-,geïll-,f 3,- .
Stanley Kubrick's Clockwork Orange. Lorrim er,London, 1972,gei-ll-,E 1,25.

m a aangevoeld.H et is een nogalbombastisch hoera-boek geworden.H et m eest te-

leurstellend zijn de gesprekken zelfmetde
filmmakers.Gelmis heeftze nauwelijks iets
boeiends te vragen.H et korte gesprek m et

W arhol,waar Gelmis telkens één zinnetje

a
ntwoord op een vraaj van hem krijgt,is
m eteen een ontluistenng van Gelmis a1s
filmcriticus en filmkijker. In ziln inleiding
schrijft hijdat hij het evenzeer heeft over
Tlife styles'a1s over Tfilm styles'.HiJ heeft
aleven weinig gevoelvoorheteen a1svoor
hetander.
D .Lauwaert

JonHalliday

Sirk on Sirk
(Cinema One),Secker& W arburg,London,
176 pp.,E 0,99.

Halliday praatte m et de Duits-Am eriThe jour M crx Brothers in M onkey Busi- Jon
ness and Duck Soup.- Lorrim er,London, kaanse film m aker Sirk.Hetverslag van dat

1972,183pp-,f 1,50-

gbsprek werd gepubliceerd, aangevuld met
een filmografieen bibliografie.Knap uitgevoerd,zoals alle volumes uit deze dynsm l
'-

sche en oorspronkelijke reeks. Een interviewboek met dezelfde cruciale betekenis
Joseph Gelm is
a1s het interviewboek Truffaut-Hitchcock.
The Filmdirector > Superstar
Na de voor de hand liggende film-auteurs
Secker& W arburg,London,316 pp.,f 2,75. is men in de filmstudie nu ook gevoelig
Een bundelgesprekken met (meestal)Jonge geworden voor de niet-manifeste filmauen onafhankeli
jke filmmakers. Dat loopt teurs,voorde genrekineasten.En na de gevan de klassiekeunderground totM aileren voeligheid voor de meest gecodificeerde
W arhol,van de Europese Anderson en Ber- genres,zoalswestern en policier,wordtmen
toluccitotde Amerikanen Corman en Cop- nu ook gevoeli
! voor minder afgegrensde
pola, van Kubrick en Penn tot de Oost- en mlnder prestlgieuze (minder manneWke)
europeanen Form an en Polanski.Geen erg genres: na de m usical nu het m elodram a,
inspirerende en coherente keuze. Ook er- datsindséén jaarin Britseen Fransepubligertme in hetconcept de anti-comm erciële kati
esqlotselinq aan deordeis.Sirk iseen

partipris. Over de mogelijkheden van het
buiten-commerciële heersen (of heersten)
nogal wat illusies. ls een onafhankelijk
fl
'lmmaker noodzakelijk persoonlijker en
creatiever en relevanter dan een afhankelij-

genre-klneast,h1jisvooralberoemd geworden metzijn melodrama's (weepies).M aar

de commerciële cinema (ingezetmetde auteurs- en genretheorie) bewijst hettegendeel. The filmdirector as superstar hoort
thuis in dejaren zestig.Erheerste toen zo-

bundelt vier decennia Europese en Ameri-

kefilmm aker? De research in de sectorvan

hetM ergepubliceerde gesprek isbeslistniet
alleen om wille van de actualiteit van het

melodrama zo belangrilk. Sirk is zonder
meereen fascinerendefiguur.Zijn biografie

kaanse cultuurgescMedenis.Hi
j evolueerde

van het Duitsland onder de W eimarrepubliek naar de Verenigde Staten van 'teinde

we1op hetvlak van de produktie a1sop het
vlak van hetpubliek en de kritiek een con-

vandeJarenveertijen devolledigepehode

junctuurdie erg gunstig was voor persoonlijke initiatieven. Het was het decennium
van debevrijding en de cinemanam daar
ruim zi
jn deel van en betaalde daar ruim
zijn to1aan.(Geen enkele çliberation'gaat
zonder slachtoffers). Gelmis heeft in zi
jn
gesprekken en korte inleidingen nauweli
jks
ietsvan de precariteitvan de bevri
jde cine-

periode die in de Amerikaanse nostalgiabeweging aan de orde is.En tenslotte,Sirk
heeft uit die cultuur- en politieke geschie-

van de Jaren vijftlg.Toevallig (?)ook de

denis, uit de contradicties van zi
jn werk,
een zekere moraalgepuurd: die hij, uiteindeli
jk wistte vertalen in zi
ln werk.Hijzelf
noemt hetironie.
D.Lauwaert

Over de industrialisering van het bouwen

K UNST EN ARCH ITECTU UR

Bahrdt,Hans Paul- Een leefbare stad.-

bestaat reeds een rijke literatuur,maar die

is zo goed a1s uitsluitend toegespitstop de
technische problemen ervan. Carlo Testa
gaat ervan uit dat niet de techi sche pro-

blemen de voornaamste zijn biJdeindustrialisering van het bouwproces,maar de orpp.,/14,50.
satorische.Industrialisering ism eerdan
Nuttgens, Patrick - The landscape 0/ gani
ideas. - Faber & Faber, London, 1972, hettoepassen van vooruitstrevende technieSpectrum , U trecht/Antwerpen, 1972, 221

116 pp.,f 4,- .
Rainer,Roland - Lebensgerechte Aussenröum e.- Artem is, Ziirich, 1972,228 pp.,
SF.85,- .
Stravinsky,Igor- Themesand conclusions.
Faber & Faber,London,1972,328 pp.,
f 6,- .
Karin Thomas

ken,een efficiënte organisatie die de vraag
naar een produkt niet afwacht,m aar zelf
een m arktcreëert,en in die zin op de be-

h
oeften vooruitlooyt.Testagaatechternog
een stap verder: mdustrialisee g van het
bouwprocesop zich volstaatnietom in de

werkelilke behoeften aan een menselijk

leefmilieu te voorzien.Zonder een werkzame controle van de gem eenschap kan een
industrialisering van het bouwwezen enkel

BisH eute.Stilgeschichte der
bildenden K unstfm 20.Jahrhundert

denegatieve invloed van hethuidijebou-

twintijste eeuw spreekt, is merkwaardig.
Men ls immers jeneigd de hele moderne
kunsta1seen poglng te beschouwen om het
s
tijlbegrip te doorbreken, een poling die
evenwelzo weinig consequentiein zlch had,

Goya.Visionen einer N acht

wen op hetleefmilieu versterken.HlersituVerlag M .D uM ont Schauberg,Köln,1971, eertTesta dan detaak van de architect,die
totnoqtoein ditindustrialiserinqsprocesver400 pp.,67 k1p1.,300 p1..40 tek.,
stek hetjaan.HiJmoeta1sdlrecte verteDM .19,80.
enwoordlgervan de bewonervan een geln de evolutie van de hedendaagse kunst !
ndustrialiserende architectuur ziln invloed
zijn we bWkbaar aan een momentvan ver- l
n hetproceslaten gelden.Dater,voor dit
traWngtoe,waarop zich nietenkelbepaal- i
1gebeuren?nog veelza1m oeten verandede verzadigingsverschilnselen voordoen, za
ren én in kHngen van architecten en in die
maarwaarop van dezildevan hetqubliek van de ldustrie,isevident.BiJzijn theoregrote behoefte ontstaat aan overzlchten,
schem ata, defiities.W e hebben reeds en- tische analyse laat Testa enkele concrete
erwezenlijkmgen aansluiten.
kele publikaties die zich daarom bem oeien v
jesignaleerd.Hetboek van Kadn n omas G .Bekaert
ls een van de volledigste en bestgemaakte.
Alleen al het feit dat ziJvan een fstijlge- AntonDieterîch
schiedenis' van de beeldende kunst in de
Verlag M .DuM ontSchauberg,Köln,1972,
224 pp.,96 tek.,D M .16,80.
Dat Goya ook een groottekenaarwas,za1

we1niemand ooitbetwilfeld hebben.In deze
jke publikatie,waarin A.Dietedat Thomas terecht nog van een stlllge- overzichteli

schiedeniskan gewagen.Haareerste bedoe- rich hethele tekenkundig oeuvre voorstelt,
ling isevenwelniettheoretisch,maarinfor- van de luchtige eerste schetsen uit 1797 tot
m atief.H etboek barstdan ook van de in- de laatste hallucinaties tildens ziln ballingformatie.Informatie in de heldere karakte- schap in Bordeaux uit 1824 tot 1828,komt
riseringen van de verschillende kunstenaars MJa1seen grootmeestertevoorschijn,tegeen bewegingen - zo'n zeshonderd kunste- lijk virtuoosen bezetene,altild dubbelbodenaarsworden erin voorgesteld en meer dan mig.ZoalsMJin zi
jn staatsieportretten van

dertigbewegingen;informatieook in de rij- hetSpaansehofdespotdrijftmetdemacht,
ke en goedverzorgde illustratie;in de han- zo komtin bijna alziln tekeningen,waardige registers en bibliografie;in hetglossarium van vakterm en.
G.Bekaert
Carlo Testa

D ie fadr frfclflferuag desSlueaz /

The Industrialîzadon 0/ Building

Verlag f;r Architektur,Artemis,Zorich,
1972,208 pp.,191 p1.,geb.SF.78,- .

van het thema vaak een slachtofferis,ook
hetomkeren van de eerste betekenis voor.

Bijeen schi
jnbaaronschuldi
jetekeningvan

moeder en klnd laathij bljvoorbeeld niet
na erbijte noteren:schijnteen brave vrouw
te zi
jn.Een honderdtaltekenlngen ziln ver-

z
orgdjereproduceerd.Inzijninleidinggeeft
Dietench een schets van de tekenbundels
die Goya nagelaten heeft.
G.Bekaert
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H einrich W iegandPetzet

vorm van evaluatie en van kritiek in,m aar

Von W orpswede nach M oskau.
H einrich Vogeler

in hetalgemeen kri
jgtmen de indruk datde

inleider al te propagandistisch is ingesteld.
Uit schrik van dogmatisch te worden,ziet
Verlag M . DuM ont, Köln, 1972, 252 pp., de
kritiek M ervan een goed deelvan haar
10 k1p1.,97 p1.,51tek-,DM .19,80.
be
mi
ddelende functie af.Bi
jdekunstenaars
In zijn boek over H. Vogeler wil H. W . komen
ook een zevental <K unstvermittler',
Petzet geen kunstgeschiedenis bedri
jven, musea-en galeriedirecteuren,aanhetwoord.
maarberichten overeen aangrijpendkunste- Hoewelinternationaalleoriënteerd,ligtde
naarsbestaan.V ogeler is a1skunstenaar niet
helemaal onbekend, maar hij leeft toch nadruk toch op de Dultse kunstwereld.
meer in zijn O endschappen met andere G.Bekaert
kunstenaars, o.m . Rilke en M odersohn

voort, dan in zi
ln eigen werk.Niet velen Rudol!Arnheim
zullen vermoed hebben dat achter de ro- Anschauliches D enken
m antische illustrator en gevoelige schilder

Verlag M .DuM ontSchauberg,Köln,1972,

van W orpswede zulk een felle persoonlijk- 322 pp.,genl.,D M .24,- .
heid schuilging,die zich bi
j het uitbreken Hetboek van Arnheim VisualThinking,dat
van de eerstewereldoorlog,zoalszovelean- we M er,in een eigen vertaling van de auderekunstenar sin alle landen van Europa, teur,voorstellen, denkt verder door op de

a1s vrijwilliger in het Duitse leger meldt, ideeën die Mj in zijn Art and Vi
sualPerception (1954) reeds uiteenzette.De onder1og komt, op ziln goed fBarkenhoff' te titelvan ditlaatste boek geeftde l esisvan
W orpswedeeen commune stichten tenslotte de auteur duideli
jk weer:Ta psychology of
naarRusland uitwijkt.Deauteur,een Rilke- the creative eye'.A rnheim gelooft dat de
kenner,beschrilft hetverloop van ditkun- menseli
jke creativiteit in het oog ligt.Het
m aara1sanarchisten comm unistuitde oor-

stenaarsleven metheelveelschroom ,zoveel

oog ziet niet enkele vormen,m aar beteke-

mogelijk zich bedienend van citaten uitde i ssen. M .a.w. de m ens denkt visueel, in
brieven van Vogeler. Het boek illustreert beelden. Vanuit ziln onderzoekingen op
op een pakkendewijze de verwachtingen en kunstpsychologisch gebied gaatArnheim nu
illusies van vele kunstenaars in de wereld
van vandaag.
G .Bekaert

algem ene kennisleoretischeconclusiestrek-

k
en,dieopzichzelfnietzonieuw zi
jn,maar
op een m euwe m anier, vanuit de Gestaltpsychologie.worden geform uleerd.Belang-

Karin Thomas

K unst-praxisH eute.
Eine Dokum entation der aktuellen
A esthetik

rijker dan zijn afflrmaties nopens de eenheid van wasrnemen en denken, zijn zijn

gevolgtrekkingen betreffende kunst, die in
deze optiek niet langer a1s iets aparts beschouwd kan worden.De kunst,zegtArnim,is ofwelnergensofoveral.Alle proV erlag M .DuM ontSchauberg,K öln,1972, he
duktiefdenken gaatoverde traditionele te256 pp.,225 p1.,D M .24,- .
genstelling tussen wetenschap en kunstheen
D etl'telvan ditboek isook detitelvan een en
iseen vorm van visuele beeldvoorstellinnieuwe DuM ont-serie. M en kan het boek
a1s een programm averklaring voor de serie gen.Hetboek bevateen uitgebreide bibliobeschouwen en in een ruim er perspectief grafie.
a1s een programm averklae g voor een be- G .Bekaert
weging in de actuele kunst, waarvaan de
eerste bekomm ernis is,hetefficiëntm aken Umbro Apollonio
van het in de kunstactiviteit begrepen kri- D er Futurism us
tisch engagement, m.a.w. het introduceren Verlag M .DuM ont Schauberg,Köln,1972,
van de kunsta1ssociale praxis in een con- 256 pp.,8 k1p1.,138 p1.,74 tek.,DM .17,50.
crete maatschappelijke context. Het boek In Streven, nov. 19* ,hebben we gewezen
bestaatuiteen verzsmeling teksten van een op het werk van Christa Baumgarth,Getachtigtal actuele kunstenaars. ln welke schichte des Futurismus,dat in hoofdzaak
mate uitgaven a1s deze totdeze praxis bi
l- bestond uiteen verzameling van documendragen,blijfteen open vraag.Zi
jbieden in ten en teksten betreffende het Futurisme,
e1kgevalmogelijkhedenvanverkenning.De de Italiaanse avant-garde beweging tussen
verzameling teksten en illustraties wordt 1909 en 1918. Het boek van Apollonio is
door Kann
' n omas ingeleid en in een volgens eenzelfde schema opgevat, maar
Tsystem von Denkaspekten' ondergebracht. vollediger.Alle manifesten van het futurisDeze system atisering sluit uiteraard een me bilvoorbeeld zijn er in extenso in opge-

nomen.S.situeertzeook in een bondig M storisch overzicht en geeft een karakterisering van de artistiekebeweging die nietm et
een hm stwerk, maar m et een beginselverklaring lnzette,en een goed gedeelte van
haar invloed te danken had aan de publiciteitdieze aan haarideeën overeen moder-

a1s actuele lectuur aangeraden.In zijn boek
geeft Hoffm ann een analyse van de verschillende soorten Tconceptuele' kunst en
van de m ethoden waarvan deze zich bedienen.

G .Bekaert

ne samenleving wistte geven.Een beschrij- PaulM aenzen GerddeVries
ving van die invloed geeftH .Richterin een
tweede inleidend artikel.D eliteraire docu- A rt& Language

ont-lnternational, Verlag M .D uM ont
menten worden aanqevuld dooreen uitge- DuM
Schauberg,Köln.1972,347 pp.,DM .28,- .
breid illustratiem aterlaal.
G .Bekaert

Hetboek Art& Language,Texte zum #AJnom en K unst und Sprache vervult de ro1

G ötz Adriani

van een tentoonstelling voor de gelijknami-

Franz Erhard W alther

diegeen objecten meer maakt,maar teksten

ge groep Anglo-Am erikaanse kunstenaars,

Verlag M .D uM ontSchauberg,K öln,1972, produceert.Deze laatste zijn nietteverwar282 pp.,487p1.,D M .20,- .
ren m et traditionele kunstenaarsmanifesten
Nu het kunstwerk a1s autonoom object in die een welom sce even ideologie verkondihet communicatiepatroon dat zich tussen gen a1s grondslag voor hun te realiseren

makeren beschouwerafspeelt,veelvan zijn

belang heeftverloren en hetcom municatie-

kunstvoorwepen. De teksten van Art &

Languaje zijn de 'Hmstwerken'zelf,ten-

patroon dus zelf sterk is gewijzigd,heeft m inste m zover het kunstwerk beschouwd
de kunstenaar steeds m eer behoefte niet

kan worden a1s een com municatiemedium

alleen om hetproceszelfwaarin een object van de kunstenaar.Van een specifieke A rt
tot stand komtte docum enteren en de m o-

geli
jkheden aan te wijzen om het,zoals in
een laboratoriumproef,opieuw te voltrekken,m aar ook om de samenhang van een

& Language-ideologie is er dan ook geen
sprake.De groep wordtgevorm d door een

gelijkgerichte interesse van de kunstenaars
vooreen analyse van hetkunstfenom een en

persoonlijke evolutie, die a1s een weten- hetkunstprocesen eenzoeken naareen m oschappelijk onderzoeksproces wordt bena- gelijke kunst-theorie. Het boek verzamelt
derd,te laten zien.D e fW erkm onographie'
van en over Franz Erhard W alther is dan
ook sam engesteld a1s hetexacten om standig verslag in foto'sen teksten van de activiteitvan dekunstenaarvanaf1955 tot1969.
G .Bekaert

een aantalbelanlrijketeksten diegedeeltelijkin heteijenWdschriftArt& Language,

KlausFo//zncnn

LudwigGlaeser

Kunst-im-Kopj.Aspekte der
Realkunst

gedeeltelijk m andere Wdschriften zi
jn verschenen.Alle teksten zijn in het Engels en
hetD uits.
G .Bekaert

The W ork o!FreiOtto

The M useum of M odern Art,N ew York,
Verlag M .D uM ontSchauberg,Köln,1972, 1972,128 pp.,geïll.,$6,95.
200 pp.,128 afb.,DM .19,80.
Zoalsalle catalogivan hetM useum ofM oHoffm ann is een exponent van de nieuwe dern Artte New York is ook deze bi
j de
kunstkritiek,die haartaak nietmeera1seen t
e
n
t
o
o
ns
t
e
l
l
i
n
j
v
a
n
Fr
e
i
Ot
t
o
e
e
n
z
e
l
f
s
tanafstandeWk beoordelen van hetkunstfeno- dige publikatle,die een uitstekend overzicht
meen beschouwt,m aar a1s een kritisch en- biedt van deze bouwkundige fstructuralist',
gagementin hetkunstproceszelf.H offm ann die vooral bekendheid heeft verworven in

schrijftnietenkelfover'kunst-in-kop-kunst,
maarzijn publikatieshoren bijdekunst-inkop-kunst. ln zijn inleiding verklaart de
auteurzijn methodieka1seenpogingom de
opsplitsing van het leven in hoogstgespecialiseerde activiteiten te doorbreken door

brede kring door het W estduitse paviljoen
op deExpo 67te Montrealen onlangsdoor
zpn doorschi
jnende daken boven verschil-

lende sportaccomodaties van de Olymyische Spelen 1972 te Miinchen. Voor zl
jn

tentoonstelling te New York ontwierp Frei
een 'Denken im Querscbnltt'datde metho- Otto eveneenseen zwevende dakconstructie.
den en de resultaten van verschillende dis- Hetisweltekenend dathet werk van Frei
ciplinesaanwendtom een situatiete beoor- Otto hiernietin zijn constructieve aspecten
delen en ereventueelop in te grijpen.Pla- wordt beschreven,maar in vaak spectacuto bilvoorbeeld moet niet aan de kenners laire opnamen wordtgeïllustreerd.
voorbehouden bli
jven,maar wordtiedereen G .Bekaert
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Boekbespreking
is de componenten te e den en op elkaar
te doen inspelen.Uiteraard vindt men hier
inform atie over de achtergrond van de beruchte onderzoeken op sexologisch vlak.

M aar dorheid blijft van het begin tot het
oudheid,J/l.7.- Romen en Zonen,Roer- einde het hoofdmotief.
Eric De Kuyper
mond,1972,kol.1546-1736,/17,- .
Bartelink,D r.G.e.a.- W oordenboek deF

Feyl,Renate - Bau m ir eine Brûcke.V erlag N eues Leben,Berlim 1972,320 pp., EdgarM orin
M .6,20.
Plodêm et
Fockem a Andreae,S.J.,en C.Koem an age
K aarten en kaarttekenaars.- Fibula-van Reportjrom a French Vill
Allen LaneThe Penguin Press,London,
Dishoeck,Bussum,1972,124 pp.,j8,90.
71,287 pp.,f 3,15.
M ager,Hasso - Der Unbekannte bin ich. 19
n 1964 begon M orin met de hulp van een
Verlag Neues Leben, Berlin, 1972,295 I
reeks assistenten aan een studie over een
PP.,DM .6,60.
M oustier, Benoit du - Zwerver Christi. kleiae Bretoense gem eente. De bedoeling
H etverhaalvan een Russische pelgrim .- wasna te gaan in hoeverre de hedendaagse
hnocratieeen traditioneelgebonden com De Heraut-Jonge Kerk, Ni
jmegen, 1972, mtec
una
uteitbeïnvloedt.In hetdocllm entdat
102 pp.,/8,
-.
N ieuweG edichten van Jongeren.- De He- erover gepubliceerd werd,ontbreken echter
olledig de f
m enseli
jke' aspecten. Je voelt
raut-JongeKerk,Nijmegen,1972,48 pp-, v
we1 dat die voortdurend aanwezig moeten
/6,- .
W erner, R uth - Kleine Fische grosse zijn geweest,maar achterafzorgvuldig werFische. - Verlag Neues Leben, Berlin, den wejgegomd.Een daqboek ofeen goed
journahstiek essay zou d1e aspecten in die
1972,247 pp.,M .5,60.
microkosmoshebben verwerkt. Nu blijftalF.J.Lam mers
leen een degeWk sociologisch relaas over.
D e beperkingen van de sociologie worden
W ilhelmina M oeder des Vaderlands

baar het duidelijkst merkbaar, waar
Hollandia,Baarn,1972,96 pp.,i11.,/19,50. bWk
n ze - bewust zoals hier - wil transDe auteurheeftalmeergoedeboeken over me
nderen.Het meest van alontbreekt nog
leden van het koninkWk huissamengesteld. ce
de persoonlijke betrokkenheid van de onD e schets van koningin W c elm ina is 1evendig,tracht haar karakter te tekenen op
grond van anekdotische gegevens en herin-

derzoekers.

E.D eKuyper

neringen,o.a.van haar onderwilzer.Daar- RenéCoursageten G uîton Chabance
door krijgt men een N k op haar jeugd, D ansIesruesde Parisau tempsdes
maar niet minder op haar huweWk met fiacres

PrinsH endrik,op de m anierwaarop ze m et Bditions du Chêne,Paris,1971,184 ppe,
m ensen om ging, op haar hoge, soms wat gdll..
hiëratische plichtsopvatting.Een heel goed dLestemps des fiacres'te Parijs,die loopt
boek dat een aanvulling m ag heten op het van 1850 tot 1910,is ook het eerste grote

boek dat W ilhelmina's secretaris, Thils tijdperk van de fotografie,het tijdperk dat
Booy,over haar heeft geschreven.
R.S.

elke foto nog a1s een klein wonder werd
ervaren.De Meuwe manier van zien ont-

Cornelia F.Christenson

dekte nog dagelilks een stuk werkeliju eid

K insey.d m ography

geliefkoosd onderwee washetleven in de

Indiana University Press, Bloomington,
London,1972.pp.241,f 3,30.
Na zo'n biografie gelezen te hebben,vraag

zoalsdienognooittevoren waserkend.Ben

straten van Parijs.Hleroverwerd,meerdan
twintig jaargeleden,een merkwaardig boek

uitgegeven. Leon-paul Fargue leidt ons

je je afof Klnsey nu werkelijk zo'n saai rond,aan de hand van oude foto's, in de
man geweest moet zijn, of dat het zi
jn straten van Pari
ls,f
toenParijsnogeen feest
biografie is die dat van hem, ongewild, was'en de fgéomètres de la Wlle'de stad
maakt.De auteur, die assistent geweest is nog niethadden vermoord.De Mstorische

v
an de sexolooq,beschikt nochtans over notities zijn van Georges Pillement.Het
voldoende matenaal om deze figuur met
veelreliëfte tekenen.Typerend reedsis de

boek,datnu opnieuw inpraktischongewijzigdevorm isuitgegeven,is nietalleen nos-

splitsinq tussen Yoeker'en de dmu',alsof talgie,maareen realistischemanierom over
beide met &n geheelvormen waarvan het onze actuele samenleving na te denken.
juistdeboeiende opdrachtvan een biograaf S.H eester
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A lledag in Israël
Bijbelwerkplaats i.
o.,Amsterdam,1972,
116 pp.,/9,75.
W anneer er lezers ziln die nader geïnform eerd willen worden overhetlevenvan alledag in Israël,moeten ziJditboek zekerniet

Boekbespreking
m anschap èn geluk,zoals een oude rot in
hetvak het eens ultdrukte.

Echter,zoalsoq deomslag van <onslieve

leven'staat: W lets verzonnen of gekleurd
allemaaléchtgebeurdl'En vanuR ditoogpunt gezien ishet een interessantfotoboek

om dikwijls in te bladeren. H.Overhoff
TajaavonBelskala
ding,de maatschappelijke opbouw zoalsdit D as wcr einmalRussland:
in het tijdperk van de aartsvaders tot de E rinnerungen
ongelezen laten.M en wordt ingelicht over
landbouw en veeteelt,voeding,wonen,kle-

koningen reilde en zeilde.H etisinteressant V erlag Anton Pustet, M ûnchen /Salzburg,
en tevens verheugend allerlei wetenswaar- 1969,194 pp., DM .13,80.

digheden nu eensbijelkaartezien,verlucht De schri
jfster, de dochter van :en Rusbovendien m et prachtige foto's.
sische grootgrondbezitteruitde oude Bojaren-adel,vertelt in dit boek,onoœ esm ukt
P.Beentâes
en zeer levendij en meteen uitgesproken
Ons lieve leven
liefdevoor detall-tekening,over haarleven.
100iaarNederlandse krantefoto's
A1s verwende jongedam: geniet ziJ volop
Jubileumuitgave van de Ned.Vereniging
vanhar jeugd samen methaarouders,haar
van Fotojournalisten
vijfbroersen fTanteLena'dealtijdbezorgL.J.Veen /Foton, W agenlngen,224 pp.,
de en bedrijvige <M artha'uithet hele ver472 foto's,waarvan 16 pp.kleur,1972,
haal. Gracieus zi
jn de huiselijke feesten,
j17,50.
vroom dereligieuze belevenissen en de verDe foto's in dit boek, samengesteld door ering van dehuis-ikonen.ZiJpraatvo1emoW outW oltz e.
a.,zijn gemaaktvoordepers ties over haar verliefdheid, verloving en
(kranten, weekbladen, enz.) èn gemaakt haarhuwelijk meteen grafelijkevriend van
doorpersfotografen (tegenwoordig fotojour- haarfam ilie,PaulIwanowitsch Belsky.Tusnalisten geheten).
sen dat alles door dreigen de spanningen;
A 1s zodanig is ditfotoboek nietalleen een

de eerste wereldoorlog breektuit:de voor-

greey uitdegeschiedenisvan de persfoto- bereidingen tot de grote revolutle dringen

grafle, maar ook en we1 hoofdzakelijk uit overaldooren hetgrote landgoed metzijn
de historie van ons land.Een beeldverhaal bewoners raakt daarbij betrokken.Bijzona1shetware,vanafhetbegin van deze eeuw der mooiis de harteli
jke e endschap ver(enkele sfbeeldingen reeds daarvoor,maar teldtussen de schrilfsteren hetJoodsemeiseigenlijk géén persfoto's). De 472 in dit je Haja - een vriendschap die verboden
boek opgenomen foto's zijn verdeeld over was en risico's inhield. Binnen de huisede volgende onderwerpen:socialeontwikke- lijke kring en biJ de uiteraard vele relaties

ling; oorloj; techniek en verkeer; sport; doen de geschriften van Karl M arx clanjeugd;politlek; koninkli
jk huis; schokkend

nieuws;kunst;onslieve leven.
Per onde- erp staan de persfoto's in chro-

destien de ronde en hetvoor en tegen be-

luisteren wi
j in diepgaande gesprekken.
Tenslotte slaathetnoodlotmetfelle slagen

nologische volgorde gerangschikt en zi
jn toe.Vierbroers sneuvelen,de Wjfde wordt
voorzien van een korte toelichting. Het is invalide. Bij herhaald barbaars optreden
vanzelfsprekend een selectie uit duizenden. van revolutionairen komen allen om en het
Vele van deze foto's kennen wij allemaal landjoed wordt in brand gestoken. De
uitdeveelzijdigepersorganen.Er zijn ook schrllfster verliest haar man bij de eerste
minderbekende bb,maarhetmerkwaardige geweldylegingen in St.Petersburg en wanis,datondanks de huidige technische per-

neerziJ- deenileovergeblevenemethaar
fectieen routine,de persfotojrafienauwe- pas geboren kindle - radeloos in die stad

Wks is vooruitgegaan. Er ziln weing uit- komt,wordtzi
juiteindeli
jk door Hala geschietersbij.In wezen isergeen grootver- red. Onlangs kwam ik op een studiereis
schiltussen dewijzevan fotograferen,laten naar Rusland op het landgoed A rchangelswe zelgen 30-20 jaar geleden en nu.En koje,26km vanM oskouverwilderd- eens
lang met alleswat in honderd jaar in Ne- toebehorend aan vorstGalitsyn - en daar
derland isgebeurd,heeftmen me1 een klei-

1as ik in hetpark ditboek in é6n ruk uit.

nevijfhonderd foto'skunnen laten Zen.Na- Het was mij alsof ik alles zag gebeuren
tuurli
jk zijn er enkele erg goede foto's bij, zoals de schrijfster het vertelt over het
waaronderzelfsHmstwerkles,wantsommi- landgoed van haar ouders.Ben zeer inte-

gepersfotoqafen hebben een artistiekekijk W
res.sP.
ant
en syannend verhaal.
n eumssen
op gebeurtemssen.M aarhetisen blijftvak-

AlbertW esterlinck
M ENS EN GRENS
Over hetm ensbeeld in de moderne Europese literatuur
264 blz.

Form aat:13 X 21 cm
ISBN 90264 3516 9
195F
AlbertW
sterlinck (ps.van Prof.Dr.JoséAerts) geboren te Geelin 1914,is thans
. e
hoogleraar aan de Katholieke Universiteitvan Leuven en hoofdredacteur van iDiet-

scheWarandeen Belfort'.Hijpubliceerdegedichten en voortstalrijkekritischewerken als El-let Lied van Tantalus', iLuister naar die Stem ', Eprosper Van Langendonck' <llet schone Geheim van de Poëzie' en schreef ook studies over August

Vermeylen,KarelVan deW oestijne,Felix Timmermansen Gerard W alschap.Van
zijn Verzamelde Opstellen is,na dWandelen alpeinzend'(1960)en W lleen en van
geen mensgestoord'(1964),dMensen Grens'hetderdedeel.
Een waarde die voor W esterlinck a1s hoogleraar en schrijver belangrijk blijkt te
zijn,is dathijde Europeseliteratuurjraag alseen ondeelbaar geheeloverziet.In
zijn colleges en geschriften beleefthiJ ze a1s een rijke variërende schepping van
stijlen en alseen boeiend avontuurvan demenselijke geest.<Beleven',zeggen wij,
omdatzijn benadering van de literatuurzeerexistentieelblijkt,in esthetisch en humaan opzichtintuïtief inlevend of fenom enologisch duidend,met een afkeer voor
formules en abstracties.

Zoalsin vroegere opstellen onderzoekthijin iMensen grens'aspecten van demoderne Europese literatuur, geleid ,door de vraag:tschrijvers,watzegt gij van de
m ens'?'

In drieopstellen ondervraagthijdegeschiedenisom totbeterbegrip van hetheden
tekomen.Ditdoethijvoorhetliteraire naturalisme,van Zola totClaus;voorhet
literaire vitalisme vanaf de prerom antiek tot JefGeeraerts; voor de religieuze thematiek vanaf het romantisch mysticism e totSimon Vinkenoog en het tlesus-m ovement'van de hippies.
De lezer za1vaststellen dat de identificatie van deze drie facetten telkens gebeurt

van uiteen historisch perspectief.Ditleek noodzakelijk om hun juiste draagwijdte

in de W esterse cultuurgeschiedenis en hun ware betekenisin hetheden nauwkeuriger
te kenm erken.
De lezerzalin ditboek weinig ofnietsvernem en over de esthetische, specifiek artistieke essentie van de letterkunde,want hetgaathier over haarmens-revelerende rol
in de perpetuele,wisselende creativiteit van de cultuur. De opstellen hebben geen
wetenschappelijkepretentie?zijbedoelen slechtsbijte dragen totdeverruiming van
de literaire oriëntatie en ult te nodigen tot reflectie.

O rion-Desclée De Brouw er

W ijngaardplein'15, Brugge
Nieuw e G racht 24a, Utrecht

Sedert 1870 Iegtde
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Het drukkersbedrijf een weeeld op xiehzelf me' een nog ruime
keuze van toekomstmogelijkheden
scholins : Lager Secundaire Technische School

Aanvaard1ng ln 1e jaar: na 6e IeerjaarLagere School
ln 2e jaar: na 1e jaar humaniora of 1e jaar LSI

In 3e Jaar: na 2e Jaar humaniora of 21 JaarLST
HogerSecundalre Beroepsschool - HogerSecundaireTechnischeSchool

lndustrieelWetenschappolijke School

Aanvaarding na 4e humaniora,3e m iddelbare of LTS

Hoger Technisch onderwljs (Graduaaten Technisch Ingenleur)

Aanvaarding na HST ofvolledige humaniorp met ofzonderexalnen

N.V.SCHEERDERS van KERC FIO VE'S
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SVK
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!i.LId#In: Intiliuuivaarverpleelkqnde
S.Anthonius-Brecht- tel.03-79.05.57

Oplei
ding tot Sanitaire Helpster(15 tot 18 jaar)
Verpleegassistente (vanaf18 jaar)
Verpleegster

Kosteloos onde- ijs - voordelig internaat

.

Hoger
Technisch
Instituut
S IN T-LIEV EN
G ildestraat,7 - GENT

tel(09)23.20.
57
Ahlelillg A1 2egraad:
- t
echnisch ingenieur
in de industriële scheikunde
--

technisch ingenieur

in de gistingsbedrijven
Aldelill
g A1 le graad:
-

-
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bedri
jfsassistent
in de gistingsbedri
jven

laboratoriumassistent
in klinische scheikunde
laboratorium assistent
in industriële scheikunde

Voorjongens en meisles
De schoolbeschiktover een pedagœ

gi
e voor Jongens.
De meisles kunnen volledig pension
ncmen in een meisjes-home.

s T. NO RBERTUS INS TITU UT VOO R VERPLEEG KUN DE
s tationsstraat 2 - 2570 DU FFEL - Telefoon 0 45/339.21

Paramedisçh Onderw i
js van het korte type:
Vroedvrouwen /Gegradueerde Ziekenhuisverpletelgtstlers l
Gegradueerde Psychiatrische verpletelgtstlers
Duur van de studies:3 jaar.
Aanvullend Seçundair Beroepsonderw i
js:
Verpl
eegassistenten,2jaar/Ziekenhuisverpleegsters,3jaar/
Psychiatrischeverpleegsters,3 jaar
Internaat - H alf internaat

M eisl
-e,
W ilje een beetje vqn je vreugde geven ccn de
zieken die je nodig hebben en op je wcchten?

V erpleegster
za1je zijn ...
A1de inlichtingen zijn te bekomen bijhet
HOG ZR TXCHN ISCH IN STITUUT VO OR VZRPLM GKUNDE

Cupucljnenvoer.39 - LZUVEN - Tel.016 l 28:.21

T E C H N IC U M
Londenstraat,43,Antwerpen.
Opleiding tottechnisch ingenieur
in m echanica,elektronica
en industriële scheikunde.

Voorberei
dendjaarenvacantiecursus
methetoog op hettoelatingsexamen.
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Spaarbons,
hoge opbrengst!
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ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS

Een heelgroot boek

voor een heelklelhe prp
(.
vergelijktu maareens in de boekbesprekingen ...)

a tn e v e n
biedtperjaargang: 1.150 pagina's grootform aat

Personalia

Prof. Dr. Harry Berghs, geboren 1928. Studeerde filosofie en theologie. Promoveerde aan het
Hoger Instituut voor Wijsbegeerte te I cuvcn
("Techniek en vrijheid', Heidegger). Docent Sociale Filosofie en Ethiek, bclast met onderzoek
over Cybemetiek en Ethiek, aan de UFSIA,
Antwerpcn. Adres: Sanderusstraat 5, 2000-Antwerpen
Prof. Dr. H. 1. M Hoefnagels S.J., geboren
1922. Studeerde sociologie in I cuvcn en I'arijs
Hoogleraar in de sociologie aan de Universiteit
te Nijmegen en docent aan het Institut Catholique te Parijs. Schrijver van verschillende artikelen in 'Streven' en andere tijdschriften: auteur
van een aantal boeken op het gebied van de
sociologie en sociale problemen. Adres: Houtlaan 4, Nijmegen.
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
4
Ungarn und der Anschluss". Is thans verbonden
aan het John F. Kennedy Institute te Tilburg.
Adres: Hogeschoollaan 225, Tilburg.
Wim J. Marhijssen, geboren 1947. Student theologie in Nijmegen. Medewerker aan 'De Bazuin",
'De Nieuwe l.inie', 'De Nieuwe', redactielid van
'Wordt Vervolgd'. Adres: Malderburchtstraat
546, Nijmegen.
l.eo Geerts, geboren 1935. Licentiaat Germaanse
filologie, medewerker aan 'De Nieuwe', 'Dietse
Warande en Belforf, 'De Vlaamse Gids', leraar.
Adres: Waalhofstraat 51, 2100 Deume.
Jacques De Visscher, geboren 1943. I.icentiaat
moraalwetcnschap, leraar aan het Hoger SintLucasinstituut te Gent. Medewerker aan De
Nieuwe", 'De Bazuin", 'Kultuurleven'. Adres:
Sportstraat 35, 9000-Gent.

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
Th£fitre des Nations te Parijs. Programmator bij
de filmdienst van de Vlaamse Televisie. Medewerker 'Kunst- en Cultuuragenda". Adres: Kapitein Crespelstraat 13, 1050 - Brussel.
Prof. Dr. R. Marie S.J.. geboren 1919. Adjunctdirecteur van het Oecumenisch Instituut van het
Institut Catholique te Parijs. Professor in de
theologie te Lyon en aan 'Lumen Vitae". Redacteur van de 'Etudes'. Adres: 15, rue Monsieur,
Paris 7e.
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 dagbladwetcnschappen aan de Universiteit te Nijmegen.
Daarna zestien jaar Nederlands Commissaris
voor Algemene Voorlichting op Curasao. Hij
was algemecn secretaris van de Nederlandse Katholieke Oudervereniging. Adres: Vlaskamp 614,
Den Haag
Ward Bosnians, geboren 1934 Maatschappelijk
assistent. Diensthoofd Huisvesting Comity Studentenvoorzieningen Katholieke Universiteit Leuven. Redactielid 'De Nieuwe Maand". Adres: De
Ster 56, 2540 - Hove.
Bit a Jolie-Mulier, geboren 1934. Doctor in de
Rechten. Voorzitter redactieraad 'De Nieuwe
Maand'. Adres: Van Putlei 13, 2000-Antwerpen.
Paul Belien, geboren 1947. Studeert theologie.
Adres: Bogaardenstraat 64, 3000-Leuven.

[ ypografische verzorging en vignetten: Jacques Janssen gvn

419 Dienstweigeren / Harry Berghs
428 De sociale betekenis van vakbeweging / H. Hoefnagels
440 Brandts verkiezingsoverwinning voor
Europa welkom / L. L. S. Bartalits
447 Religieuze praxis in de klassenstrijd / Wim J. Mathijssen
453 Michiels en Hermanowski: nihilisme of personalisme / Leo Geerts
462 Fellini - Roma / Jacques De Visscher
469 Op zoek naar verloren ruimten / Eric De Kuyper
475 Een geloofsbelijdenis voor onze tijd? / Rene Marie S. J.
Politiek Overzicht
484 De maand december / Hans Hermans
491 Belgie / Rita Jolie-Mulier en Ward Bosnians
Forum
495 Nyerere van Tanzania / P. Belien
497 Boekbespreking
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Van de 'Club vJa Rom e'totBram vJa der Lek,p.523
G n kritisch overzicht van de literamur over milieu-hygiëne blijkt bijzonder
illustratief. M en ew aart zowel een gevoelvan onm acht a1s van m acht. > m s

lijktde milieu-hygiëne sterk ideologisch teworden aangepakt.Hoe kunnen we
verder?

H etPolen van Gierek,p.531
Gierekisernadeva1van Gomoelkaingeslaagd,zijn positieteversterken en
zo heefthijdepolitiekvan de<hardehud'kunnen ontwijken.Integendeel,hij
streeftnaar contactm et de bevolking.In de buitenlo dse politiek echter m aA t

Polen een moeilijke tijd doortengevolgevu deRussischediplomatie,diede
Brezjnev-doctrine strak dx rvoerten dasrmee Polen buiten spelzet.

Polen isanders,p.539
N aast de politieke ontwikkeling in Polen verdient ook de verhouding tussen

Kerk en Staatonze aandacht.M isschien oordelen wijdaarover te veelvanuit
onze eigen westerse begripm n.Een bezoek ter plaatse en een reflectie daarop
laten beter te complexiteit ervan zien.

Samenlevingsopbouw in hetW aaslans p.549

Ook in Vlaanderen komen hieren daarexperimenten vu z> .samenlevinjsopbouw op gang. M aar er bestaat rond deze werkvorm nog veel onduidelilk-

heid,zoweltheoretisch a1spraktisch.Eenschetsvu hetoybouwwerkzoalsdat
inhetW aulandisopgezetenvan deproblemendiedaarbljkomenkijken,kan
een en ander verhelderen.

Levenswerk vJa Lutherherdrukt,p.556
EenvoortreffelijkeuitgavevanLuthersbijbelvertalingdoetonsopnieuw beseffen datditeenbelu grijkebijdrageisgeweestzoweltotdetheologiea1s- en
nietm inder - totde D uile tai .

Baruch de Spinoza,p.562
D e auteur zet uiteen dat hetboek van Theun de V ries over Spinoza,voor de

meestemensen een lichtelijk schrikaanjagende figuur,dewijsgeerbegrijpelijk
maakt.Spinoza is,naarhaarmenlng,hetbesttebegrijpen vanuitdevervreemding,diezo'n stempelop zijn levenheeftgedrukt.

Hetzwqgen vca Go* p.566
DeJaganseroman Stilteheeftook bijonsveelophefgemaakt.Hetthemavan
dezwlljendeGodiseen van decentralethema'sin deme emeliteratuurén

theologle. M en kan punten van overeenkom st zoeken in Bonhoeffers religie-

lozegodsdienstenzijnidentificatiemetChristusa1smens-voor-de-anderen.Dat
alleen albevestigtde actualiteitvan de hiergestelde problem en.

Hetfenomeen Geeraerts,p.577
N aar aanleiding van Gangreen 2.D e goede m oordenaarwordthier vanuiteen

mogelijkevergelijkingm etM ultatuligevraagdnaarGeeraerts'antikolonialisme.
Geeraertsisook in ditafschuwelijkeboek een grx tauteur,maarhijiseen
typisch ik-betrokken schrijver,diehetverleden mythologiseel.Multatulidaarentegen was,watde strijd om meermenselijkheid betreft,zijn tijd vervooruit.

Terz#de.Na hetnajaar.L p.584
Overdenkendwaterin hetnajaarbekroond is,geeftde schrijverenigereflexies
overdeinvloed van hetWederlandse realisme'en de <moeilijkheidsgraad'op
zowelde criticia1s de lezers.H et is beslisteen kritisch geluid.

V an de 'C lub van R om e'tot
Bram van derLek
Hoewillen wijnu eigenlijkonsmilieu beschermen?
S.A Breuer

H etpubliek en de milieubescherm ing

In zijn boekOverlevenwedit?zegtBarryCommoner:tW ijzijnlangzamerhand alaardig vertrouwd geraaktmetdeze nare verhien overm ilieuver-

ontreinigingenwebe#nnen zealknap vervelend tevinden.Maarwatwe
ervan kunnen leren,hebben wenog stee snietbegrem n'x.

Dezewoordenkanik nietandersdanbevesugen.Mijnberoep ishetgeven
van informatieoverpolitiekeen maatschappelijkeverschijnselen en veranderingen aan luchtmachtmilitairen van alle rangen en hetm ethen daarover

discussiëren.Ten tijdevan hetin Nederland verschijnen van het'M .I.T.rapm rt'van de<clubvan Rome'(maart-april972)wasmilieu-hy#ënehet
gespreksthema en op de kleine 1000 man bijwie ik hettertafelbracht,
waren Commoners woorden welvan toepassing.Nu kan m en zeggen dat

militairen een apartvolkjezijnsnietrepresentatiefvoordeNM erlandsebevolking,maarmetzo'n uitspraak wilik erg voorzichtigzijn;veletoehoorders waren bovendien thalve burgers'
,n1.dienstplichtig.Bij de burgers
met wie ik over milieu-hygiëne sprak buiten de militaire dienst,nam ik
geen grote verschillen in reactie waar.Generaliserend onderscheidde ik de
volgende aspecten in die reacue:

verzadiging (men had eralzo vaak overgehoord);
betrekkelijk onbegrip (ettelijke essentiële punten had men toch niet
dôôr);
verwarring (erwordtzovéd overmilieu-hygiëne gezegd en nietzelden
-

-

-

tegenstrijdigs);
goedewil(vrijwelsteH swerd denoodzaak vanmilieu-bescherming1-

gezien);
-

gevoelvan onmacht(in dubbelezin:n1.zowelt.a.v.deeigen ro1bijde

oplossing van deproblemen a1sin deopvatting datallœ n deskundigen hier

metgoed fatsoen overkonden praten).
W atditlaatstebetreft,stelik mijgraagop hetstandpuntvan Bram van der
1 BarryCommoner,Overleven we dit/,Elsevier,Am sterdam , 1972,p. 13.
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Lek,die- zelfdeskundige - de leek een hartonderde riem steekt:<U
moetvan deskundigen dan ook nooitonder de indruk komen.W atu met

uw gewone <dboeren-verstand''(œn geweldige uitdrukking,wantboeren
hebbenalachtduizendjaartemakenmetdieingewikkeldenatuur)nietbegrijmn kunt,isdemoeitevanhetbegrjm n nietwaard'...en:fwatermet
hetmilieu aandehand is,kan iM ereen begrijm n.Wanneeriemand zo geleerd suattedoen.datu hetnietvolgenkan,ishet6fiem and die nietgoed

kanuioeR en,öfiemand diehelemaalnietwildatu begrijpthoehetechtin
elkaar zit'z.
W elnu,nadezetroosten uitgaande van degoe ewil,hoop ik - op gevaar

afbijtedragen totoveaerzadigingt.a.v.ditonderwerp- hetonbegrip,de
verwarring en hetgevoelvan onmachtœ nswatnaderte bezien.

Depubliekediscussie overm ilieu-bescherm ing in N ederland

Zo ongeveerrond 1960 Zjn wijerœhtvaak overbegonnen te praten.ln
1962 schred de Am erikaanse Rach,elCarson haar D# e H nte.Hetboek
maakte diem indruk.M etovermaatvan feiten uittalloze onderzoekingen
beschreefRachelCarson derampzaligegevolgen van vnl.dechem ische be-

strijdingsmiddelen met œn nuchtere beheersing die we1 op ingehouden
woe elijkt8.Ookin Amerikawasdereactiegroot.PresidentKenne y liet
een commissieinstellendiedegevolgenvan chemischebestrijdingsmiddelen
moestondecoeken;in '63produceerdedieeen rapport(Useofpesticides)
datde resultaten v= hetboek bevestigde.Veelverandering brachteen en
ander overigens nietvoort.In NM erland werd - voor wat de overheid

betreft- in 1962deW etop de RuimtelijkeOrdening en de Bestrijdingsmiddelenwet,in 1963 de Kernener#eweten de W etGevaarlijke Stoffen
aangenomen.In '69volgden nog deW etHy#ëne en Veiligheid Zweminrichtingen,deW etHy#ëneKampeerplaatsenmeidenognietinwerking)en
de W et Verontreiniging Oppervlaktewateren; in '70 de W et inzake de

Luchtverontrelniging (œhterpasmetingang van 18september1972volledig
ingevoerd).De W etBodemverontreiniging en de W etGeluidshinder zijn
nog in de maak.Daaoaastbem rktedepubliekediscussieZch natuurlijk

niettotdegevolgen van bestrijdingsmiddelen,maarsignaleerdebraafalle
mogelijkeandereooaxkenvan lucht-,water-,bodem-en ruimte-verontreiniging,o.a.door verbrandingsprodukten,afval,lawaai,inperking van de

ruimte,etc..Hetbesefdatwj œn eco-tactiek moeten gaan volgen werd
algemœ n.maaroverhethoe werd nogalverschl end ge acht.De overheid

stelde(in 1962)œnIns- ievoordeHygiënevanhetM ilieu in;hetOm n2 Bram derLek,Hetmilleuboekle,Van Gennep,Amsterdam,1972,109pp.,J4,50,
pp.8-10.
3 RachelCaaon,Dode Lente,ved.A.H .v.Loon,Bech: Amsterdam,1% 3.
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baarLichaam Rijnmondwonaanbetekenis,evenishetRijksinsutuutvoor
Zuivering van M valwater IRIZAI,datin 1971werd aangevuld doorde
StichtingToegepastOnderzoek Reiniging Afvalwater(STORN ,etc..etc.4;
veelalresulteerde œ n en ander in maatregelen op hetgebiH van test en
onderzoek.DepubliekeopiniedaarentegengroeidesteM smeernaarbi
jstu-

rendeacue,maardefilosofieerachterwaslangnietaltijddezelfde.
M en kan daarin drie richingen onderscheiden:
-

œn- meestallokale- directedreigingmoetafgewendworden (vesti-

gingvanmilieubM ervendeindustriein denabijheid);
-

streven naar een grotere mllieu-bewustheid van de mensen:

demaatschappijin haargeheelisop deverkeerdeweg.
Devraagthoewillen wijnu eigenlijk onsmilieu beschermen?Zijndeburgersde schuld ofishetdemaatschappijstructuur?'weerspiegeltzich dui
delijk in de literatuur hierover,die in stee s grotere hoeveelhM en van de
persen rolt.
Vooralvanaf1970.Een onderzoek naarhetmaatschapmlij
k verantwoorde-

lijkheidsbesefvan industriële leidersin hetRijnmondgebied valtvoorhen
allerminstvleiend uiten wi
jstop dedubbelzinnigheid van debe rijfsbelangen en de betrekkelijke onmachtvan andere maatschapm lijke organens.
Hetdringtaan op mentaliteitsverandering.Heelduidelijk naarde maatschappijstructuur wijst de SuN-uitgave M iljeuvervuiling en machf.De
overbevolking in de wereld alsoormnnk van de milieuvervuiling wordt er
echter sterk in gerelativeerd en zeer ge ngageerd wordt aangM rongen op
actiegerichtop hetverkri
jgenvan macht.Veelmeernadrukopindividued
milieubewustgH rag legtdaarentegen P.SwatekT,die op aldatgene wijst

watwijzélfmoeten doen.Devariëteitvan standpunten blijktduidelijk ook
uitdebundeling van een aantalalikelen overmilieu-hygiëne in hetHand-

boek voorvervuild Nederland'.Bijdezelfdeuitgeververschœn PaulEhrlich's klemmende waarschuwing tegen ongeremde bevolkingsgroeig.
De climax in de discussie overmilieu-hygiëne wordtbereiktna hetin N e-

derland verschijnen vanhetrapportvan detc ub van Rome'xo,waarin het
4 Een indruk van watde overheid doet,geeft de uitgave van hetM in. van Volksgezondheid en M ilfeuhygiëne: M îlîeuhygîëne in N ederland, Staatsdrukkerij,Den

Haal,1972.

5 W1m Blauw /Hara vanDijke/TonvanGils/FredvanW ijnen,Luchtverontreinigîng:laten de fn#uxfrfl/e lelders onssdkken?,Universitaire Pers Rotterdam , Rotterdam ,1970.

6 SuNschrlft46,M îlleuvervuiling en vlcàf,SUN,Nijmegen,1970.
7 P.Swatek? Gîds voor een v pfelzhewl
zzflevea, Elsevier,Amsterdsm,1972.

8 W .vanDieren (red.
),Handboek voor vervufld Nederlnna,Elsevier,Amsterdam

1972.
,
9 PaulEhrlich,De bevolkingsexplosie, Elsevier,Amsterdam , 1972.
10 Rapportvln de Club van Rom e,Aulapocket500, Spœtrum,UtrechfAntwerm n,
1972.
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zwaartepuntwordtgelegd op hetombuigen van de exm nentiële groeiproCeSSen.

Een paarmaanden geleden istenslotte Bram van derLek'smilieuboekje
verschenen,datdeoverbevolking we1a1sproblœ m Zet,m nmrhettoch rela-

tivœrtnaastdie ene grote oorzmak:ons maatschappij-systeem van vrije
marktœ onomiell.

O verde verwarring

En nu weetiH ereNM erlanderwaarMjaan toeis.Ja,weethijdat? Het
regentpublikaties.Hetmilieuprobleem is- hetklinktbijnaprofaan- gem pulariseerd.m gelijks verschijnen artikelen in de pers.Het weekblad
Hr gsePostiszohalfenhalfœnsemi-ecologisch tijdschrifttenoemen.Er
zijn alboekenovermilieu-hygiënevoorlager-en middelbaaronderwijsâoen
op het ogenblik kan m en er een Teleac-cursus over volgen.Ditis gœn

kritiek,veeleereen dankbareconstatering.Allœn,somsishetmoeilijk de
grotelijn tezien.Inderdaad,dr.van derLek,dan moethetgezondeverstand onshelm n.W antwaarligtnu denadruk op? <Op de overbevolking',
zegtde G ub van Rome,zeggen ook prof.Kuenen en dr.Ped œ ki3.fveel

meerop hetkapitalistischesysteem',zeggenBram van derLek en deschrijversvan de SuN-brochure.<W emoeten zélfbeginnen,aan onze eigen m en-

taliteit',zegtSwatekT,zegtdrs.LouweKooymansf4,zegtir.Zijlstrals,zeggendeonderzoekersvan deindustriëlelddersvan Rijnmonds.M aarinhet
voorwoord van de SuN-brochure staat:'Ermoetgeld op tafelkomen om
hetprobleem op te lossen.De belastingbetaler moetopgepeptworden om
ditgeld op te brengen.Deindustrieimmerswilnietarmer,maarlievernog

rijkerwordenvandevervuiling.Hetisdaarom noodzakelijkdathetmiljeuprotestweerwordtteruggebrachtbijdegewonemensen en wordtingepast
in hetprotesttegen hun gehéle lœ fsituatie van slœ hte huizen enz.'lf.Bram

vanderLekzitopdezelfdetoer:hijbeschrijfthoeindevervuilingsketen de
consument- dieaan heteindevan deketenzit- wordtgemanipuleerd en

roeptdan uit:tW aarom moeten wijdan onzementaliteitveranderen?'lT.
Hetzijn zo maarenkeleuitspraken uitdezeervelewaaruitdeverwarring
mogeblijken.
11 Bram vanderLek,o.c..

12 Bijvoorbeeld bestemd voor de hogere kla- n van hetM iddelbaar OndeM js:
B.A.Bennema,M ilîeuhygîëne,W oltee oordhof,Groningem 1971.

13 TijdschetKernvraag,dK .1X2,<lnteM ewsovermilieu-hygiëne',p.51e.
v.,resp.

p.55 e.v..
14 Kernvraag,o.c.,p.27.
15 Kernvraag,o.c.,p.50.

16 SuNxhrift46,o.c.,p.5.
17 Bram van derLek,o.
c.,p.58.
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Van de 'CII/: van Rome'totBram van derLek

MétBram van der Lek zou ik hierwillen pleiten voordatverx kkelijke
boerenverstanddatwijmoetengebruiken.
Overhetgroeiend begrip
Veelvan deverwarringzalimmerswijken a1swijernuchteroverdenken.
Natûûrlijkishetdanzodatwijonzementaliteitmoeten verbeteren en milieubewustmoeten leven.Alsconsumentmoeten wij<nee'lerenzeggen.wetenhoemethuishoudelijkafvalom tegaan,hoethuismetwaterom tegaan
en metde energie en metzeep,huidcrème,shsmpoo,verpakkingsmateriaal,
middelen tegen onkruid en insekten in onzetuin.Hoe isonze houding ten

opzichtevan onsgebnzik van autoenbromfiets?En zo kunnenwijonszelf
nog veelverbeteren.Rond Oudjaarhebben wijonlangs20miljoen gulden
aanvuu- erk verstookt,bijvoorbeeld.M aaronsgezondverstand zal- na
tehebbentoegegevendatvelekleintjesœn grotekunnenmaken- tochook
zeggen,dathetinderdââd nietdraaitom de kleurvan onstoiletpapier.Be-

langrijkerisdementaliteitvan degrotevewuileraanhetbeginvan devervuilingsketen:de bM rijven,deindustrien en hunleiders;en de overheid.
Nôg meer belangrijk is dan inderdaad verandering van sommige maatschappij-structuren,hetheaienvansommigeeconomischeaxioma's,beperking van exm nentiële groei.

En zie:nu blijktdatonsinzichtin hetafgelom n decnnnium toch we1gegroeid is.H etismaarœn indruk,m aarisonzevisieop de milieuproblematiek toch nietm éér œ n gehéélgeworden,meer gdntegreerd? Zien we niet

méérhetverbandtussendeeerstgdsoleerdedeelproblemen?Heelduidelijk
spreektdiegdntegreerdeaanpak uitVan derLek'smllieuboekje(o.a.
hetisook nietjuistom de milieu-problemen 1oste zien van andere verschijnselen in demaatschappij.Devervuiling van delucht,de ver/ftiging
van hetwater,hetdumm n van afvalstoffen in zœ ,hettotin hetwaanzin-

nigeopvoeren van deconsumptievanbepaalde(en bepaald nietdenuttigste)goe eren;aldezedingenhangen samen metdatzelfdesociaal-= nomi-

schesysteem,datook verantwoordelijk isvoordeuitbuiting van dederde
wereld,vooroorlogen en oorlogsvoorbereiding,voorde ongelijke inkomstenverdeling,hetontbreken van arbeiders-medezeggenschap,deautoritaire

verhoudingen in onderwijsenbe rijf,huur-wantoestanden,revolutie-bouw,
en altijdmaarstijgendeprijzen'lfj
Aan diegdntegreerde aanpak valtiettemin altijd nog veelteverbeteren.

18 Bram van derLek,o.c.,p.66.
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Vooren tegen VanderLek'smilieuboekje
Ook bijVanderLek zelt vind ik,maardatisveelalkwesuevu nuance:
de overbevolking als oo= ak van hetmilieuprobleem is fe zeer gerelativœ rd; de andere exponenuële groeiprocessen - zozs genoemd in het
-

M .l.T.-rapm rt- (industriv satie,voe selproduktie,verbruik van grondstoffen endevem lllingzéX staan tevœlindePsp-grondved (dekapitalistische uitbuiters zorgen wel dat de armzmllge wcknem er onderdrukt

blijft);
dehistoriKheontwikkelingvan onsœonomisch stelsel,volgensdevijf
fasen van economische groei(Rostovig)t/m delaatste,d.w.z.die van de
consumpue-maatschappij waadn zovele dienstverlenende beroem n ontstaan,dusdievan demaatschappijvandeovervloH (Galbrailzs geeftnaar
mijn mening een meernatuurlijk gdntegrœrd beeld van hoehetallemaal
D gekomen isen wateraan ge aan moetworden.

DaarstaattegenoverdatVan derLek ronduitmeesterlijk isin hetdoorprikken van schijnoplossingen:b.v.datproduktiegroeiwelvaartbetekent;
dehriligekoevan dewerkgelegenheid;deingebouwdeslijtage;deveauiler
moetnietbetalen,maarophouden metvex ilen,etc..(W atditlaatste betreft:SuNschrift46rekentonsalleraardigstvoor,datdeconsllmentinver-

gelijkingmetdeindustrieweinigvervuilt.maarwé1hetmeestbetnnltzâ).
Sterk isBram van derLek ook waarhijhetschuldbesefbijonspoogtte
transponeren totde overtuiging dat we moeten handelen,daarmee hetin
hetbegin gesignaleed egevoelvan onmachtwegnemend.

Overhetschuldbesefze# hij:<Om hetmilieuteveranderen za1hetsystœm
zelfveranderd moeten worden.En daarism ervoornodig dan watschuld-

besefbijdemensen.Integendeel,datschuldbesefkanhetinzichtindewerkelijke oorzaken versluieren'A.
Overonze onm achten de macht

HetG kend worden metde milieu-problematiek ging (gaat)bijvelen gepaaM meteengevoelvan onmacht:<W atkan ik ernou aan doen?W atkan
ik doen aan detonnen zouten die dooronze rivieren strom en,aan desmog

indeRijnmond,aanhetuitsteaenvandezeehondindeW adden,etc.etc.?'
Datgevoelwordtnogversterktalsblijkthoemoeilijk op overheid en bedrijfslevenkanwordeningepraat,hoeweinigdeoverheidenwijgroveovertredingen van dem illeu-hygiëne kunnen aanpakken.ln feite ishetmeestal
19 W .W .Rostov,Devf//J>envaneconomischegroetAula,S- tnm,UtrKht/Ant-

werm n, 1- .

20 J.K.Galbraith,Thec//lueafsa iety,Pelican Books.
21SuNschrîft46,o.c.,pp.27-30 en pp.73-75.
22 B>m vu derLek,o.
c.,p.59.
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nog V œn deoudeHinderwet(uit1875,in 1952 aangepast)waa= ee wij
nog iets kunnen doen.

Toch verandertook datgevoelvan onmachtgeleidelijk.Hetheeft,geloof
ik,nietallœ n m etmilieubewustleven tem aken.Sedertde revolte van de
studenten, sM ert New u ft,sM el provo en de Kabouters is het begrip
Ebuitenm rlementaire acue'algem œn geworden.In 1971 konden Paulvan

Tongeren en œ n terVeerœn brochuresamenstellen over28(buitenparlementairelmondizeactiegroependieinNH erlandwerkzaam warenz'.Indat-

zelfdejaarschreefPietRœkmanN< reenstrategieen?nefe fek voorsocideJkffez4,nietveelminderdan een handboek hoeje actie moetvoeren,
inclusiefbesprekingvanallemogelijketxhnieken.Neerland leertœnvoudig steedsbeterhoe hetactie m oetvoeren.T.a.v.milieu-hygiëne heefthet

voerenvan actieeenhogegraadvan degelijkheid bereikt.VanderLek besteH tœn derdedeelvan zijn boekjeaan hethoe,waarom en waartegen
van mllleu-acties;hijgedtvoorbeelden en wijsterophoedewettengehanteerdmoetenworden;erzijnalheelwatacuesdiezondermeertotresultaat
hebben geleid (men denke aan Progil,Gaszsrm,de Leidse Baan,deweg
doorhetHeiloërbos,dewerkgroep Amelisweerd,Ooym ldere.a.).Natuurlijk heeftdeactiebegrensdemogelijkhe en.Van derLek zegtzelf:THetis
natuurlijk een illusie,datœn mleu-actiegroep we1even dehelekapitalisuschemaatschappijzalhervormen.Zelfsœn gesloten frontvan milieu-actiegroem n kan nietveelmeerdoen dan hier ofdaareen concessie afdwin-

gen.Diedannogvaak schijnis,omdatereldersœn anderemilieu-aantasting voorin de plaatskomt'zs.
De perfœ tionering van de milieu-actie gaatnog steM sdoor.De rapporten

van diverse actiegroepen zijn somsjuweeltjesvan vakwerk,werkelijk ook
door deskundigen samengesteld.Op 30 dec. '72 verschœ n in het NRCSJa#e!J&* een artikelvan W outer van Di
eren,waarin hijdeafweermechanismen,stoplapm n en stereotiem reacties bespreekt van de fofficiële

machinerie'(diedeactiegroem n bijvoorkeurbeschuldigen vanbv.emotionaliteit,van <dekloktewillen terugzetten',<welzijnten kostevan welvaart'
tewillen,etc.)2B.
Zo verandertdeonmachtgeleidelijk in (een beetje)macht.SuNschrip 46..
tWillen weooithetprobleem van demiljeuhygiëneop afdoendewijzeoplosxn,dan zullen weaan de mensen en instituties,die vaak verborgen gaan
23 Paul van Tongeren en Ben ter Veer,28 m /adfie aktie-groepen fn Nederlc d

qKv-brosjure nr.2,Voorburg,1971).

M PietRxkman,Naareen strategle en m etodiek voorsocîaleakde, (Anthos),Bosch
en Keuning,BM = !1971.

25 Bram vanderLek o.c.,p.66.
26 W outervan D ieren,In naam v= de v/oruitglag./Van wle,zeiu?,in N RC-Handelsbly ,30 dec. 1972.

achterdemocratieseschijn demachtmoeten ontnemen en dezeterugbrengennaarwaarzehoort,namelijkbijhetVOLKI'QT.
Besluit
Na dit marxistisch geluid wilik besluiten met een passage uit een voor-

dracht,dieopzich nietsmetmilieu-hygiënetemaken had.maarnaarmijn
gevoelwonderwelde gdntegreerde visie weergeeftdie de problemen van

onzemaatschappijvannuvereisen.Devoordrachtwerd op 25oktober'72
op Kreta uitgesproken en handelde overde mogelijke bijdragen van het
Christendom aan leiderschap:
<AsI seeit,wearefacH to-day in the world with three greatproblem s:
a. the problem ofdeveloping man,forevermore trappM in the structures
ofour time;
b. this same trapped man since 1945 has the meansto com mitcollective
suicide wi1 ABc-weam ns and m llution;
c. leseproblem s,theresultoftœ hnicalprogress,caused him to loseconfidence in progress.A sa culture we have no m rspectiveand thuswe have
lostourhom forthe future.
A11three problem srm uire a solution.n isisnotonly a question of idealism,butfirstand foremosta question ofdire ner.
essity.In ouranswerwe
shallhaveto allotman a centralplace,and tMsnotin the sense ofmerely
being nice to another.W hatI wantto putacrossis,thatin our l inking,
answering and acting,f<the otherman''mustbeincludH ,whoeverhebe.No
single structure,,,,7///orlarge,ccn be more importy tfâ= M a .Ifman

feelstrape by humaninstitutionswemusthavethecourageto intervene
in ourown structuresand change them ifthey arefound wanting ...'.

Ja,datzounumqn drijfveerzijn voormilieu-actieenmaatschappij-omturning:naastenliefde.

27 SuNschrift46,o.c.,p.5.

H etPolen van G ierek*
L.L.S.Bartalits

In dem riodevan oktober1956totdecember1970 wasW ladyslaw Gomoelka een van deleidendefiguren in Polen.In tegenstelling metde eerste peri-

odevanzijnbewindwasGomoelkaœhtergM urendedelaatstejaren weinig
sociaalbewogen.De onmiddellijke verbetering van hetlevenspeilvan de
bevolkingmaaktehijingrotemateondergeschiktaan œnmogelijk grotere
vooruitgang in de toekomst.Ondanksde totstandkoming van hetnormaliseringsverdrag m etdeBondsrepubliek leiddeGomoelka'soverdreven voor-

uitgangsoptimismein december1970totzijn val.
Op hetinternationaalm litieke toneelbehaalde Gomoelka m eersuccessen

dan op binnenlandspolitiek gebiH .Op 7 december1970 werd zijn westm litiek bekroond doorde ondertekening van een verdrag m etde Bondsrepubliek.Ditvoorzag in normalisering van de betrekkingen tussen beide

landenopgrondvandestatusquo.Hetverdragbevattevijfartikelen,waarbijhetvoornapmstebetrekking had op degrenskwestie,diezeerduidelijk
in detekstwerd beschreven en verderondermeervermeldde,datbeide par-

tijen <de onschendbaarheid van hun bestaande grenzen bekrachtigden'en
tzich wederzijdsverplichtten totonbeperkteeerbiH iging van elkaarsterritoriale integriteit'.Het verdrag verklaarde ook nog datbeide regeringen
verderestappen zouden ondernemen tervollM ige normalisering en ontwikkeling van hun onderlingebetrekkingen.
W ellichtm oe igde het naar aanleiding van de afsluidng van het verdrag

metde Bondsrepubliek behaalde politiek succes Gomoelka en de zijnen
aan,om deop 12decemberaangekondigdedrastischeprijsverhogingenvan
levensmiddelen desnoodsm etgeweld door te zetten.Twee dagen later,op
14 dœ em ber,begonnen deprotestdemonstratiesvan de arbeiders tegen de

prijsverhogingen in driesteden aan deOostzee,in Gdansk,Som ten Gdynia.Hetwasvermoedelijk zuivertoeval,datde onlusten enkele dagen na
deondertekening van hetPools-Duitse verdrag uitbraken.Ondankshetfeit

datW illyBrandtpersoonlijknaarW arschauwasgereisdom hetakkoord te
* Enige opmerkingen naaraanleiding van hetboek van H arald Loeuen,Polen nlcà
dem Sturz Gomulkas,Seewald Verlag,Stuttgart,1972,260 pp..
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ondertekenen,dachten de Poolse arbeiders niet aan buitenlandse aangele-

genhHen,allœn aan lonen en prijan.M aarvan buitenafgezen lijkthet
onmogelijk tegeloven daterin hetgeheelgœn verband tussen beide gebeurtenissen bestond.

Jarenlang had hetre/meGomoelka getrachtdearbeidersdisciplineteversterken door het aanwakkeren van de vrees voor m itsland.Na de totstandkoming van het no= aliseringsverdrag met de Bondsrepubliek was

dezealdan nietbesGandedrei/ng geweken en de Poolsearbeidersin de
vroegereDuitsegebie en voelden Zch.bewustofonbewust,vrijerom hun
grieven te uiten.Nu konden de Poolse leidershun machtnietlangerbase-

ren op buitenlandsedrei#ngen.Zijkonden ook nietmeergemakkelijk beweren datprotesten hetsysteem zelfzouden be reigen omdatdie gevoH
werden doorbuitenlandse propaganda.Datwashetverschiltussen derAm -

ber 1970 en de gebeurtenissen van oktober 1956 in Hongarije en die in
Tsjœhoslowakijevan augustus1968.Ditbetekende datdePoolseleiders
œn maniermoesten vinden om hetcontacten hetvertrouwen van hetvolk

te herkHjgen.
Giereksm achtsaanyaarding
De plotselinge aankondi/ng van de prijsverho#ngen vlak voorKerstmis
wasôfhetwerk van i- and die de re iteitnietkende 6fvan de opponen-

ten van Gomoelka,die ve= oe elijk wisten waadoe deze bekendmnking
zou leiden.Desnelheid waa= eeGomoelka en dezijnen op 20 dœember
1970 werden vea angen,versterkt de twe e hypolese.Dat het plan te

vorenberaamdwas,lijktine1kgevalmogelijk.Overdeintrigedietotdeva1
van Gomoelkaleidde,isheelweinigbekend.Hijmoestwaarschijnlijkboeten
voorhetnietnakomen van zijn eigen partij-statuut,datconsultatie tussen
hogere en lagcefunctionarissen van hetpartij-en regeringsapparaatvereist.
Gomoelka'svz alsKrste sœ retarisvandeVerenigde Poolse Arbeiderspar-

tijwasop 18decemberalonvermijdelijk;toenwerd duidelijk datzijngezag
volle ig wasingestort.Bovendien hadden deKremlinleidersop 17dœ ember

in een bdefu n hetCentraalComité van de Poolse zusterpartijhun bezorgdheid ovœ degebeudenissen uitgesproken.Degeruchten datBrezjnev
tijdensdeonlusten œngeheimeontmoeting metGierek gehadzou hebben,
werden in W arschau tegengesproken.Daarstond tegenoverdathetverzoek

van Gomoelka om Sovjetmilitaireintenentie doorhetKremlin a1svolgt
werd bOntwoord:'W atbijU plaatsvindt,isuitsluitend œn interneaangelegenheid van Polen'.

F/wardGierek introduceerdeœngeheelnieuwestijlin hetPoolsepolitieke
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enmaatschapm lijkeleven.neeerstekeerdatdezestijlzichmanifesteerde,
wastijdensdetweM estakingin januari1971teSzczœin.toen Gierek zich
bereid verklaarde de arbeiders te on% oeten.
Hetbesluithiertoe werd genomen in hetm litburo u,ondanksde tegenwer-

pingenvan enkelevoorstandersvan dehad elijn.Moczaren Kepa zagen
Gierek œ n directe dialoog beginnen met de bevolking in plaats van alle

problemen binnen departijorganen te blijven bespreken.In overœnstemmingmetzijnverklaringdatdepartijœn nieuwebandmoestonderhouden
metdearbeiders,zochtenGierekendezijnen sindsjanuari1971regelmatig
contactmetdewerknemersin de grote fabHeken.

Om œnbeterpolitiek klimaattecrerenen tegelijkertijd desocialeenœonom ische m sitie van de werknemers te verbeteren,was Gierek bereid tot
eennadonaaldebatmetdearbeiders.Hijsprak op circa 200vergaderingen
in bijna evenveelplaatsen metarbeidersvan verschillende bedrijven enorganisatiesoverallerleihangendeproblemen in zoweldeœ onomische.adm inistratieve alswe1in de ideologische en culturele sx toren.Ook kardinaal

W yszynskiwasinzijn orn gœnonverbeterlijkereactionairmeer.DeKerk
kreeg in hetW esten en Noorden van hetland haarbezittingen terug.Naar
aanleiding van dezalir erklaringvan paterKolbe,in oktober 1971.reisden
duizenden priesters samen m ethun kardinalen en bisschopm n naar Rom e.
De berichten over deze plechtigheid werden niet alleen in de katholieke
pers uitvoerig besproken,maar ook in de Tribuv Ludu.

M achtsstr#d binnen de#Jr/#
Hetisdeverdienstevan Gierekdathijbinnennauwelijkstweejaareenfundamentelebeleidsombuiginghœ ftweten aan te brengen.Om aldezeveran-

deringen te kunnen bereiken heeftGierek we1watmoeilijkhe en moeten
overwinnen.ErheeftZch hetafgelom n jaarœn fellemachtsstrijd binnen
deVerenigdePoolseArbeiderspartijvoorge aan,diein zijn voorded werd
beslist.ReM sin mei1971 slaagde Gierek,door middelvan de vea anging

van ongeveerdehelftvandeeerstedistrictspaV jsecretarissen,erin zijnm sitiebinnen departijte consolideren.Daarna verbetœdezijn m sitie snel.
Op 14junivan hetzelfdejaarwed deverantwoordelijkefuncionarisvoor
destaatsveiligheid in hetministerievan binnenlandsezaken,generaz M ate-

jewski,ontslagen.Veaolgenswerden vierhoge ambtenaren van binnenlandse zaken gearresteerd.Deze gebeurtenissen volgden kortna de benoeming van Stanislaw Kania tot secretaris van hetCentraal Comité,belast
metvraagstukken betreffendedebinnenlandseveiligheid,œ n ressortdattot
dan toe totdebevoegdheid van generaalM oczar had behoord.

Nadebijœnkomst'vanhetCentraalComitéop 24juni1971wed bekend-

gemaakt,datMocMrvanzijnfunctiealssœretarisvan hetCentraalComité
ontheven wasin verband metHjnbenoemi
ngtotvoorzittervandeopperste
Rekenkamer.In september daaropvolgend werden de vertegenwoordigers
van <de politiek van de sterke hand'en van de pahizanengroep definitief

uitgeschakeld.Tegelijkertijd veM erf Gierek ook de sympaY e van de
Kremlinleiders,die geen verslechtering wensten van de verhouding tussen
bdde naties.

N ieuwe machtsconstellatie

Hetbelangrijksteresultaatvanhetindecember1971gehoudenW econgres
van de Verenigde Poolse Arbeiderspartijisgeweestdat O ward Gierek
erinslaagdezijn positiebinnen departijverderteconsolideren doormutaties in de top.H etCentraalComité werd uitgebreid van 87 tot 115 le en.

Debelangrijkstem rsoneleveranderingenin detop,meta1sdoeldeconsolidatievan Gierekspositiein departij,reflxteerdenhetverschiltussen het
Poolsepartijcongresen devoorafgaandecongressen in de andere socialistische landen.
Afgezien van de vervanging van W alterUlbricht op 5 mei1971 a1s œrste

secretarisvan de SED stonden de overige partijcongressen,inclusiefhet
XXIVecongresvan deCPSU,inhetteken van de machtspolitieke continuïteit.De Poolse comm unisten m oesten echterna vervanging van Gomoelka
op 20 decem ber1970 andershandelen.Edward G ierek en consorten waren
gM wongen hetCentraalComitégrondig tezuiveren,alsm M edesamenstel-

lingvan hetpolitburo tewijzigen om op dezewijzehetvolksdemocratische
regim ein Polen œn brM erem achtsbasisen een groterem litiekespeelruimte naarbinnen en buiten te geven.Bovendien werd doorde mutatiesin de
top en de vervanging van de overgrote m eerderheid van hetCentraal Co-

mitéde eenheid binnen de partijhersteld.
EdwardGierek'smedestanderbijhetve- ijderen van Gomoelka,maartegelijkertijd ook zijn rivaal,GenernnlM oczarswasuithetm litburo gezet.
Deve- ijderingvanM ocMruithetm litburo betekendeveelmeerdan het
vertrek van presidentCyrnnklewicz en de ministervan buitenlandse zaken,
Je rychowski,uithetzelfde buro.Deze beide staatsliM en waren te opvallend aan deperiode-Gomoelka gebonden geweest.
Onderhen die de politieke problemen meteen fharde hand'hadden willen

oplossen,behoorde behalve generaalMoczar ook de partijlddervan het
distdctW arschau,Kepa.Hijwerd niettotvollM ig 1id van hetm litburo
herbenoemd.De jonge en ambitieuze Olszowszkiwerd nietin hetpartijsecretadaat gekozen, doch we1 tot minister van buitenlandse yxken benoemd.Debeslistnietom liberale idee n bekendeministervan binnenland-
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seM ken Szlachicpromoveerdetot1idvan hetm litburo.VermoM elijk had
Szlachic zijn promouete danken aan zijn vriendschappelijke relauesmet
Gierek zelf.m ze promotie versterkte Giereks positie in het m litburo in
ie ergeval.Een andereverrassing wasde benoeming van de vroegeresociaal-dem ocraatJablonszkitot1id van hetm litburo.

Brezjnev-doctrine versusautonomie
De geestvan hetPoolse partijcongreswerd gekenmerktdoorœn merkwaardigetegenspraak tussen eenlatentaanwezig nationalisme en de toteen
minimum bem rkte ambities van W arschau op hetterrein van de buiten-

landsepoliiek.Nognooithad œn partijleiderzoved gesprokenovernationaletrotsen nationale vernieuwing en geen enkelvan de Poolse partijleiderssinds 1956 had zulk œn serviele houding tegenoverde Sovjet-unie
aangenomen alsGierek tijdenshetin dœember1971 gehouden partijcongres.Edward Gierek overtrof verre de huldigingen welke Gom oelka aan
hetadresvan M oskou had gericht.

W ashetvoorgaandedeuitwerkingvandeBrezjnev-doctrine?Ofœngevolg
vandeveranderdesamenstellingvan departijleiding,waarinvroegerPolen
uit hetoosten van hetland en functionarissen van Joodse afkomstM ten,

terwijlnu indepartijleidingPolen uithetwestenvan 'tlanddomineerden?
Oostm len en Joden waren misschien beter gewam nd tegen de Rusland-

liefdedan op ditpunttamelijk indifferenteW estpolen,dielansin W arschautoonaangevend zijn.
Naderatificatievan deOostverdragen op 3juni1972doordeBondsrepubliek en hetbezoek van presidentNixon aan W arschau gingen de Poolse
leidersechteraanspraak maken op eenzekere autonomieop hetgebied van
de buitenlandse m litiek.De hoofdrH acteur van het weekblad Polityka,
Rakowski,schreef datde conceptie van de Poolse betrekkingen m et de

socialistische landen steunde op de vollM ige gemœnschappelijkheid van
belangenendoelstellingen,welkeopsoevereinewijzemoestwordengerealiseerd en datdeze opvatting vrijmoestzijn van e1k elementvan dmentorschap'.Zulk een beleid zou de kansvergroten op acieve Poolse mM ewer-

king bijactiesvan desocialistischelanden indeinternationalem litiek en
Polen verheffen totœn interessante en belangrijke partner,nietV œn in
Oost-Europa,maarook in de kapitalistische wereld.

Depraktijk zagerœhterwelwatandersuitdan Rakowski'sbespiegelingen.Tijdenshetbezoek vanpresidentTito injuni1972aan Warschau demonstreerdeMoskou duidelijk zijn hegemonie overPolen.Kortna Tito's
aankom st in W arschau kregen de officiële besprekingen œn dramatisch
accent, toen premier Jaroszewicz onverwacht naar M oskou vertrok om

Kosygin te consulteren.Er bestond in de Pools-Russische relaties geen
dringend probleem datde afwezigheid van Jaroszewicz op de officiële onderhandelingen met Tito kon verontschuldigen.H et Poolse vi
jfjarenplan
waarover de Poolse leiders to oze malen in M oskou hadden gesproken,

wasopdatmomentreM svastgesteld endetijdenshetzeqdecongresvande
VerenigdePoolseArbeiderspartijaangekondigdeœonomische hervormingen waren,vermoM elijkalsgevolgvandeRussischebezwaren,indeijskast
gezet.

VermoH elijk had W arschau verzuimd de Kremlinleiders te raadplegen
overeventuele afspraken m etBelgrado betreffende uitbreiding van deeconom ische en m litieke samenwœking of had de Russische Ambassadeur

alarmerendeberichtennaarzijn regeringgezondenoverdeop20juni1972
gehouden vergadering van hetPoolse politburo.Op deze vergadering werden vraagstukken besproken die sam enhingen metde deelname van Polen
aan de XXW e Ztting van de COM ECON .Jaroszee cz was œn van de
vertrouwensmannen van het Kremlin,aan hem konden de Kremlinleiders

deoekazen toevertrouwen metdegarantiedatZjuitgevoerd D uden worden.W aarhetditm aalom ging,kon men nietweten.M aarwellœ rde deze
gang van zaken hoe problematisch en ingewikkeld de bekekkingen tussen

deSovjetbloklanden en Joegoslaviëzijn,detoenaderingtussen M oskou en
Belgrado ten spijt.Bovendien leerde dezegang van zaken hoe stevig de
Brezjnev-doctrine onderdeW arschaupactlanden fungeerde.
Pools-D uitse betrekkingen
Het debatover de verdragen van M oskou en W arschau in de Bondsdag

werd in Polen metgrotebelangstelling gevolgd.EvenalsbijdeW estduitse
CDU/CSU r= bijdultra-conservatieven'in Polen verzettegenderaeicatie
van het normaliseringsverdrag metde Bondsrepubliek.Dit vea et kwam

duidelijknaarvoreninenigetendentieuzeanu-Duitseenookanti-semidsche
toneelstukken.Bovendien had Polen niet op de laatste plaats a1s gevolg

vandeintememoeilijkhd en inhetland Rlfzijnaanvankelijkdominexnde
plaatsin BrandtsTostm litik'aan deSovjet-unieen de DDR moeten afstaan.DemeaterlijkeRussischediplomaiekeactiehadhetPoolseinitiatief
ge urende de D me= aanden van 1970 geleidelijk afgeremd.Toen Bahr
en Sched hetRussische tijdKhema G treffendede onderhandee gen aanvaardden,washet1otoverde aanvankelijk zelfstandige Poolse ro1ree s
Y ll
-st.
Dithad velePolen gdrriteerd en deteleurstelM g grœp ge urendedem aane
den ap1 en mei 1972 om Zch hœ n.M en mag aannemen dathetveaet
te en de normalisedng van de betxkkingen m etde D ndsrepubliek en de
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teleurstellingbijdepubliekeopinieeindemaart1972dePoolseregeringer
toedwongen bijmondevanhaarministervanbuitenlandsezaken,Olszowszki,een uitœ nzetting te geven over de ontwlkkeling van de betrekkingen
tussen beide staten.
M inisterOlszowszkiverklaarde onderandere datde Duitse expansiezucht
in hetverlH en œ n klooftussen bdde volken had doen ontstaan.Een natie

welke ditalles zou vergeten,zou handelen tegen haar natuurlijke drang
naarzell ehoud.Niemand in de Bondsrepubliek D u zich daarom moeten
verbnyon overhetfeitdatde Poolse publieke opM e de norm alisering van
de belekkingen metde Bondsrepubliek tegen deze M storischeachtergrond
plaatste.Hetverdrag van W arschau slootvolgens Olszowszki de Poolse

strijd voordelnitieveerkenning van dedoorniemand betwistegrenzen af
en de BondsrepubEek aanvaarddeM ermee de sinds 1945 bestaande werke-

lijkheid.Een verdrag datzich alleen totafzen van geweld beperkte(zoals
hetverdrag tusxn de Bondsrepubliek en deSovjet-unie)zou voorPolen
zinlooszijn geweest,maarnu waren de bl nselen van onaantastbaarheid
van de grenzen en resm ctvoor de territodaleintegriteiterm edein verankerd.Zulk œ n overœnkomstschiep œn realistische basisvooreen norma-

liseringvandewederzijdsebetrekkingen.
Samenwerking tussen Polen en de Bondsrepubliek vereiste afsluiting van
verdere gedetnllleerde overœ nkomsten.Daarmee zou dan de fedenis van
hetboze verle en',aldusOlszowszki,uitde weg geruim d kunnen worden.

M etnadrukverklaardemiisterOlszowszkiaanhetslotvanzijn uiteenzetting,datniemand zich in Polen zou lenen vooreventuele nieuweonderhandelingen,aangevraagd om debepalingen van hetverdrag van W arschau te

verzwakken ofteondermijnen.
Tengevolge van de politieke moeilijkheden in Bonn kreeg echterde met
grote felheid uitgesproken rede van Olszowszki om de aandacht van de

Duitserstetrekken,indeBondsrepubliek nauwelijksaandacht.
Een maand later,op 3juni1972,warenzoweldeDuitsersalsdePolen gelukkig;toen begon een nieuw hoofdstuk in derelatiestussen deBondsrepubliek en Polen.Alleswasandersgeworden na de uitwisseling van de ratificatieoorkonden en hetbesluitom diplom atiekebetrekklngen aan teknom n.
Een latentecrisishaard wasuitEuropa'sm litieke landschap verdwenen en
hetOder-Neisseprobleem vormde gœn bron van verdeeldheid m eer tussen
de NATo-landen.

TwintigjaarlanghaddeDuits-poolsetegenstellingBsbelangrijk steunpunt
voor de Russische hegem onie in Polen gefungeerd en ook de DDR had
voordelen kunnen putten uit spanningen tussen W arschau en Bonn.De
Poolse leiders kunnen nu nietm eer de kaad van het Duitse revanchisme
uitspelen.Hoede betrekkingen m etde Bondsrepubliek en de overigeNA-
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To-lu den Zch zullen ontwikkelen,isnog nietzeker.Overdezeproblem a;ek wordtin Polen verschmend gM acht:technocraten,katholieken,intellectuelen en wetenschapm rswillen,om versce ende rH enen,de sam en-

werkingmetdewesterselandenenin hetbijzondermetdeBondsrepubliek
uktbrdden.Hetregime-Gierek voeltmeervoorœn voorzchtigeno= alisering.Daarom bestaaternogsteH sonduideli
jkheid overhetaanknom nvan
wMeaijdsediplomatieke betrekkingen.
Toen Brandtin dc ember 1970 in W arschau was om hetnormnliserings-

verdrag teondertekenen,wasin œn gemœnschappelijk O mmuniquéoverœngekomen datbeide regeringen onmiddellijk na hetvan krachtworden
vanhetvedragdediplomatiekebetrekklngenzouden effectueren.In strijd
hiermee weigerden Khter de Polenana de uitwisseling van de ratifio tieoorkonden,aan œ n nieuwe desbetreffende gemeenschapm li
jke verklaring
mee te werken,omdatde Poolse regering eerstde overige W arschaupact-

landen wilde raadplegen.De door premier Jaroszewicz medio juni 1972
opgesomde voo- aarden voor een eventuele normalisering van de relaties
m etde Bondsrepubliek verta/de men in politieke kringen te Bonn a1sœ n
aanmaning totvooe chtigheid in de ideologische omgang m etelkaar.
De ratifio tie van de verdragen van M oskou en W arschau loste tussen de
Bondsrepubliek en Polen nietalle problemen op.Derhalve werd grootbe-

lang gehecht aan het mM io september 1972 plaatsgevonden bezoek van

Stefan OlszowsY aan Bonn.TijdensOlszowszki'sbesprekingen metzijn
collega Scheel werd œn overœ nkomst bereikt die nieuwe perspœ tieven
om ndevoorde sam enwerking tussen beide landen.H etvoornaamste resul-

taatvandebesprekingen wasongetwijfeld deaanknoping vanvolle igediplomatieke betrekkingen tussen beide landen.Daarenboven beloofden de
Duitsersœ n grotereliberalisering van hethandelsverkeer.H ierm eewasœn

belangrijkeperie evan denaoorlogsegeschiedenisafgesloten.
Erisvœ lveranderd in Polen sindsdecember 1970,zowelwatde stem ming

alswatdemaniervandoenbeleft.Partijleidersverschijnen op bijœnkomsten in fabriekenen zijbe>ntwoorden daarlastigevragen.Hetisduidelijk
datM ward Gierek doorernnomische hervo= ingen,alsmede doordeverbetering van het m liueke en sociale klim aat de nog ste s min of meer
explosieve situaue trachtte ontspannen.

Hetiste homn datverderetra/sche ewaringen aan hetPoolse volk bespaard blijven en datvoortgang kan worden gemaaktmetdeopbouw van
en me ernePoolse staat.Voordeme erniseringkan zijn industde hœft
Polen buitenlandse kr/ leten nodig.H etligtin de ve- ache g dathetW >ten * ansaan dezewenstegemoetzalkunnen komen.

Polen is anders
PeterH ebblethwaite

Herderlijke brieven vormen een ve- aarloosd literairgenre.Op zondag
9 apdl1972 publicœ rden de twee Poolse kardinalen ieder een brief.Het

verschilvantoonwasopmerkelijk.
Kardinai W yszynskikloeg een theiligschennende m isdaad'aan,œn fpro-

fanatie'zonder gelijke in degeschie enisvan hetbidom W arschau.Hij
riep degelovigen op toteerherstel.W atwaserge% urd? In Zboda W ielke,

œn dorp op 50 km vanW arschau,hadden deparochianen zelfeen kerkje
geM uwd,nietveelm eerdan œn doorplnnken geschraagdetent.M aardaar

haddenzijgœn toelatingvoor.Op 22maartverschenen 150m litiemannen,
braken hetkerkje afen transm rteerden hetH.Sacramentin een vrachtwagen naar œn naburige dorpskerk.Opgeschriktdoor hetprotestvan de

bevolking,de en de regeringsinstanties,verantwoordelijk voor kerkelijke
zaken,hardhun besthetgeschilbijteleggen:delokaleautoritdten waren
wat te voortvarend geweest;hetdorp zou,onder bepaalde voo- aarden,

sm M ig 'nkerk krijgen.KardinaalW yszynskihad alenigetiW contactgezochtmetdemM ster-presidentPiotrJaroszewicz.Inallerijlwerd nu 'nontmoetinggeregeldvoorvrijdag7april,maardekardinaaldaagdenietop;zijn
publiek antwoord wasde herderlijkebrief,twee dagen later.W e1had hij
tevoren in een persoonlijkebriefaan Jaroszewiczdesluitingvan dekapel
œ n tfascistischgoptre en genoem d en gewaarschuwd voor œ n nieuw december 1970,toen de arbeiders Gomoelka ten val brachten.Op 17 april

kwam hetantwoordvanhetCentraalComité:zijzochtengœnruzie,Zboda
W ielkekonœnkerkkrijgenopvoo- aardedatdepastoorverplaatstwerd,
maarde 'toon'die de kardinaalaansloeg,was'onaanvaardbaar'.
Dehele epise e illustreerttreffend hetproble- van de verhouding tussen
Kerk en Staatin Polen.W ie in die situatie nietm oetleven,heefthetrecht

nieterœn oordeelovertevellen.W e1kan hijvragen stellen.W ashetincidentin ZbodaW ielke œ n teken datde betrekkingen m ssen Kerk en Stat

na de door Gierek geïntre ucœrde nieuwe stijlopnieuw verslœhterden?
W ashetslechtsœn buiofeen grondige verandee g van kllm aat? Subtieler
nog:probcrden subzterne,Gom oelka-trouwe ambtenaren Giemk doordit
lomm optre en stokken in de wielen te steken? W atvoor œn comme s-

tisch regimeisdit,dateenkardinaaleen regering kan be reigen? Kan KardinaalW yszynskiechtverwachten datdeEerste Sœ retarisvan deVerenigde PoolseArbeidersbarrevoetsnaarG nossazou gaan?

DeherderlijkebriefvanKardinaalW ojtylavanKrakauhield zichmetheel
andere dingen bezig.A1begon hijmettrompdgeschal(<christenen wéten
dathun dezegepraalbehoort'),zijn brieftoondebegrip voordecomplexiteitvan deproblemen.Hijhad hetoverdeuitœnlom ndeinterpretatiesdie
historiciin deloop dertijden gegeven hebben van hetconsicttussen KoningBoleslaw deStoute(1058-1079)en Stanislas,œn vanW ojtyla'svoorgangersalsbisschop van Krakau.W asStanislasœn heiligedie zich verzette
tegen de corrupte koing,of œ n m litiek gœ ompromitteerd ruziestoker?l

W ojtyla verkoosblijkbaar deze indiv te weg om de ambiguïteitvan de
hidigesituatiein hetlichtte stellen:ook nu zijn in Polen de dingen wel
œnsandersdan zeschijnen.
Hetzouechterfoutzijn,tussen detweekardinalenœnwigtewillendrijven.
W yszynskiis72en zeteltin W arschau sedert1948;W ojtyla is52 en werd
pasin 1968kardinaal.Beiden hebben een onberispelijk patriottisch verleden.W ojtylawerktetijdensdeoorlogin een munitiefabriek en sm eldede
partisanen wam ns in de hand:W yszynski stond voor de oorlog bekend

om zijn socialebewogenheid en werd ten tijde van hetstalinisme onder
huisarrestgezet.De regering had m isschien gehooptm untte kunnen slaan
uitde benoeming van een tweH e kardinaal,m aar die tactiek 1eH schipbreuk op de soliH e rotsvan de <œnheid van hetPoolse episcopaat'.Dat
onwrikbare œnheidsfront tegen de aanspraken van de Staat is de eerste

(somslijkthetook delaatste)regelvan hetkatholiekeleven in Polen.
HetisœngoM estrategiegebleken.SindsGiereksmachtsovernamezijn er
van rc eringszijde alvele vriendelijke geluiden te horen geweest.Gierek
wildezoveelmogelijk alleswatPolen verdeeldhield wegnemen.In deSejm
verklaardeJaroszewicz op 23 december 1970 datde regering naar een volle ige <normalisering'van de verhouding tussen Kerk en Staatwilde streven.Ezonderdienormalisering kan de natie nietgemobiliseerd worden om
te werken aan de welvaarten de overwinning van de economische crisis'.
Voortdurend komtditthema in verschillende variatiesterug.Op 3 oktober

1971verklaardeA.Skarzm ski,ministervoorkerkelijkezaken,in een toespraak overhet<morele verval'in Polen:

<Op sociaal-ethisch gebied staanwijvoorproblemen dievan fundnmenteelbelangzijnvoordetoekomstvan denatie.Inhetzoekennaaroplossingen daarvoorbmnenmacisten enkatholieken,alsteunenzijop verschillendeideologische overtuigingen,geleid dooreenzelfdepatriottism e,elkaarvinden.A rbeids1 <W e zullen hetwe1nooitweten',concludeerde eens een goede Franciscaan in œ n
preek overhetzelfdethem a.<Eén ding weten we echterwelmetzekerheid:beide par-

tijen waren hartstochtelilk geëngageerd.En datisde1% van degachiHenis'.

ethos,eerbied voor de sociale eigendom ,coëxistentie in gezinsleven, arbeids-

milieu in de gehele gemeenschap,de stdjd tegen het alcoholisme en andere
maatschappelijke kwalen:op al deze terreinen kan de Kerk,overeenkomstig
haarmoreleleer,optreden voorhetalgemeen welzijn van dehele natie'(Slowo
Powszechne,no.236).

DePartijvraagtdezegen vandebisschopm n nieten ve- achtnietdatzij
hun gezag zullen aanwenden om priestersen leken toteen 'progressieve en
socialistische houding'te bewegen.

iM aarwijhebben we1hetrechtteve- achten datzijgeen partijkiezen voor
m ensen die de Staaten hetsocialismevi
jandiggezindzijn.W ijrespecteren het
recht van de Kerk om te streven naar religieuze eenheid onder de gelovigen,

maarwijdelen de overtuiging niet,datde ongedwongen verspreiding van een
sociaalprogressieve houding onder de cle- s iets van doen heeft m etde poging

om dieeenheidteondermijnen'.

Naeven zijnpettehebben afgenomen voordeVaticaansediplomatie,met
nam evoorde <positievehouding'vanhetVaticaan ten aanzien van œn Eurom se Veiligheidsconferentie,om schreefSkarzynskidetweegrondprincipes
waarop een tnormaliseringgmoetsteunen:
1. De kerkeli
jke autoriteiten en hetepiscopaatmoeten,overeenkomstig het

supra-yolitiekekaraktervanhunreligieuzezending,hetsocialistischeregimeen

de polltieke oriëntering van de Volksrepubliek consequent erkennen als een
onschendbare en voor hetvaderland opm rste reziteit.
2. De Volksstaat za1het pe= anente karakter van de godsdienstige activiteit

van deKerk respecteren en demaatschappeli
jke waarde van haaropvoedende
rol voor gelovigen erkennen.

Een overœ nkomst,gebaseerd op die tweeprincim s,wasdringend noodza-

kelijk in hetbelang van dehelegemeenschap.
N orm alisering

Debisschoppenreageerdenm sitief,zijhetietwatvoorzichtig.W atmoesten
zijtussenderegelsdoorlezen?Zijvroœen <geenwoorden,maardaden'.
Op 21juni1971publiceerden zijonderdetitel<Hoedenormalisering verstaan moeten wod en'œn documentdatlaatZen hoe zijzich in kreeftegangœnwegbanen naarœntoenadee g.Ddethesissenstellen zijvoorop:
1. DeKerk faPolen maaktdeeluitv= deU4 versdeKerk.DeR .K.Kerk
verkeert in œ n andere positie dan de andere kerken:haar centrum ligt
buiten Polen.<DeKatholiekeKerkkangœn nationalekerkZjn;danzouze
nietmeertotdeUniverseleKerkbehoren'.Evenminkan zi
jalankelijkvan

ofondergeschiktzijn aan de Staat.Ongetwijfeld werd hiermeeeen allusie
gemaaktop de zwakke situatie van de Russische Ohhodoxe Kerk Solsje.

nitzyns brief aan patriarch Pimen m oetde Poolse bisschopm n als zoete
muziek in de oren heba n geklonkenz.
2 Cfr.Streven,juli1972,pp.979-985.
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2. DehelegeschiedenisdoorAee/fdeKerk inPNeadenadegediend.De
œ rste thesissuR ereerdeeen zekeredistanuëring,detwee eonderstreeptde
ro1 van de Kerk Zsintegrerende factor in de natie,vooralge urende de

124 jaardathetland uitœngescheurd en van dekaartwasgeveegd:TDoor
haarpM agogische invloH en de behartiging van nationale waarden heeft

deKerk denatiegevrijwaard vangermaniseringen russificering'.Datwas
œn uiterstriskante bewering,maar de bisschopm n moesten er nietvoor

terugschrikken:iHereen in Polen moeterkennen dat<deKerk tijdensde
Nazbezetting,samen metde natie,œn verschrikkelijkelijdensweg isgegaan'.Ditgemœnschappelijk1otheeftdebanden tussenKerkennatiezelfs
toegehaalden isœn van devoornaamsteredenen waarom deKerk in Polen

zo sterk staat.Terwijlin Hongarije,Sloveniëen Kroatië de Kerk metde
fascistische regim esm eewerkte,getuigen in Polen de 7.000 pdestersdie in
concentratiekam pen terœ htkwamen en de 2.* 0 dieerstierven,van desolidariteitvan Kerk en natieB.
3. De Po4se acffe is katholîek.De derde thesis volgtuitde tweM e.On-

dnnks25 jaarpropagandablijftPolen œn homogœn katholiek land,meer
nog dan voorde oorlog.DeJoodse bevolklng werd nagenoeg geheeluitgeroeid,de Oekraïenersverdwenen doorhetterritoriumverlies aan hetOosten.Zo kunnen de bisschopm n concluderen:
TAlle pogingen om de K erk te isoleren en haar taak en zending te kortwieken,
leiden tot de desintegratie van de spm enleving en zetten de gelovigen op tegen

deoverheid,een situatiedieschadelijk iszowelvx rdenatie a1svoordeStaat'.
M aardiedrie i esissen vo= en slechtseen preliminaire schermutseling;de

bisschoppenwildeneerstbewijzendatzijrechtvansprekenhebben.Vervolgensvattenzijdeleervan Gaudium etSpessamen betreffendedeverhouding tussen Kerk en Staat,herhalen hun eisvangodsdienstvrijheid a1seen
van deno= ale menselijkerechten en pakken dan de tweebasisprincim s
van de <normalisering'aan.

Zijzijn bereid totconcessies:
<D e Poolse K erk en hetepiscopaatbeseffen dat de sociale, econom ische en

politiekesimatiein onslandnadeoorlogveranderd is.Alduizend jaarlang
een intrinsiek deelvan de natie,wi1de K erk ook ln deze nieuwe situatie de

natiedienen...Zijwi1geenpolitiekeoppositievoeren engeensocialekrachten
in hetgeweerroepentegen hetgrondwettelijk vastgelegderegime.Hetepiscopaatheeft nx it een politiek leidende rol willen spelen'.

Geen revisionismedus,nog minderrestauratie romen.M aarerkenning van

destatusquokan œnnogalbescheidenconcessielijken(slœhtweermoetje
nuœnmaaloverjehœnlatengaan)endebisschopm nstellenheelduidelijk
daterkenning nietbetekentabdicatie:

3 TeM jlde Partijaltijd spreektvan 'Kerk en Staat',spreken de bisschoppen liever

van <
K erk en natie'.
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<M en kan niet zeggen dat de Kerk stri
jdttegen hetregime ofhetStaalgezag

wnnneerzij,overeenkomstig haar zending.streeftnaar vdjheid van handelen
of lmda entele burgerlijke rechten verdedigt a1s morele waarden die voort-

vloeienuitnatuu- etenevanqelie,vooralwnnneerdierechten beknotofzelfs
geschonden worden doorindivlduelerereringen'.

M .a.w.watSkao sh Thetsupram litiekekarakter'van dezending van de
Kerk noemde,betekentnietdatde Kerk uitgesloten wordtuitde sfeervan
de publiekeen socialemoraliteit.Eerbie voordeStaatbetekentnietondergeschiktheid.
Hetlange documentbesluitmetœ n reekssuggesuesom de Tnorm alisering'
wat context te geven.Als men een klimaatvan vertrouwen wil schepm n,

moetdeKerkerkendworden a1seenjuridischm rsoondieondereigenwetten staat;zijmoetvrijheid hebbenvan handelen,vergaderen,benoemingen,
beheervan goH eren;zijmoetvrijkunnen commx'niceren,zowelintern als
metRom e.fGeheimeinstructiesen circulaires'moeten worden geannuleerd.

Pacta suntservanda.Tenslottejuichen de bisschopm n Giereksverklaring
over<meerdemocratisering'toeen drukken zijdehoop uitdatkatholieke
lekenvrijhun plaatskunnen innemen inhetom nbareleven en datwiede
Staat* 1dienen,nietnoodzakelijk totœn partijmoetbehoren4.
Ideologische terugtocht?

Naaldatstoom afblazenlijkthetmisschien datdeconcessiesdievan beide
zijden gedaan werdenstoch maarmageruitvielen.Zijn coëxistentieen wederzijdseerkennlngdanzo'ngrotevooruitgang?Inwerkelijkheid œhteren
indecontextvandemarxistischetheoriebetekentdeerkenningvandeblijvende religieuzeactiviteitvan de Kerk en demaatschappeli
jkewaardevan
haaropvoedingswerk œn belangrijkeen eigenlijk verbazende stap.Hoeis
ditterijmenmetdetheorie,datdegodsdienstvanzelfverdwijntmetdeverandering van deeigendom sverhoudingen en de economischeinfrastructuur?
Alsgodsdienstuitsluitend een produkt van de kapitnlistische aliënaue is,

waarom blijfthijdan voortbestaan in een socialistische maatschappij?De
simm lsteverklaringzou zijndatdetheoriegewoonverkeerdis.M aardatis
œn tegemakkelijkeoplossing,en dusonmogelijk.Dusze% en deenen dat
<de weg van socialisme naarcommunismelanger en moeilijkerisdan we
dachten'.Anderen (Schaff,Kolakowski)wijzenerOP,endatiseerlijker,dat
4 Op hetW eCongrO van deVerenigdePoolseArbeideopartijwaren ook niet-partijle en aanwezg a1swaarnemers.Ditwaseen l
'nnovatie.çDitwasdepolitiekemanifotatievan enverandering in opvattinp overdero1van dePartij.HetCongreswas
inderdaad deaak vu dehelenatie.W ijZjn ewan overtuigd datzulk œn houdlng
moetleidentothetinpraktijkerkennenvandeeigen statusenpositievan niet-partijleden in het leven van het land'.Krzysztorf Kozlowski in Tygodnîk Powszc hny,
1971,nrs.51-52.

aliënaues waar M arx nog gœn vermoeden van had,netzo goH in een

socialistische maatschappijblijven bestaan.De huidige machthebbers in
Polen schijnen zich nieterg tebekommeren om theoretischeverklaringen.
Zijschijnenvooralleswaarzevoorstaan,meerpragmatischeoplossingente
zoeken.Ineengesprekmeteenpartijlid hoordeikdevolgendeuideg:Polen
heefteigenlijk nooiteen revolutiegekend en hetvolk heeftnooitvoorde
relekeuzegestaantussenPartijenKerk.Erishiernooiteen beeldenstorm
geweestofeen priestervervolging.Datmaaktdatde Polen altijd geleefd
hebben metonpogelostespanningen.Mijn gesprekspartnererkendederol
diedeKerk gespeeld heeftin devorming van hetnationaalbewustzijn en
lietdx rschemeren datde eigen Poolse weg naar het socialisme daarmee

rekening moethouden.DitKrealisme'lijktbijna op berusting en schijntop
heteerste gezichteen ideologische terugtochtofœ n verslapping van ideol
ogie t
e ver
onderstellen.
logie
to
veronderstellen,

lnderdaad,Giereksbeleid ishetbestteomschrijven metdeterm <pragmatisch'.Hijluistertgraag naar<technocraten',wildeindustrieen deœonomie <rationaliseren'.Datisde rH en,zegtmen,dathijtotœn wapenstilstandmetdeKerkwilkomen.Detaakdiehijzichgesteldhaft,isverrevan
gemskkelijk.Hijmoetverzoeningtotstand brengen in denatieén tegelijk
deleidendero1vandePartijhandhaven;hijmoetin eigenhuiszijn m sitie
veilig stellen én tegelijk op zijn qui-vivezijn voordeSovjets.Hij* 1geen
Gomoelkaen durftgeen Dubcek Zjn.<DeellendemetDubcek',zeimeœn
schranderePool,fwasdathiJvergatdatjedeBeernooitbelachelijk mag
mzko 'b*

nemoeilijkhM en waarmeeGierek temaken heeft,zijn aftelezen uitzijn
slottoespraak op deAchtste Sessie van de Poolse Arbeiderspartij(1971).
Hijwasaan demachtgekomen na een golfvan onrustin deindustrieen
vangeweld tengevolgevan deontstellendeprijsverhogingen.M aarhijverteldedekameraden datdecrisisnietallœ n van economischeaard was:

<Devx maamsteO rzaak ewan wasdeverslapping,jade ernstige schending
van deband tussen partijleiding en arbeidersklasse.In onsregimeisdieband
onontbeerlijkg.
Hetvertrouwen inderegeringhadschadegele en,ookonderparti
jlM en.
tM aardekritiek werd afgedaan a1shetwerk vanmalcontentenenopzi
jgeschoven.Info= atiewerd vew alst.Hetgebrek aan begrip voor de sociale en econom ische sim atie nnm toe'.

W ie was daarvoor verantwoordelijk? De toon Waarop Gierek Gomoelka
5 Diebekoring isaltijd aanwezg.G n van deboeken waaroverde Polen Zch het
meestvrolijk maken isVerhden overLenin doorMichalZosaanko,oorspronkelijk
uitgegeven in Leningradin 1% 8,tweeju rlaterin hetPoolsve> ald.Hetu sin de
kortste keren uitverkocht.H etisœ n boek voorkinderen,een theiligenleven'van het

meestgênantesoort.ln Rusland wordthetve= oedelijk ernstiggenomen.

behandelde,was heel anders dan die waarop Chroesjtjov desti
jds Stalin

aankloeg.<Hetismoeilijk',legdehijmeteen fraaiunderstatementuit,<de
rolvankameraad GomoelkajuisttebeoordeleneneenvollMigeevaluatiete
geven vandejaren 609.Daarop liethijkeurig œn citaatvan Lenin volgen
overdenoodzakelijkheid dePartijvrijtehoudenvan <autocratischeneigingen'.Had hijdaarmee Gomoelka een autocraatgenoemd? Nee,meneer.
Hoedanook,<deleidingvandePartijwerdbem rkttoteenkleinegroepen
zo verminderdedeinvloed van hetPolitburo en hetCentraalComité'.Voor

hetgevaldateen ofander1id van de Partijzich zou afvragen watGierek
zelftijdenshetGomoelkaregimeginderinKatowiceuitspookte,hadhijœn
behendigeverklaringbijdehand:tledervan onshad zijndeelin deverantwoordelijkheid,zijhetnietiederop gelijkewijze'.Hetleek welop koorddansen.

Verderliethijverstaan datervanœn ideologischeterugtochtgeen sprake
was.Nalatigheden op hetideologisch front,zeihij,hadden geleid totde
verspreiding van <revisionistische ide-''n over de opbouw van hetsocialis-

me,derolvan dePartij,enz.'.M aarhoekomtrevisionismetotstand?
TRevisionisme kom ttotontwikkeling vooralwanneer er een vacuum ontstaatin

hetideologisch leven.Revisionismekrijgtinvloedzodrawijinvloed verliezen.
Daarom isdestrijdtegen deversteningvan deideologieevenbelangrijkalsde
strijd tegen hetrevisionisme.De tweehangen onlosmakelijk samen.Revisionismebestrijd jenietdoorsimplificeringen,doorreëeldenken tevervangen door
lege form ules'.

Giereksm sitieisdusogenschijnlijk veilig orthodox.M aarmen mag niet
vergeten dathijzowelzijn partijgenoten alsM oskou gerustmoeststellen.
Zijnverbindingvan <destrijd tegenhetrevisionisme'metdestrijd tegen <de
verstarring van deideologie'wordtmisschien van kapitaalbelang.De ideo-

logieverstartwanneerZjallœn maarslogansgaatherhalen en nietlanger
beantwoordtaan en rekening houdtmetde grillige en koppige feiten.Het
tegended van <verstening'isnieteen vage elasticiteit,maareen responsieve
om nheid tegenover nieuwe situaties.De normaliseringsm litiek tegenover

deKerkkanworden gezen alsdœluitmakend van destrijdtegen œn verstarde ideologie en in die zin wordtœ n quasi-ideologische rechtvaardiging

geleverd voorde nieuwelijn.Datlijktmisschien allemaalnogalingewikkeld,maardatzijnnueenmaaldesemanuscheregelsvanhetcommunisme:
j
ekuidxl
ntno#s
ietzc
ohe
ma
idœvove
rannoddi
eg.
renofœn anderekoersvaren;daaris
œn
va
erkva
lan
Hng
or
Traditie en pernieuwing
De Poolse bisschoppen kunnen misschien in de verleiding komen, aldat
ideologisch geharrewarrustig aan teZen en erop tevertrouwen datdeKerk
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het<socialisme'we1overleeft.Tenslotte heeftKardinaalW yszynskizelf al

tweeEersteSœretarissen (Bieruten Gomoelka)overledd en zijnvaderis,
ruim 90.pasvorigjaargestorven.Een stoerras.Zoalsœn leoloogmezei:
'AlsW yszynskihetadviesvan progressievekalolieken had gevolgd en m et

Gomoelka had meegewerkt,waar zou hijdan nu zijn,nu Gomoelka in
ongenade isgevallen?'En het<systeem'datGom oelka heeftvoortgebracht

ofge uld,bestaatnog steM s.Gierekslijn wordtgeacceptœrd,maarmoet
haarproeven nog leveren.Gierek heeftwe1een veranderingvan stijlingevoerd,nietvan systeem.Hetiswaar,veelruimte om te manoeuvreren heeft

hijniet.M aarwatheefthijbinnendiebeperkteruimtepraktisch gedaanom
de relatiesm etdeKerk teverbeteren?Viermaatregelen hebben hetklimaat
watopgeklaard.De Kerk kreeg in de <teruggewonnen gebieden'in hetW esten haargrond en bezittingen terug.Een completeinventarisvankerkeli
jke
bezte gen - van gewaden totde opbrengstvan hetpastoorstuintje- is
nietlanger verplichtend.De onmogelijk hoge belase gen die de m eeste

priesterspermanentin een m sitievan tœhnischeZegaliteitplaatsten,zijn
we1nietafgeschaft,maarschijnen nietmeergeurgeerdteworden.En Skarzynskim aakte mettrots bekend dat <in 1971 we1 20 vergunningen waren
gegeven voor hetbouwen van een kerk'.Allemaalnuttige,maar nietheel

belangrijkeconcessies.
Hoeweinig zetegemoetkomen aan watdeKerkvraagt,blijktalsmenbedenkt dat volgens Kardinaal W yszynskiW arschau allœ n aldringend 50
kerken nodig heeft,de restvan hetland meer dan 3.000.Anderen zeggen:

500 zou alredelijk zijn,maarin een ritmevan 20 perjaar,zullen ook die
500 ernietzo gauw komen.DekatholiekegroepindeSejm wildekerkenbouw integreren in de urbanisatieplannen;een kerk heeftnietveelkansals

zeermaarachterafbijgezetwordt.
M ensen in hetW esten vinden die passie voorkerkenbouw misschien ver-

bijsterend.M aarhetiseenpassiediegroeitnaarmatezeonderdruktwordt.
Ook dePolen ishetniettedoen om <triomfalisme';een kerkgebouw isvoor
hen œ n m aterieelgetuigenisvan een Kerk diedehoH sterisvan dezielvan

de natie.Bovendien,informele kerkelijke ontmoetingen <in een ofander
huis'ofin œn flatzouden verdenking wekken;bijeenkomsten van meer
dan12mensenzijn tillegaal'.HetLaatsteAvondmaalzouinPolenvandaag
onmogelijk zijn.
Nergenswordtdesymbolischebetekenisvan een kerkgebouw zoduidelijk
a1s in Nova Huta,de stalen stad in de buurtvan Krakau,de nieuwe stad

van de<socialistischemens'en tegelijk de <grootsteparochievan Europa'.
Toen daarin 1960 eerstvergunning werd gegeven om een kerk te bouwen
en deze daarna werd ingetrokken,ontstonden erbloH ige onlusten.Nu is

dekerk bijna voltooid,nog nietin gebruik;er staan nog dichte steigers

547

Polen isanders

rond.Dem orgen datik erwas,vielereen mistige motregen.m aarde binnenplaats zag zwartvan hetvolk.Er waren er die konden schuilen onder

ietswatbijonsop eentribune-afdakvan œn 4edivisieclub zou lijken;de
m eesten stonden buiten in m odderenregen.Vrachtwagensen bussen ploe-

terdenaan,zodathetschelleha= onium nognauwelijkstehorenwas.Alles
watjeboven deparaplusuitkon Zen,waren St.Sulpicealeeldingen van
O.-L.-Vrouw,omlijstmetdriehoeken van lichtjes.W atdrijftdeze tweH e
boerengeneratie ertoe,hier in de regen te komen staan? W at zeggen en

zingenzij?Alsjedatverstond,hadjedesleuteltothetPoolsekatholicisme.
Alsjedaarbijweetdatdeœrste steen voordekerk afkomstig isvan het
grafvan Petrusin Rome en datKardinaalWojtyla hierverleden jaareen
rm uiemmisbijwoonde voorde 400 Polen diehiervlakbijdoor de Nazis
zijn vermoord,dan vallen alle elementen van hetPoolse katholicisme in
Nova H uta samen:nationalism e,boerenvroomheid,M ariaverering,uitdagend traditionalisme,taaigeloof.

Hetwasongetwijfeld metdiewaarden voorogen datKardinaalW yszynski
in 1970 aan hetCongresvan Poolse n eologen schreefdathun taak was,
'een Poolse theologie voor de Polen'uitte werken.Invloeden van buiten
worden overhetalgemeen a1sgevaarli
jk ofve- arrend beschouwd.M aar
hetCongreslietook anderegeluiden horen.De theoloog A.Zuberbier zei:

tEen Poolsetheolo#eisalleen mogelijk a1szijgeworteld isin detheologie
vandeUniverseleKerk'.Datis'nietzoonschuldiga1shetlijkt:hetisonverstandig,de Poolse theologie afte sluiten van buitenlandse invloeden.Ter-

wijlbijonsdeTuniverseleKerk'(waaronderdan fRome'wordtverstaan)
vaak een remmendeinvloed uitoefent,zou zijin Polen stimulerend en bevrijdend kunnen werken.Anderen gaan nog verderen wijzen erop datde
theologie net zo goM kan verstenen a1s de maY stische ideologie.In de

frontlijnsituatiewaarin Polen verkeert,waardeKerk altijdtenminsteonder
œ n latentebedreiging staat,isdeneiging grootom derangen te sluiten,alle

theologischespeculatiestevermijdenen demeestletterlijkeorthodoxieaan
te hangen.Som mige theologen ergeren zich dood aan de hun opgelegde
beperkingen.Een van hen zeime:

'Spreeknietvan deffzwijgendeKerk''in Polen.Onzepriestersen bisschoppen
kunnen naar hetbuitenland reizen.Wi
jkunnenkatholiekeboekenentijdschriften publiceren.Alsereen f
dzwijgendekerk''is,dan wordthaarhetzwijgen opgelegd door de hiërarchie. H et boek van de N ederlandse dominicaan T.M .
Ahoof,Agqlornamento,datalin hetPoolsvedaald wasen in druk gegeven,
kreeg geen lm prim atur.Een vicaris-generaalheeftzelfs citaten van Vaticanum
11 gecensureerd en liet de formule T
fecclesiasemperreformanda''verwijderen:
datzou de gewone gelovigen in ve- arring brengen'.

JehoefthetBulletînd'informationdel'Académiedela ThéologieCatholiquevan W arschau maareven tedoorbladeren,om te zien dathetaan theo-
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gische activiteitin Polen nietontbreekt.De klachtechter is,datdatalle-

maalbinc neen kleinekringblijftenhetleven vandeKerk inhaargeheel
nietraakt.ErbestaatbijvoorbeddeenvoortreffelijkDyrektorium ApostolsfwJSwieckich (Diredorium vanhetLekenam stolaat),volcitaten vanVaticanum 11 overlekenparticipatie en parochiale raden.Maarde werkelijkheid? Kazimierz Kania vond inderdaad,na lang zoeken,enkele voorbeelden van parochieraden die echtwerkten en het milieu veranderd hebben,

maardealgemenesituatievattehijsameninderetorischevraag:tzijnerin
Polen parochieraden waarin leken belangrijkerdingen tebehandelen krijgen dan hetaanschaffen van een nieuwekroonluchtervoor de kerk ofhet
oprichten van œ n afsluiting rond de pastorie?'

Dezelfdeklachtkunjehoren overdepriesterraden.W aarzebestaan,worden deleden meestalbenoemd doorde bisschop ofhetzi
jn diocesaneambtenaren;de agenda wordtop voorhand door de bisschop gedicteerd;ze

krijgenalleenbanaliteitentebehandelen.Een vandieraden moestbijvoorbœld de feestelijkheden organiseren voorde verjaardag van debisschop.
ln œ n OPrOeP totde Synode in 1971schreefœ n groep Poolse priesters:
<In de diocesen die hetvx rbeeld zouden m oeten #eVeZ -- W arschau en Gniezno, die beheerd worden door Kardinaal W yszynski; m x lawek, Lublin en
Czestx howa,die een leidende rol spelen in hetgeloofsleven in Polen - heb-

ben debisschoppennieteenspriesterberadenoplericht'.
Zijverwierm nhetargumentdat'Polenandersls',datTnieuwighMenuithet
buitenland komen'en verklaarden dathethun helemaalnietom tdestructieve anarchie was te doen;hetConcilie had hun echter de hoop gegeven
datin hetbeleid van debisdommen een eind zou komen aan de dbureaucratische en administratieve methoden'.
Een laatste element in de complexe verhouding tussen Kerk en Staatin
Polen vormthet Vaticaan en de Vatio anse Oostpolitiek.In zoverre het

mogelijk isdie politiek te achterhalen en te beschrijven,bestaatze in de
m ging om de rœhten van deKerk veilig te stellen in hetkadervan respect

voorverdragen.DeVaticaansediplomatieisvaak angstvallig formalistischs

bijnae ant.Datbleekbijvoorbeelduitdekoppigeweigeringom dePoolse
ApostolischeAdministratoren indeW estelijkegebiM ena1sdewareopvolgers van de vroegere G 'itse bisschopm n te erkennen.Ditwekte in W arschau veelwrevel.Nu de Bondsdag hetVerdrag m etPolen heeftgeratificeerd,spreekthetVaticaan ook officieelvan deW estelijkegebiH en.Door
de recentebenoeming van een derde Poolse kardinaal,M gr.Boleslaw Kominek, aartsbisschop van W roclaw (
het vroegere Breslau),worden de

grenswijzigingen tussen Polen en Duitsland nogmaals bevestigd en wordt
een man naarvoren geschoven die zich beijvertvoorœn dialoog metde
communisten.Een m sitiefantwoord op Giereksnormaliseringsbeleid.

Sam enlevingsopbouw in het W aasland
M ielD ullaert

HetW aasland,een gebied van ca 50.0* ha meteen bevolking van 207.000
inwoners,isgeografisch gesitueerd in Noord-v aanderen tusxn de groeim len Genten Antwerm n,ten zuiden begrensd doordenatuurli
jkeFenzen
Schelde en Durm een ten noorden doorde NM erlandse provincie Ze uws-

Vlaanderen.M eerdan dehelftvan de bevolking woontin vier ste elijke
centra- Sint-NiklnnK(deregionalehoofdplaats),Lokeren,Temseen Beveren- mete1khunhinterlandvan minofmeerverste elijkteplattelandsgemeenten.Tot,laatons zeggen.1965 was deze streek œ n vergeten hoek
van hetland.Verkeerstechnisch slechtontsloten,œ onomisch gekarakteri-

seerd doorœn structureelachteruitgaandetextielnijverheid,œn bem rkte
metaalindustrie,diedelaatstejarenwe1œnsnelleexpansiekende(Boelwed
Temseb.v.)en voorallandbouw (in hetnoord-oosten deuiterstrendabele
m lderbH rijven aan delinkerScheldxever,in derestvan hetgebied een
zandstreek metkleine,weinig uitgeruste landbouwbM djfjes) vormde het
W aasland een economisch stagnerend gebiH .Verderfungeerdeen fungœ rt

de streek a1sarbeidsreservoirvoordeomliggendegroeipolen (vooralAntwerpen)en kentœn sterk uitgaandem ndel.In detextielsœtornoteren we
een relatiefhogevrouwenarbeid.metlagelonen enweinig scholing.Sociai-

cultureelishetgewestgekenmerktdoorzijntraditionelelokaleelitesenverenigingsstructuren en œn scholarisatiegraad beneden hetrijksgemiddelde;
de hogergeschoolden trekken uitde streek weg.

Ditisin enkeletrekkendestreekwaarin sinds1965geleidelijk debehoefte
is ontstaan aan œ n proces van samenlevingsopbouw.

H avenuitbreiding en industrialisering

In 1965 werd (in hetjaarverslag van deBank van Antwerpen)heteerste
voorstelgeform uleerd voor een uitbreiding van de Antwerm ehaven en de
industriële ontwikkeling van de linkerScheldeoever.Kortdaarna hield L.
Delwaide,schem n van de stad A ntwerm n,te Sint-Niklaaseen voordracht

waarin hijtamelijk concrete phnnen bekendmaakte voorde inname van
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ongeveer10.0* ha op delinkerScheldeoever,watzou neerkomen op 1/5
van hetW ase grondgebiH .Reacuesbleven nietuit.Een aantalgemœ nten
in hetW u sland voelden Zch bH reigd doorzo'n plotselinge,van bovenaf
gM ropte ontwlkkeling en ook regionale en provinciale overheden reageer-

den.Uiteindelijkresulteerdeditindeoprichting van een regionaalorganisme,deV.Z.W .W aasland,gerichttegen de economischeen adm inistratieve
eisen van de stad M twerpen en bedoeld om devoorgestelde plannen om te
buigen ten voordelevan de streekontwikkeling.
Die 10.000ha diedoordehaven en deindustriezouden worden ingepalmd,
bleven ookgehandhaafd in deeersteversievan hetgewestplan Sint-Niklaas-

Lokeren.(Een van destudiegroem n dieditplan opstelden.wastrouwens

œn Antwerpsegroep,deSchelde-Dijle-groep).Toenhetdaaroverzijn adviesmoestgeven,werd hetW aasland onmiddellijk geconfronteerd metde
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gemœ nten in de betrokken zone,die zich m ethand en tand tegen œ n der-

gelijkeeisverzetten.HetbeoogdegebiM istraditioneel,naasthetVeurneAmbachtse,een van debestelandbouwgebiM en van hetland.Gœn wonder

datdemensen zich nietdirectkonden verzoenen metzo invijm ndeindustrialiseringsplannenwaarvanzijnietbeseftenwaarom ernu inœnsbehoefteaan bestond.Bijnaderonderzoek blœk overigensdatdebehoeften aan
havenuitbreiding helemaalnietzo dringend waren.De terreinen die door

hetTienjarenplan voorde ontwikkeling van de rechteroevervoorhavenbehoeften en overslag waren bestemd.waren nog lang nietvolzet.Haven-

deskundigenverzekerdendatderœhteroevernoggeruimetijd ruimschoots
aan devraag kon voldoen,allanswatdeoverslag en hetsmkgoe erenverkeer betreft.Hetonderscheid werd onderstrept tussen de behoeften op

gebiM van industrievestiging enee jdsen havenuitbreiding anderzijds.
Na een onderzoek van de reële behoeften werd hetvooruitbreiding voorzienegebied in een tweede versie van hetgewestplan praktisch gehalveerd.
Hetomvatte dan nog hetgebiM vanaf de Schelde tot aan de provinciale

weg Vrasene-r eldrecht,ongeveer 6.e ha,meteveneens a1s zuidelijke
grens de express-route Antwerm n-Zœkusten als noordelijke grens de
staatsgrens.De mogelijkheid van œn uitbreiding naar hetwesten werd
evenwelom ngehouden.Hetontwerp voorzag terhoogte van Kallo (ten
noordenvanFortSaint-M arie)œnbeperktesluisvoorbinnenscheepvaarten
eventueelvoorkustvaart,gaande tot30.% à 40.* 0 ton.Een twqM e sluis,
ongeveer even groot als de Zandvlietsluis,werd voorzien ten zuiden van
Doel,alsook œ n kanaaldok van de sluisvan KV o naar Baalhoek.

In dittweedeontwerp blijven degemœnten Doelen Kallo besàan,weliswaarmeteen zeerbeperkteomvang.Behoudensdetwœ sluizenopBel/sch
grondgebiM en de toegang via œn kanaidok naar Bam oek werden verschillende instœ kdokken voorzien,plus œn eventuele reserve voor later.
Tevenswerden degemœnten ten westen van ditgebied,M eerdonk en Verrebroek,toteen kleinere omvang teruR ebraèht,om œ n eventuele verbinding naarZelzateofZeebruggeom n tehouden.DatgebiH wordtontsloten

doordegrotering,diezalgaanvanœn geplandetunnelinhetnoorden (die
uitmondtopdenieuwetunnelonderhetkanaaldok opderœhter-oever),in

zuiddijkeriche ggekruistwordtdoordeexpress-routeM twerm n-zœkust
en de E3 om dan opnieuw,tussen Kruibeke en Bu el,over de Schelde te
gaan via œ n brug ofœ n tunnel.Voorde sm orwv erbinding werd tussen

Zwijndrœhten Melseleœn aftekking voorzen van delijn 59 M twerm nGent.Deze zou het nieuwe indusG e ebie doorkruisen en de rM s bo

skandeindustdeën Polysaren Union C-arbideonmiddellijk kunnen be enen.

Heelditplanplu tsthetWu slandvoorbelangrijkemutaues.Opdevragen
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diedaarmeerijzen za1de streek zelfœn antwoord moeten geven.Hoedan
ook,dehavenuitbreiding en de industrialisering zullen hetgewestop m aat-

schapm lijk gebied ingrijpend veranderen.
De volgende probleemelementen kuM en worden onderscheiden:
De industrialisering van de linker Scheldeoever trekt vooral kapitaal-

intensieve(in tegenstellingtotarbeidsintensieve),m tro-chemischebedrijven
aan,diebekend staan alsgrotemilieuvervuilers.
-

Dem ldergronden,bijuitstek geschiktvoorveeleisendelandbouwteelten,

worden door opspuiting.wegenbouw,leidingen en zwaar verkeer vernietigd.
Arbeidskrachten van buiten de regio,kadermensen enz.,komen zich in
de streek vestigen,waardoorproblemen van lokalisatie,communicatie met

deplaatselijkebevolkingenoverheden ontstaan.
Alsgevolg van deuitgebreide problemen waarmeedevi
jfm ldergemeen-

ten (samen 10.000 inwoners:Kieldrecht 4.180, Kallo 2.269, M eerdonk
1.793,Doel1.334,Verrebroek 1.201)geconfronteerd worden,dringtzich
œn schaalaanpassing op.
De verhouding moetworden geregeld tussen regionale instanties en industrie n,tussen regionale overheden en centrale overheid m etbetrekking
totde industriële ontwikkeling enz..Ermoeten nieuwe beheersvormen ko-

men enwelkeza1deverhouding zijn tussen W aasland en Antwerm n?
Deonteigeningsproblemenbrengen voorgrotebevolkingsvoem n (voorallandbouwersen werknemers)belangrijkeimplicatiesmetzich mee:herlokalisatie,sociaalverantwoorde vergoe ingen,bM rijfsoverplaatsing,be-

roepsscholing,tewerkstelling,integratiein hetnieuwe woonmilieu,informatie overde timing van de uitvoeringswerken.
Vooralde onteigeningsproblem atiek heeft aanleiding gegeven tothet op-

richtenvanœnW erkgroepM aatschappelijkOpbouwwerkinhetW aasland.

Een werkgroep maatschappel#k opbouwwerk
H et1ag in debH oeling van de overheidsinstantiesom de geplande ontwikkeling van industrie en haven op de liA erScheldeoeverzo rustig en vlot

mogelijktelaten'
verlom n.M aarmetdeonteigeningen verliep hethelemaz
nietzo rustig:ved ingehouden protest,dataf en toe eensuitbarstte.De
voorwaarden waarop onteigend werd,waren niet gunstig,financieel niet,
m aar ook omdat er te weinig informatie en doorstroming was;hetgevolg
was:œ n grote onzekerheid,vooraloverde timing van de uitvoeringswerken.Alsm e ig bleek daterhelemaalgeen georganiseerde kanalen waren

om desomsdiep ingrijmndegevolgen van deonteigeningenvoorpersonen
en groem n op te vangen.Toen de landbouwers-en arbeidersorganisaties
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zich daarvan bewust werden,gingen zijzich spontaan groeperen in eeh
actieverband voor de erkenning van de globale onteigeningsproblematiek,

diedoordehogereoverhM en veelala1sœn uitsluitend juridisch-financiële
kwestie werd afgehandeld.Daardooronderdnzk gezet,nam hetM inisterie

vanOpenbareW erkeneenmaatschapmlijkwerkerindienst<om demenselijkeen socialekantvandeontwikkelingnietuithetoogteverliezen'.Inde
praktijk komtdezefunctie (alhoeweleen zekereobjectivering van deproblematiekisgebeurd)neerophetaanbrengenvaneenbuffertussendeingenieursvan detechnischediensten en dedoorde ontwikkeling veroorzaakte

spanningen bijdebevolking.Zebood gœn voldoendewaarborg voorœn
globale aanpak van de onteigeningen.In de ogen van de landbouwers-en
arbeidersorgaisatieswashetslechtsœ n dm litieke zet'.
Eind 1969werd daarom,op initiatiefvan deIntercommunaleen hetEconomisch Comité W aasland en onder stimulansvan de socio-profesjionele ver-

enigingen,een W erkgroep M aatschappelijk Opbouwwerk in hetW aasland
(M OW )opgericht.Zijissamengesteld uitvertegenwoordigersvandesocioeconomischesector(devakorganisatiesACV -ABVV,deNcMv-middenstandsorganisatie,de Kamervan H andelenNijverhei
d endeBoerenbond),
de Intercommunale, het Economisch Comité W aasl
and, de Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziei ng en de dienstTsociale Begeleiding'van het M inisterie van Openbare W erken.De activiteiten van de W erkgroep worden
financieelen administratiefgesteund door de Intercommunale.In oktober
1971 werd œ n licentiaatsociologie a1s stafmH ewerker voor hetopbouwwerk aangeworven,die alswerkspilzou fungeren voorde W erkgroep.
Totnog toeheeftdeM OW zich vooralmettweegemœnten bezi% ehouden:
Kallo en Doel.
1. Kallo.De vraagofKallo(2.
262inwoners)nogverderleelaarwas,stelt
zich reeds vanaf 1965.M aar sindd ien is de situaie nog problematischer

geworden doordevesti/ng van meerzwareindustrie(deelektriciteitscentraleEBES)en basisindustrie(chemie)indeomgevingvan hetdorp.
In 1969 werd œ n socio-planologische studieoverKallo aangevat,die begin
1971klaarkwa .De studie kon nietvœ1meerdoen dan de reM sscheef-

gegroeide situaue bevesugen:een onverantwoorde nzlmteWke inplanting
van debestaandebe rijven (miliepbinder,stmctuurblnder,lawai,visuele
hinder;de elektriciteitr ntraleEBES ligtop slœ hts500 m van de lœ l ern

Kallo en #ng onlangstotproduktie overzonder nog overœn volle ige
exploitatievergunningtebeschikkenl).
Drie beleidsvarianten werden voorgesteld:
-

Detoound laten zozshijtusxn 1965 en 1971 wasgv oeid zonder

pm icipatie van de bevolking,zonder ove dl bemoeiie en zonder œ n

554

M ielDullaert

reelinzichtindeproblemen.Oplangeretermijnbetekentdithetdoodbloeden van de gem œnte.
-

Hetdorp uitbouwen alswoonzone.M ilieuhinder,structuurhinderzijn

œhter bezwarende factoren voor hetleefklimaat.
-

Kallo uitbouwen tothavencentrum a1spoorttoten draaischijfvan de

haven.

ln eeninformatieprojectwerd dezestudiedoorgespeeld naar de werkgroep
Kallo (bestaande uitdegemeenteraad plusdevertegenwoordigersvan het
verenigingsleven van degemœnte).De werkgroep kwam totde optie om
Kallo op korte termijn œn beperkte residentiële functie te geven en op
langeretermijnuittebouwen totœn havencentrum.
Enkelebeleidsopdrachtendieuithetvoorgaandevolgen,zijn alsvolgtweer
te geven:
In verband m etdemilieuvervuiling isdoorhetdepartem entvan Streek-

economie aan hetStudiecentrum teM olol rachtgegeven om een voorstudie te m aken over een automatisch luchtverontreinigingsmœ tnet voor
beide Scheldeoevers.
Debeperkteresidentiële uitbouw van Kallo stuitte op dereedsklassieke
procM ure van de administratie inzake huisvestingsinitiatieven.
Een paarbM enkingen:
In de functiestudie Kallo wasgœ n self-survey van de bevolking voorzien,waardoorkansen verloren gingen om debevolking bewustte m aken.
W e vertrokken met de hypotheek dat het initiatief voor œn functie-

studiewerd genomen vierjaarna deprobleemervaringdoordebevolking.
Bijhetdoorspelen van deonderzoeksgegevensnaardebevolking kwam dit
telaatkomen telkensweertotuiting.Ditwasnietvan aard om hetvertrouwen tussen opbouwwerkeren bevolking te bevorderen.Toch kwam de be-

volkingop basisvanhetinformatieprojectin zekerematetoteen objœtivering van haareigen leefsituatie.

2. Doel.Van meetafaan vallen enkele verschilpunten op metde situatie
in Kallo.
-

DegemœnteDoel(1.334 inwoners)isgeografisch demeestgdsoleerde

poldergemeente.Ditheeftgevolgen op de cohesie van deleefgemœ nschap.

Indeonmiddellijkeomgevingvan Doelwaren noggœn hinderendebedrijvengevestigd toendefunctiestudieophetgetouw werd gezet.
Via deW erkgroep Doelwordtdebevolking actiefbijdefunctiestudie
-

-

betrokken doormiddelvan self-survey en regelmatig contactoverde stand
van destudie.
De functiestudie wilmeergH etailleerde beleidsalternatievel aanbieden
dan diein defunctiestudieoverKallo werden geformuleerd.
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Destudiekwam klaarinhetvoorjaarvan 1972.Devoornaamstebesluiten:
'Totaalgdsoleerd en milieuhygiënisch nietleefbaar,is Doel veroordeeld

om teverdwijnen.Hetbehouden van Doelalswoonzone iso.m.om deze
rM enen nietverantwoord.Bovendienishetbehouden van dehuidige situa-

tiefinancieelenmenselijk onrechtvaardig...Onteigeningsbeslissingopkortetermijn,deuitvoeringhiervan op halflangetermijn metmogelijkheid tot
vervroegdeonteigening,daadwerkelijkehulp aan probleemgevallenhouden
nietalleen een financiële hulp in,maarevenzeereen noodzaak aan sociale
begeleiding'.

Enkeleconclusies

1. Degrootindustriedruktbelangrijkeeconomischeprojecten doorviahet
nationale beleidsniveau.Hetbeleid zorgtvooroptim ale voorwaarden voor

hetvestigen vandezeindustriezonderdatzijop dieindustriecontroleheeft
(de EBEs-centraleb.v.).
2. De bevolking heeftgeen inspraak in de uitbouw van hetgebied waar

zijwoonten werkt.Desocialekosten van een dergelijk globaalprojectzijn
nietvoorafgekend,laatstaan gdntegreerd in debeleidsbeslissingf.
3. De huidige beperking van de industrialisering volgens het Gewestplan

Sint-Niklaas-Lokerentot6650ha(naverzetvan debevolking)isnietdefinitief.DeplanoptiekvanhetGewestplan spreektnoguitdrukkelijk van een
uitbreiding tot10.000 ha,zonderdatgesproken wordtoverde sociale kos-

ten van dezeindustrialisering.Ook hierkrijgen weeen beslissing op basis
vanœonomischeobjectieven zonderdatdesocialekosten gekend zijn.
4. Opbouwwerk schi
jnthiereigenlijknietméértezijndanhetopram nvan
debrokstukken die de overheid heeftlaten liggenz.Toch heefthetopbouw-

projectop delinkerScheldeoevereenbijdragegeleverd toteen sociaal-planologische formulering van de ontwikkeling van de linker-scheldeoever,
m etals gevolg een stuk bewustwording van de bevolking betreffende het
waarom van hetontbreken van desociaal-planologische dimensiein debeleidsbeslissingen.

1 Cfr.P.-H.Virenque,Denieuweschaarste,in Jfreven,juli1972,pp.986-996.

2 Voor een kritische waardering van hetopbouwwerk in hetalgemeen,cfr.F.Swartelé, Opbouwwerk ... veelbelovende methodiek, in De Nieuwe M aand, november
1972,pp.558-566.

Levensw erk van Lutherherdrukt
U niek gebeuren

E Beenfes

Bijvelen zaldenaam Lutheralleenhetbeeld oproem n van deaugustijner
monnikuitW ittembergdiein de16eeeuw (hijleefdevan 1483-1540 vanuitzijn gewetensnood protestaantekende tegen een aantalpraktijken van
de toenmalige kerkorganisatie.Ten gevolge van veelonbegdp werd hij,
geheeltegen zijn bedoeling in,we1gedwongen een eigen kerk te stichten.
M inderbekend isdathijzowelaan debijbelwetenschap a1saan deDuitse
taaleen blijvendebijdrageheef!geleverd.Bijgelegenheid van een onlangs
verschenenwerklwillen wijdezebeideaspectenonderdeaandachtbrengen.
Hetmag a1seen bijzondergunstige omstandigheid worden gezien datde
Reformatieaanbrak op een tijdstip dathetmogelijk wasboeken te drukken.Hetlijktweiig overdreven te zeggen datdeboekdrukkunsten de
Reformatie voor elkaar van grote betekeniszijn geweest;zonder elkaar
hadden zijwaarschijnlijk nooiteen zo grote omvang kunnen aannemen.
Doorde uitvindingvan deboekdrukkunstishetopeensmogelijk een veel
grotere groep mensen dan voorhœn in één keertebereiken.Tevensbeleeft
hetHumanismein de 16eeeuw haarhoogtepunt.OnzelandgenootErasmus
iseen van ,de bekende hum anisten die in hun banier de leuze <Ad Fontes'

(tenlg naardebronnen)geschreven hadden.M en gaatdeklassieke schrijvers en de Kerkvaders in hun grondtalen bestuderen.Ditbetekentdater

œn grotevraag ontstaatnaardocumenten in hun oorspronkelijketaal.De
tweM ehands vertalingen die tot dan toe bestonden moesten vervangen
worden doorde grondteksten zelf.Ook ten aanzien van een zo principieel

boek alsdebijbelgolddezevraag.W asmen totdan toeaangewezenop de
Latijnsebijbeltekst(dezgn.Vulgata),mH eonderinvloed vandehumanistischeidmlenontstaatervraagnaardebijbelinhaàroorspronkelijketalen;
voorhetOudeTestamentisdathethHebreeuws,voorhetNieuweTestament
het Gdeks.
1 HansVolz u. H elnzBlanke, H>g., D.M artlnLuther, Sfâlfl - Das Ist: Dfe

gantzeHeîllgeJràrf//Deudsch,> //'aew zugerkht,Rogner& Bemhard,M e chen,
1972,2 delen (2514 pp.)+ Anhang und Dokumente (397 pp.);voor Nederland:
Ambo,Bilthoven,llnnen ;55,
- ,leerJ75,
- ;na 1juli1973resp.J75,- en #95,- .
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OmdatLutheriemand wasdievoortdurend een beroep deed op debijbel,
gingbijzijn volgelingendiedezegrondtalen nietmachtigwaren,hetverlangep ontstaan naareen bijbeluitgave in hun eigen taal.In december 1521
begintLlltherop instignatievan M elanchtpn,sinds1518zijn collega-hoogleraarGrieks,m eteen volledigevertaling van hetNieuwe Testament.Hier-

bijwerd hijenorm geholpen door de zojuist(1519)verschènen Griekse
H itievanErasmus.Na 12weken (maart1522)kijken zededrukproeven al
door,inin septemberverschijntdedefiniueveH itie,heeltoepasselijk <LuthersSeptembertestament'genoemd.> pri
jseaan bM raagtruim 10grosbekwasm
tlmmerm an.
chen,in dietijdhetweekloonvan en
InmiddelsZtLuthernietstil.Dirœtna hetM everen van deuiteindelijke
tekstvan hetNieuweTestamentbeginthijaan devertaling van hetOude
Testament.Dezearbeid zouhem geen 12weken,maar12jaargaan kosten.
Hijkreeg nu temaken methetHebreeuwsen alsHebraïstwasLuthereen
autodidact;pasin 1521waseriemand diehethem systematisch ging leren.

Zelfschrijfthijhierover:
<1k heb m eerHebreeuwsgeleerd doorallezende de enetekstmetde andere
tevergelijken,dan doormetdegrammatica te werk tegaan.Ik ben gœ n
Hebrakus naarde regelsder grammatica,wantik laatm e doorniets bin-

den,maargamijneigen weg'z.
Veelzwaarderdan devertaling van hetNieuweTestam entviçlhethem om

deschrijversvanhetOudeTestament<Duitstelaten spreken'.
Juistdoordeze voortdurende strijd om hetHebreeuwsweer te geven in
goH Duits heeftLutherœ n plaatsgekregen in de Duitse literatuur.W ed

hijenerzijdsvanuithetHebreeuwsœn taaltecreëren die verstaanbaaris
gezegden als:jch wasschemeineHendemitunschuld (Ps.26:6),auff
-

den henden tragen (Ps.9:12),wesdasHertzvo1ist,desgehetderM und

uber(M att.12 :34)bewijzen dit3- ,anderzijdsishijin staatzeersubtiel
eenHebreeuwsebetekenisnuanceinzijntaalovertezetten.Eengoed voorbeeld hiervanlijktmijhetHebrœuwsewerkwoord jada',meestalmetkennen ofweten tevedalen.M aarsomsheeftditje c'een dieperebetekenis,
waarwijinhetNe erlandsgeen werkwoordvoorhebben;hetmeestcorrect
lijktmijnog de wœrgave:methethartervaren.Luthervertaaltje c'in
dergelijkegevallen methetkrachtigefinnen werden',eenmagnifiekevondst
(cfr.Ex.16:6,Jes.9 :9,Job 21 19).7.
0 ishetZjngroteverdienstedathij
hetHebreeuwsgeen geweld aandoetten gunstevanhetDuits,maarjuistin
2 Dr.W.J.Kooiman,Luther en de Njhel,Baarn,1961,p.52.

3 Via de Deux-Aes-bijbd,œn slKhte bewerkingvu de Lutherbijbelbestemd voor
deNederlanden (uitgegeven inBmden 1561-1562)komen vqelvan dezegcegden in
de Nederlandse taal terecht.Cf.A.C.'deGooyef,Bqbeltaal en Moedertaal, Den
Haag,1962,pp.14 -15.
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beide talen goH e nuanceringen weette vinden.Daarom verdientLuthers

bijbelvertaling in literairopzichtveel1ofen voorde ontwikkeling van de
Duitsetaaliszijvan uitzonderlijkebetekenis.Zijbeziteen rijke woordenschaten een goM e stijl,zoalsbijv.blijktuithetprachtig gebruik van de
alliteratie:
-

HERR unserHerscherswieherrlich istdein name(Ps8:2)
Derunschuldigehende hatund reineshertzen ist,den nichtlusthatzu

loserlere(Ps24:4)
furdem getumelseinerRossen,rMerund Reuter(Ez.26:10)
lasstewerLiechtleuchten furden Leuten (M att.5:16).

Tevenskenmerktzijn vertaling zich doorœn uitstekend ritme.Datisniet
zo verwonderlijk,omdatweweten datLutherzijnvertaling nietzozeerbedoeld heeftom telezen.maarom tehoren.<Daarom lezemen liefsthardop,

en LuthersBijbelvertalingisdaarook op ingerichf4.
HoewasLutherin staatzo goM Duitste schrijven?Hetwasnamelijk in
zijn tijd bijzonderongewoon datgeleerden 'zich verlaagden'om in hun
moedertaaltedoceren en tepubliceren.Zijverkozen de verhvven taalvan
hetLatijn.Bovendienbestond erinDuitsland tentijdevanLuthernoggeen
eenheidstaal;deverschillende streektalen (hetopper-,middel-en hetnH erduits)streden onderling om devoorrang.Hetopperduits,de diplomatentaal,za1de zege behalen en in deze taalgaatLuther dan ook publiceren.

HijheeftdezediplomatieketaaluitSaksen wezenlijk bdnvloed.
Lutherschijnteen van deeersteprofessoren tezijn geweestdieinzijn collegeszo nu en dan Duitssprak.W erd doorsom migen (o.a.Berthold van
M ainz)we1beweerd datdeDuitsetaalveeltegrofen onbehouwen wasom

erdebijbelsewaarhH enlntekunnen uitdrukken,Lutherlietduidelijk zien
dathetwe1degelijkmogelijkwasindietaaltetheologiseren.Inœnvanzijn
geschriften vermeldthijdaarover:
<Ik dank God datik hierin Duitsetongvalmijn God hoorenvind op een
wijze,a1sikHem totnutoenietgevondenheb,nochindeLatijnse,nochin
de Griekseof Hebreeuwse taal's.

DeDuitsetaalblijktinzijn handen œn kernachtig en krachtig theologisch
wapen.Publiceerdehijin 1517 nog slechts2 geschriften in zijnmoe ertaal,
in 1518 werden heteral8,in 1520 zelfseen totaalvan 15. Deze ontwikke-

ling laatzich goed verklaren:hijgaatzich meer en meertothetgewone
volk richtenen destebetergaathijzijnmoMertaalhanteren.ZijnM agnificat-com mentaar uit1521ishiervan een heelmooivoorbeeld.
4 Dr.W .J.Kooiman,Verbum vocale en focaleW/fe;in debundelSpelregels,Amsterdam,1967:p.112.

5 Allegeschnften vanLutherzijn gebundeld in dezgn.WeimarerAusgabeW .A.
);

bovenstaand citaatuitW .A.1,378 vv..
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Hetismetnamedeverstaanbaarheid van zijn vertalingdieaanspreekt.In
zijn a ndbriefoverhetvero en (1530),waarin hijrekenschap aflegtvan
zijn vertanlmethode- hijwordterimmersvan beschuldigd nietletterlijk
genoeg te vertzen zoals de m iddeleeuwse vertalers dat slaafs dM en -

weerlegthijbeschuldigingen methetgeven vanenkeleduidelijkevoorbeelden.Zo verdMigthijin deze a ndbdef zijn vertaling van M att. 12 :34.
Letterlijk staater:UitdeovervloH vanhethartspreektdemond.
<zegmij,isdatDuits?W elkeDuitserverstaatzoiets?W atisovervloedvan
hethartvoor een ding? Je kuntdat in hetDuits nietzo zeggen;hetzou
betekenen,datiemand een hartvergroting heeftofteveelhartheeft- ofschoon hetook dan nog nietuitkomt.Overvloed van hethartisgeen Duits,

evenmin alsje kuntzeggen:ovealoed van hethuis,overvloH van de
kachel,overvloed van de bank.M aar moe er thuis en de geWone rRan
zeggen:W aarhethartvo1van is,daarlooptdem ond van over.DâtisgoH

Duitsenom dattesprekenhebikmijnbesigM aan,alhebikhetnietoveral
bereikten nietsteezshetjuistegetroffen'f.
Ook devertnling van hetOude Testamentbie them zulke problemen.H et

boek Leviticus(3 Mose)bezorgthem weinig plezier.Alshijbezig ismet
de offerwetten en denamen van deingewanden en delichaam sdelen van de

dieren moetvertalen,gaathijnaareen slageren maakthetslachten van
dieren mœ .Zo is ook het boek Job gœ n sinœure;somszithi
jveertien
dagen,drie,vierweken naaréén bepaald woord te zoeken zonderhetgoe e

te Wnden (Job 30:1-19 draagthiervan m.i.duidelijk de sm ren).Jesaja
1-33 valthem zwaartegen.H etmanuscriptdathijhiervan naar de drukkerijstuurde,bevatbijnagœncorrœties.BlijkbaarheeftLutherindeeerste
versie zo zitten strem n en verbeteren (hetgœn hijongelimiteerd deed met
diversekleuren inkt)dathijditoorspronkelijke Jesaja-exemplaardezetter
niet durfde aanbie en en deze hoofdstukken eerst weer in het net heeft
overgeschreven.

Tusxn dezomervan 1523en maart1532 verschijnen nogalonregelmatig
stukvoorstukdeverschillendebijbelge eelten.G nge etnilleerdelijstvindt
men indeInleiding op hetgehelewerkT.In de hedstvan 1534 komen deze

dzonderlijk uitgegeven ge eelten als één boekwerk uit,bestaande uit 2
delen.Ditisœ hternognietde H itiediewe hierbespreken.De uitgavevan

1534wordtnamelijkindejaren ema(1534-1541)steM sweerverbeterd en
gœ orrigeerd.Voor ditwerk heeftLul er œ n aantaladviseurs aangetrok-

ken,fmijn SanhM rin'zoalshijhennoemt- Hebreeuwse,Griekseen Rabbijnsegeleerden - metwie hijfouten en verbeteringen in de uitgavebe6 W .A.,30,1I,637 vv..

7 Biblia

Das ist:DfegantzeSeilfgeSchrifft,pp.138x-142x.
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spreekt.Totaan zijn sterfbH blijftLutheraldusaan zijn bijbelvertaling
schaven.

Detekstdienu vooronsligt,isdusdeneerslagvandeuiteindelijkebijbelvertalingvanLutherzoalsdiekortvoorzijn doodisuitgegeven.Hetiseen
markanteuitgave,omdatook de aantekeningen die Luther in de kantlijn
opschred zijn opgenomen in ditmagnisekeboekwerk.Men krijgtdusde
oorspronkelijke Lutherbijbeluit1544-1545 voorzich,compleetmetzeer
fraaie houtsne en,metditverschilslœ htsdatde Gothische lettersomwille

van deleesbaarheid zijnvervangendooreen he endaagslettertype.Aan de
vertaling zelfheeftmen metopzetnietsveranderd;alleen ehtefouten zijn
doorDr.Volzenzijnassistenten verbeterd.BijSpreuken 2:21stond in de
uitgavevanLutherzelf:ziePs.57.Ditmoetonmiskenbaarzijn:ZePs.37.
Slœhtsditsoortfouten zijngecoM gœrd.Daarin kan natuurlijk œn zekere
matevansubjœuviteitschuilen,maarge en deuitgavezijndezebewerkers
zeergewetensvoltewerk gegaan en m.i.zekerniettever.Hetenigedatzij
echtaan de vertaling zelfhebben toegevoegd isde versindeling,aangezien

debijbelin Luthers tijd œn dergelijkeindeling nog nietkende.we1een
hoofdstukindeling.Omwillevu dehanteerbaarheidhebben zijdezeingreep
willen doen.A angezien de tekstprœ ies zo isovergenomen alsin hetorigi-

neelvan 1545,komenervanhetzelfdewoord somsverschillendeschrijfwijzen voor.De bewerkershebben dat- m .i.zeer terœ ht- zo gelaten;zo

schrijftLuierdeenekeerFreund,een andere maalfreund;somserein
komen,danweerereinkom en;nu eensGalilemn,dan weerGalileam (resp.

deGriekseen Latijnsennnmval).
Aan denieuwe,zeerverzorgdebijbeleditiezijn een aantalpublikatiestoegevoegd,die stuk voor stuk zeerwaardevolgenoemd mogen worden.W e
verm elden de eminente inleiding van 144 pp.waarin m en nagenoeg alle

belangrjkeLuler-literatuurbijeen vindt;woordenlijsten,historische overzichten,verwijsplaatsenregister,concordance enz..Hetlijktmijnietoverdreventestellendatmen hiereenuitstekend,ookwetenschapm lijkhanteerbaarwerk heeftsamengesteld,een Lutherbiblioleek in hetklein.De vrij
geringeprijsvan hetwerk staatin geen verhouding totde hogekwaliteit
van hetgebodene;in Lutherstijd betaalde men ernog de prijsvoorvan
5 kalveren!

Baruch de Spinoza
Beeldenstorm eren w ereldbouw er

M .vJa F#a
BaruchdeSpinozaisvoordemeestemensenœnlichtelijkschrikaanjagende
figuur.W e kennen zijn naam en weheben zijn voortreffelijkheid horen
roemen.M aardegeurvanhaastonfatsoenlijk grotegeleerdheid waarin hij
staat,gevoegd bijde faam van zijn zozeer aan deze wereld afgestorven
soberheid,geven hem ietsvan een buitenkerkelijke heiligenkrans om het
ascetischehoofd en maken van hem œn man diejemaarbetervanuiteen
veilige verte bewonderen kan,wantzo iemand werkelijk begrijm n,daar
kom jetoch nietaan toe.Datbehoefjenieteensteproberen.
Theun deVriesnu heeftoverSpinoza een boek geschreven,een boek voor

u en mijl.DeVriesisœn man die een verhaalvertellen kan zo dathetje
meeneemten inspint.Zijn boeken behoren voormijtotdie delen in mijn
kastdie je lang nadatje ze gelezen hebten weggelegd,bijtijd en wijle
opnieuw in devingersneemt,waarjeverloreninkuntgaan staanbladeren,
waarje,zonderdatjedatvan plan was,telkensweerregelsenfragmenten
van proeften snoept.W aarbijkomtdatTheun de Vrieszich sinds een
dikkeveertigjaarheeftbeziggehoudenmetdefiguurvan dezebuitenmaatschapmlijke wijsgeer;datis overigensietshœlandersdan een tonmaatschappelijke'wijsgeer.
Uitditboek staatdezedenkervooronsop.W ie wasdan Baruch deSpinoZa,even hoog vereerd a1sdiep veracht? Voorweldenkende christenen een

jood,voorweldenkendejoden een schaamteloze afvallige;voorzijn rijke
regentenvrienden en beschermers iemand van œ n mindere standsdie door

zijntoevalligem rsoonlijkekwaliteitenhunzeerdiscreteattentieswe1waard
was;voordehandwerkslieden,zijn vakgenoten immers- defilosoofSpinoza verdiende ten dele zijn brood doorzijn werk a1slenzenslijm r- al
helemaaleen vreemdevogel,eendeftigemaarduidelijkzonderlingesinjeur.
Spinoza,de man die geen familie had,ofbetergezegd:zijn familie had
sindszijn verbanning en verstoting uitde joodse gemeenschap hem niet
meer.De man zondervrouw ofkinderen,de man zondereen enkeleinnige

emotionelebinding,demandiestond buitenallemaatschapm lijkeen socia1estructuren vanzijntijd,<hetderdekwartvan onzezeventiendeeeuw,de
1 n eun de Vries,Spinoza. Beeldenstorm er en wereldbouwer, H. J. W . Becht,

Amsterdsm,1972,M0 pp.,J19,75.Heelrijk en interessantgdllustreerd metvele

ao eeldingen afkomstig uitbinnen-en buitenlandse mu->,bibliotheken en particuliere verzamelingen.D e uitgave kwam totstand m etsteun van hetPrins Bernhardfonds.Aan de Nederlandse uitgave ging reeds een vertaling in hetDuitsvooraf, die
nu aleen oplage van 30.0* exemplaren heeftbereikt.
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opwaartsefasevan hetvroeg-kapitalisme opzi
jnhoogtepunfo.Eenmandie
vanuitdeze uiterste œ nzaamheid zi
jn leven opbouwde,helderen weldoordachttotœ n klare.doorzichtige structuur,een m an die ondanks alle ver-

guizing en verering een goM en vriendelijk mensbleef,deeenvoud zelve,
eenmM emensvoorzijn medemensen.Endatin zo grotemate,datwijons
zonderBaruch de Spinoza onseigen gMachten-en leefklimaatnauwelijks
meervoorkunnen stellen.Neem devanzelfsprekendheid waarmeewijvinden datwevrijmodenzijn onzeeigen overtuigingerop natehouden,ook
alswenognietdemoeitegenomenhebben erœntjeuittevinden.ZieSpinoza'sconclusieinhettwintigsteenlaatstehoofdstuk vanzijnfelomstrM en
G# geleerd-staatkundig Vertoog:tdatheti
neenvrijestaatiM ergeoorloofd
moetzijntedenken wathijwilentezeggen wathijdenkt'.
Voormijisde mensSpinoza getekend dooreen kleine bijzonderheid uit
zijnlevensgang.A1skortvoorSpinoza'sdefinitievebreukmethetgettozijn
vader Michaelde Spinoza overlijdt,trachten Baruchs naaste verwanten
hem ,de man in de kwade reuk van afvalligheid,uitte sluiten van de ede-

nis,hem zijn wettigaandeelin zijn vadersnalatenschap teonthouden.Spinozawastoentwe-ntwintig jaar.Dejongemanzoektzijn recht,spanteen
procesaan,winthetook en zietdanvandeheleerfenisaf.Hijzoektalleen
œnbM uit,eengoedbed metbijbehorendegordijnen,naarallewaarschijnlijkheid hetbed waarinhijgestorven isen dattotzijn eigen,op deboeken
en handschriften na,zeersobere nalatenschap zou behoren.DatbM heeft

mijn verbeelding beziggehouden.
n eundeVriesdoeteengeslaagdepogingdefiguurvan Spinozatebegrijm n vanuitdevervreemdingdiehem indeloopvanzijn leven steM sverder
heeftwe% evoerd van deomgeving en sfeervan zijn van jodendom doordrenktekinderjaren.BaruchsmoM erstied toenhijzeswasenookalmogen
wegerustaannemendatzijntwe.
ezemoedergoM voorhem isgeweest,toch
moetdezeeerstezwarekwetsingvanzijngevoelvoorveiligheid hetontvankelijkeen intelligentekind diep hebben geraakt.DeVriessuggereertdatde
tering,dekwaalwaaraanSpinozaevenalszijnmoMertenslottegestorven is,
voor hem de band metde warmte en de beslotenheid van zijn vroegste
jeugdjarenheeftbetekend,dathetniettoevalligisdatdezelongkwaalzich
voorheteerstbijSpinozaopenbaardekortnahetuitsprekenvan debandie
hem voorgoed buiten de joodsegemœnschap zette.ZodatSpinoza'swijsgerigeafwijzingvan deautoritdtvan devader,van hetvaderlijk gezag in
devorm van debestuurdersderjoodsegemeenschap en lastbutnotleast
van God,dealmachtige vader,voorhem de verwerking van dievoortgaan-

devervreemdingisgeweest.Dan wordthetalheelverleidelijk teveronderstellen,datditbed doorSpinoza uitverkoren,zijn moe ersbed isgeweest.
2 Jan en AnnieRomein,Erjlatersvan onzebeschavlng,p.445.
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hetbM waarin zijnmoe erhem had gebaard.Danheeftditbed voorhem
debetekenisgehad van navelstreng.Dan legdehijzich elkenachtterruste
achterhettbijbehorend bH gordijn'alsin dewarmeveiligeduisternisvan
de moM erschoot.Geen m ens,zelfs geen Baruch de Spinoza,spdngtover

zijn eigen schaduw hœn.Zo waszijn waakleven een denkend zoeken naar
œn nieuweplaatsvervangende zekerheid - waar de oude zekerhe en hem

metzijn uitsluiting uithetjodendom definitiefontvallen waren - en hij
vond die in de gedachte datin principeO eskenbaarisdoorde rede,daar-

voorheeftdemensgœnvaderlijkofgod-vaderlijkgezagvannode.Demens
kanzichbevrijden doorinzlcht.Janen AnnieRomeinformuleren ditkernpuntvan Spinoza'sblijdeboodschap zo:dzalig zijn debegrijpenden,want
zijzullen vrH evinden'.M aarheelvaak wordtdezevrM edoorinzichtniet
verwezenlijkt.Spinoza'shoofdwerk,deEtMca,eindigtdan ook metdeberoemde woorden:Tlndien alde weg,waaaan ik aangetoond heb dathij
hierheen leidt,uiterstmoeilijk schijnttezijn,hijlaatzich toch vinden.En
waarlijk,moeilijk moethetwe1zijn,watzo zelden ontdektwordt.W antals
hetheilgemakkelijk toegankelijk wasenzondergrotemoeitegevonden kon
worden,hoezouhetdanmogelijkzijn,datbijnaallenhetveronachtzamen?
Maaralhetverheveneiseven moeilijk a1szeldynnm'.
H etboek van n eun de Vries plaatstde denker Spinoza in hetraam van
zijntijd.DeVriesgeeftonseenbeschrijvingvan de socialestructuurvan de
Republiek der Verenigde NM erlanden:<De kolossale ri
jkdom (derregen-

tenenkooplieden)naastbitterbroodgebrek in deonderlagen,decultusvan
kunsten wetenschap naastplebejische verruwing,uitdrukkelijk geprM ikte
verdraagzaamheid naastdogmatism een ketterjacht,humaniteitnaastbestialeuitspattingenin Indië,Afrikaen somsook thuis'(p.147).Hijverklaart

onsSpinoza'sstaan tussen deklassen.Hijgeefteen inddngende tekening
van dejoodsegemeenschap,dievanuithaareigen benarde gituatie- een
gemeenschap van vluchtelingen,meestuitSpanje en Portugal,door een
tolerante overheid binnengelaten, maar toch voortdurend be reigd door

aanvallen van streng calvinistische zijde- we1nietandersdoen kon dan
watzebijmondevanhaargezagsdragers heeftgM aan:tM en moetde uitstotingvanSpinozadaarom mM ezien metjoodsepolitiekeogen:zeligtin
dehardelogica vaneen afwijkend aangevochten minderheidsgeloof,datin
zijn middengeendestructieveelementenkongebruiken'(p.64).
H etzwakstvind ik hetboek van DeVriesindi
egMeelten waarinhijSpinoza'swijsbegeerteprobeertteverklaren.Dan rijstonvermijdelijk de vraag:
voorwieschrijfthijeigenlijk?Voordewijsgeriggeschooldelezerisditveel
teweinig.En denietwijsgeriggeschooldelezerza1bijhethoren vanzoveel
nnmen,dievoorhem slechtsnamen zijn zonderwezenlijkeinhoud,de terminologievan hetvakjargon,namen van oudeen nieuwenavolgersen be-
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strijdersvan Spinoza'sfilosofie,we1gauw tureluursworden en denken dat
hetwaariswathijaltijd alwist:aldatgeleerdegedoeiskennelijk hemsde
argelozelezer,temachtig.Hijmoetzichwe1dikwijlsafvragenbijhetdoorworstelenvandezepassages,wattochderealiteitkanzijndieachteraldeze
woorden steekt.M iJtrofvooralhetvelejoodsedatin Spinoza'sgeestelijke
edenisbesloten ligt:zijn woorden overde vreesvoorde dood:<De vrije
mensdenktaan nietsm inderdan dedood,zijnwi
jsheid bestaatnietin overdenking van de doe ,m aar van hetleven'.En dan terwille van ditleven

Spinoza'sberoemdekorteenduidelijkestelregelvooronsgedrag:<Goed te
doenenblijtezijn',inaansltliting op PrM .3 :12,zoalsDe Vriesvermeldt,
maarook in aansluiting opzovelehebreeuwseen Jiddischeli
edjesen volksSpi
noza'
s
ge
na
eenschapsgeSpinoza's
gemeenschapsgeverhaaltjes,oude en nieuwe.Oerjoodsisook
voel,ziezijn uitspraak fdatervoordemensnietsnuttigersisdandemens.
Niets...kunnen de mensen om hun wezen in stand tehouden méérwen-

sen,dan datzijallenzozeerovereenstemmen,dathun geesten enlichamen
a1s hetware één enkele geesten één enkellichaam vormen'.En denkt U

hierbijœnsaan hetfeitdatin hetfonze Vader',hetgebM van dejood
Jezus,dewoorden tik,mij,mijn,hetmijne'eenvoudig nietvoorkomen...
Nietdatik Spinoza voorhetjodendom zou willen claimen,alleen alzijn
kritischehoudingt.o.v.deHeiligeSchrift,diehijalsmensenwerk metveler1eitegenspraak beschouwde,isdaarvoorafdoende beletsel.

n eundeVriesheeftaanzijnboekdetitelmeegegeven:'Spinoza,beeldenstorm er en wereldbouwer'.W elke titel ons onweerstaanbaar doet denken

aandeol rachtdieGod aandeprofeetJeremiagaf:'Zie,ik stelutedezen
dageoverdevolken en overkoninkrijken,om uitterukken en aftebreken
enteverderven enteverstoren énom tebouwen en teplanten'(Jer.1,10).
ln 1931 schreefn eun de Vrieseen ge ichtoverde figuurvan Spinoza.lk
wi1de laatstetwee coupletten Merwœ rgeven:

'M aaronderwijlwerd in dathoofd de klare
metrischekrachtvan de gM achten groot,
en brachtsynode,edzonde en altaren
m etàlhetmiddeleeuwsgespook terdood.

Totbukkend over'tbrandpuntvan zijn lenzen
hijlangszijn eigen spiegelend gelaat
een wereld intrad achter beeld en grenzen:

devrijsteburgervan devrijstestaat'.

H etzwijgen van G od
Em m a Vorlat

Graham Greene noemtShusaku Endo's roman Stilte (Chimmoku,1966)1
<de beste Japanse rom an die ik ooit heb gelezen'.Spreekthi
jvanuiteen
grote bekendheid m etde Japanse rom an,of zegthi
jditomdatStilteeen
probleem behandeltdathijzelfin ThePowerca# the Glory aan deorde
heeftgesteld,datvandepriesterintijdenvanvervolging?Ook alsweweten
dathetwerk in Japan œ n enorm succeswerd,dathetreedsis vertaald in

verscheideneW esteuropesetalen enverfilmd,kunnen wijnogaltijd nietuitmaken ofweaan œn succesalsdatvan TheShoes//the Fisherman en
ForeverAmbertoezijn.lk meen echterdatStiltetoteenheelanderecategorie behoortz.

Verhaalen bouw
H etverhaalkan bondig worden samengevatalsvolgt.ln 1614 vaardigtde
Japanse keizer een H ictuit dat de Europese missionarissen verbant.het
katholicisme verbiH ten een openbare verwerping van hetvreemde geloof

eist.In 1635 landen tweePortugesejezuïeten,Francisco Garrpe en Sebastian Rodrigues,in Japan om er ondergronds het bekeringswerk voort te
zetten en tevens om te weerleggen dathun leermeester Ferreira onder de

folteringen zijn geloofzouhebbenverzaakt.Leeswel:<weerleggendat',niet
tonderzoeken of'.Ferreirasafvalligheid zou immersm eerbetekenen dan de
inœ nstorting van één man en beschouwd worden als <een vernederende

nederlaagvan hetgeloofen deideen van gansEuropa'(p.19).Zo ietsis
gewoon ondenkbaar.Garrpe en Rodriguesworden verraden,gevangen genomen en m aandenlang gefolterd.DemoegetergdeGarrpe sterftde martel-

1 In hetNederlandsvertaald doorF.Uyttendaeleen in 1972 gepubliceerd bijEm-

maùs,Brugje.

2 Ten delelsditartikelhetresultaatvan discussiesmetmijn studenten in de godsdienstwetenschapm n en demoreleen religieuze wetenschappen aan de KUL.Ik dank

oprechtaldiegenen dietotde discussie hebben bijgedragen.
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dood.R odrigueswordtafvallig om dezelfdem enslievendem otieven a1sFer-

reira weleer,nl.ol atdeJapanse christenen nietlangergefolterd zouden
worden.Beiden blijven echtergeloven in Christusen sterven in dezelfde
geestelijkeverlatenheid a1sHij.
Achter deze rom an gaan een aantalvragen schuil.W ie is God? W ie is
Christus?W atisafvalligheid?H eeftmissionering zin?De auteurwil,in het
door hem gekozen historisch kader'meer dan l7e-eeuwse opinies weergeven.Het gaat hem om hedendaagse problemen, westerse én oosterse.

Zonderzichzelfop tedringen alsdealwetendeverteller,moethijdan ook
ideeën tegen elkaarzetten,nuancerenenrelativeren.Hierin slaagthijmede
doorde specifiekebouw van zijn roman,dienaeen proloog in driedelen
uitœnvalt,e1k metzijnverhaaltechnischemogelijkhM en.
Een eerstedeelbestaatuitdebrieven- eigenlijk een voortdurend onderbroken dagboek - van Rodriguesaan zijn Orde.Uiteraard zijn zijgebondenaandechronolo/evandefeiten,diehijsomswel,somsniet,somspaq
achterafinterpreteren kan.Delezerwordtgeconfronteerd meteen spedfiek

Portugees-christelijk standpunt.Ik zou willen gewagen van dearmoe van
één standpunt van een zelfzeker buitenstaander.De relativerende ironie

moetvan delezerzelfkomen.Rodriguesbekijktdepolitieke,economische
en sociale toestand van Japan metde ogen van œn l7e-eeuwse Portugees.

Op religieusgebied identificeerthijgeloofen Kerk,heefteen eenduidige
interpretatie van God en rechtlijnigeide-''n overmissionering en marteldood.Doordefeitengeleidelijk totbezinningop zijn opvattingen gH wongen,komthijtotangstigevragen betreffendedeZnvolheid van zijn hande1en alsGod nietzou bestaan en betreffende zijn identiteit.Zijngevangenneming valtsam en metdeze identiteitscrisis.

Dooroverteschakelen naareenverhaalin dederdepersoonkandeschrijver verschillende complementaire en tegenstri
jdige gezichtspunten naar
voren brengen.I;e Japannersin hetverhaalzi
jn veelmeergenuanceerd in

hunuitspraken,dieimmersgebaseerd zijn op vertrouwdheid metdelokale
toestanden en gdnspireerd door een heelandere cultuur.Dialogen waarin
Japannersen Portugea n,gelovigen en ongelovigen worden geconfronteerd,

ondermijnen deideen uitRodrigues'brieven.Ditdeelvan de roman eindigtm etde geloofsafvalvan dehoofdpersoon.
Hierop volgen dan hetdagboek van Jonassen,œ n klerk van de H ollandse

Faktorijop Deshima,en andereofficiëledocumenten,waarin tussen prijslijsten en verslagen van commerciële transacties door terloops melding
wordtgem aaktvan hetverdereleven van Ferreira en Rodriguesen van hun
dood in de gevangenis.Uiteraard m oetdelezerdezenuchtereverslagen van

defeiten zelfinterpreteren.Doorditom n eindeontkomtde schrijveraan
een beoordeling van de twee <afvallige'm issionarissen.
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Een historischeroman
Stilte speeltZch afrond hetm idden van de 17e eeuw.De Europese lezer
kent die als de eeuw van mercantilism e, kolonialisme en rationalisme,

waarbijcommerciële,politieke en religieuze tegenstellingen en belangen
Portugalen Spanjeplaatsen tegenoverHolland en Engeland.Maaraldeze
mogendheden interesseren zichvoordezijdehandelmetJapan.DeHollanders(Oostindische Compae e)hebben de wind in dezeilen,o.m.omdat
zijideologschneutraalwillenblijvenenzich inderdaadonthouden vanproselitisme.Ofde Portugezen hun handelsbelangen en vermeende missioneringsopdrachtvan elkaargescheiden houden,isde Japannersminderduide-

lijk:in e1k gevalinsinueren deHollandersen de Engelsen datSpaanse en
Portugesetroepen de missionarissen op de voetvolgen,watin de eeuw der
godsdienstoorlogen nietongeloofwaardig klinkt.

Japan kentinternemoeilijkhM endoordeopstandigheid van lokalemachthebberstegen hetcentrale gezag en door ontevredenheid van hetvolk omwillevan hethardvochigoptrH en vanplaatseli
jkeheersets.DezemoeilijkhM en worden toegeschreven aan de subversieveinvloed van demissionaris-

sen:ook christenenzijn betrokken inderevoltetegen hetgezag.M en insinueertbijdekeizersJeyasu,Hidetadaen lemitsu dathetchristendom gehoorzaamheid prediktaan vreem demachthebberszoalsPausen missiona-

rissen,in plaats van aan hetwereldlijk, inheems gezag.Daartegenover
mœ ntde overwegend agnostische inteK gentsia,die redeneert vanuit een
opkom end nationalistisch en anti-kolonialistisch standpunt,dat een nationale godsdienstm eer geschikt is voorde arme bevolking.Het edict van
1614 verbant de missionarissen,laat kerken,residenties en ziekenhuizen

slopen,stelteen jaarlijksecontrolein voordebevolking,waarbijmen symbolisch op defumie(afbeelding van Christusofde H.M aagd)moettrapm n,stelteen helefamilieverantwoordelijk vooréén chdsten,beloontverradersgeldelijk.Lieverdan een bloe ige veaol#ng te ontketenen,wilde
keizerdoor geraffineerde folteringen de christenen,voori de missionarissen,totafvalligheid brengen.De m issionee g wordtondergrondsvoortgezet.

Dezefeiten - metbronvermelding in hetvoorwoord - vormen deachtergrond van de roman.M aarhetvoorwoord zegtook datde auteur histori-

schebronnen diehem inspireerden.herschrœfen andersdateerdeen dathij
voortdurend afwijktvan degeschie kundigefeiten.Uitanderewerken en
verklaringen van Shusaku Endoblijktverderdàthijdethematiek diehem
inSdltebezighoudt,alsactueelervaren heeft,o.m.toenhijinParijsstudœrde.m arwerd hijn1.pijnlijk getrosen doorde onveaoenlijkhdd van het
W esterse denken in absolute categorieën en hetmeergenuanceed eOoster-
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sedenken.Daarbijaansluitend twijfelthijaan dezinvolheid van een traditionele vorm van mi
ssionering,diehijalscultuurvervreemding ziet.
M en moetdeze roman duslezen a1seen 17e-en a1sœ n zoe-eeuwse.Laten
wijonsin de l7e-eeuwselezingbezighouden mettwee luiken van een diptiek:hoe zien de Japanners hun land en de W esterse mogendhM en? Hoe
zien de Portugea n Japan?
De opvattingen van de Japanners kunnen bondig a1s volgtworden samen-

gevat.Een leidendegroep intellecmelen en rijken worden zich bewustvan
huncultureleenm litiekeeigenheid.Zijwillenzelfbeslissen overdebuitenlandsebetrekkingen van hun land.Hetvolkwill
enziJin œn ondergeschikte
m sitie houden,o.m .doorhetbegunstigen van œn inlandse,boM dhistische
godsdienst.Zijzelfzijn voorhetmerendeelagnostisch.
De Portugese m issionaris Rodrigues is - zonder daarom hoom oe ig te

zijn- stelligovertuigdvandesuperioriteitvaneenchristelijk landalsPortugalen van hetW esten in hetalgem œn.In hetl7e-eeuwsePortugalheerst

welstand dank zijintensieveland-en zeebouw enhandelsbetrekkingen (kolonisatie) met de hele wereld.Ondanks de absolute monarcMe genieten
adel,kerk en burgerijsociale standing en macht.Daarom kijktRodrigues
neerophetJapanse<middeleeuwse'systeem vanlijfeigenschap,waarkeizer
enlokaleheersersmachthebben overdesamurd ofkrijgersen dezen over
de boeren.Behalve bijde handeldrijvende bevolking heerstin de ste en
armoM een deboeren zijnweinigofnietvertrouwd metrenderende landbouwmethodes.Eigenlijk heeftRodriguesweinig oog voorm litiek-economischeen zelfssocialeproblemen.Zijn taak ziethijuitsluitend a1smissionering,geloofsoverdracht.
M aarook overhetreligieuze denkthi
jnatuurlijka1seen kind van zijn tijd.
EvenalsFerreira,Garrpeen alle W esterse missionarissen in hetboek redeneerthijoverGodvanuiteen Ptolemdschwereldbeeld.Een horizontaalge-

laagdewerkelijkheid wordtgesplitstin een bovennatuurlijkewereld,inderdaad gevestigd in een horizontaalhogertelokaliseren Themel',waarGod de

heerseris,én een natuurlijkewereld,waaroverdemens,bijgoddelijkedelegatie,toezichtheeftgekregen.Daaruitvloeitvoortdatook overde godde-

lijke eigenschappen,alsAlmacht Oneindige GoMheid enz.,deductiefgeredeneerd kanworden en een degelijkedogmatischevormingishierbijvan
zeergrootnut.DezeGodheeftvanzelfsprekend plannenmetdewereld.Hij
ishetverklarend principevan alwatin dewereld gebeurt,zowelvan stor-

men en schipbreuken alsvan oorlogen en overlijdens.Langséén tkanaal'
om nbaartHijzich aan de wereld,langszijn Kerk.Binnen bepaalde,door
hetverstaand zelfopgelegdegrenzen,Zjn degoddelijkeplannen methet
menselijkverstand tebegrijm nenteverklaren.Ookhierisœndo> atische
vorming- diedejezuïetRodriguesvanzelfsprekend heeftmeegekregen -
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een belangrijk bezit.Roeping komtvan buitenuit,van God,en verondersteltœnrationeelmenselijk antwoord.W iezich in dienststeltvan de Kerk,
dusvanGod,kan opdiensbijzohdereG schermingrekenen.Dezeismetde
vingeraan tewijzen:God wendtvan Rodriguesen Garrpedestormen af,
laathun schip in degoede richting stevenen.Een eventueelmartelaarschap

isglorierijken zinvol;indeheiligenlevensleiden dehemelseheirscharen de
martelaren Zngend totvoor Gods troon.

Uitditaan tijd en cultuurgebonden,maarnietteminverabsoluteerdegodsbegrip vloeitook deopdrachtvoortom aan de Japanners de God van de
Kerk van Rom ete gaan prH iken.Dem issioneringstaak wordtdoorRodri-

guesbeschreven in termen van een Heilige Zending,ja zelfseen Heilige
Oorlogtegen de<ongelovigen'.Dehelemissionering bekijktRodriguespaternalistisch.Van de vroegere missionarissen heet het,dat de christenen

hen overz hartelijk ontvingen <en hen beminden'(p.102).Hijzietzowel
Franciscus Xaverius als Ferreira m ethet kruis in de hand op de verre,

wildekusten lanben.Ferreira fm1wel,netalsvroegerbijons,zijn studenten,zijnhand op deschoudersvanzijn armeJapansekristenengelegdhebben'(p.70).
NergenswordteenaffedieveverhoudingvanRodriguestotGod en totzijn
roeping uitge rukt.Hetlijktœn louterraionelezaak.Paslater,wanneer
hijaan hettwijfelen gaat,ontstnntereen negatieve gevoelsverhouding:op-

stankigheidenhaat.

w anneerhijdoor de gebeuxenissen gedwongen wordt zijn standpuntte

herzien,stijgtinàieverschuivingvan interpretatiehetverhaalduidelijk
boven de 17e eeuw uiten wordteen problematiek gesteld die ook van onze

tijd is.Daarom wi1ik thanstrachten om,uitgaandevan degegevensvande
roman,metnamedeevolutievan Rodrigues,deproblemen diedeschrijver
bezighielden,in hun meestfundam entelevorm te stellen.

M oderne Iezing vJa dem -ca
Langsde relauvering van de westersegodsidee wilShusaku Endo ook andereW esterse ideen overhetOosten relativeren en van hun simplificeren-

derubriceringsum rieur-inferieurontdoen.Hetlijktmijook dat,meerfundamenteelnog.metmoeiteverholentwijfelsomlentGodhem brengen tot
eeninterpretatievan beChristusfiguur,vanhetgelovenen vandeverlossing,waarin vele he endaagse lezerszich herkennen.

1. DeGodsidee.IndeherzieningvanRodrigues'netjesgeordendGods-en
wereldbœld m œn ik drie stadia te kunnen onderscheiden.

In œn eerstestadium besche= tGoddezxvarendemissionarissen,zijhet
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nietaltijd.Hijschenkthun gezondheid,zijhetnietaltijd.Langshetlijden
vananderenontdektRodriguesvrijvlugdatGodsplannen ook voor<ingewijden'nietstee sdoorzichtigzijn.Ditverklaarthij,zijnscholingindachtip
uitdebegrenzingvanhetmenselijkverstand.Inhetbeginvanhetboek (pp.
35 en 41)treffen wijdan ook twee analooggeconstrueerde verklaringen
aan,bestaandeuiteen ongenuanceerde,dogmatische bevestiging en gevolgd
dooreen voorzichtige corrœtie m etfwellicht','misschien':

tW ebidden iederedagopdatzijn ziektezovlugmogelijk mogegenezen,maar
zijn toestand verandertweinig.NochtansschenktGod de mensen een beter1ot
dan wijmetonsverstand bmnen begrijpen.Onsvertrek nadert.Slechtstwee
weken nog.Wellichtza1deHeerin zijn almachtallesin ordebrengen'.
<lk voelernietsvoornog teschrijven overSanta M arta.TenslotieheeftGod
onze beklagenswaardige vriend de vreugde van de genezing niet geschonken.
En toch isalwatG od doetgoed.M isschien bereidt God in hetverborgene we1

een zending voordie hijeensza1vervullen'.

M aarhet1eM van 20jaarkerkvervolgingkan nietop dcelfdehaastluchthartigewijzerationeelwordenafgewimpeld.Rodriguesbekentdatversundelijkeverklaringen ontoereikend zijn:<W aarom heeftGod zo'nlijden aan
dekristenen opgelegd? Somsbegrijp ik hetnietmeer'(p.56).
In een tweM e stadium worden Rodrigues'eigen christenen voorondea raging en foltering voorgeleid.De existentieelgeladen vraag van een onder
hen klinktalseen kreetdie om antwoord dwingt:TW aarom laatGod deze

folteringen toe?Padre,wijhebben gœn kwaad gM aan'(p.85).D.w.z.dat
deverklaringvan hetlijdenalsstrafvoordezonde- nogzo'nrationalisering - nietopgaat.Evenmin debeloftedatwi
jin dehemelwe1zullen begrijpen.Rodriguez zegtwel:<Ik geloof niet dat God ons die beproeving
zomaarzonderdoeloplegt.Om datimm ersalleswatdeH eerdoet,goH is,
zaler na deze vervolging een dag komen waarop we helder zullen inzien

waarom zeonswerden opgelegd'p.85).M aarzulkeabstracteargumenten
bieden geen wezenlijkantwoord.Dusnegeerthijhalsstarrig hetprobleem:
'Ik magernietaan denken'(p.8O.Dathoudthijnietlangvol.Tweevan
zijn christenen worden aan palen gebonden in zeeen sterven langzaam de
verdrinkingsdood.Rodrigues ziet ze sterven a1s kreunende dieren.W eg

smeltzijnheroïsch beeldvan hetmartelaarschap:
<M aar de marteldood van dezeJapanse kristenen (...)wasnietzo'n glorieus
iets.H etwaseen m iserabele,een heelharde m adeldood.A a,deregen valton-

ophoudelijk neerop dezee.En dezee,diehenvermoordde,blijftalleen maar
onheilspellendzwijgen'(p.93).

Vermitsnu in Stiltevoortdurend God en dezwijgende zee(ofdelegehemel)identificerend samen vernoemd worden,impliceertditeen klacht,die
weldra een beschuldiging wordt:God is nietoneindig goed, hijheeftgewoon gœn interessevoordemensen biH tgœ n antwoord op levensvragen.
De klassieke rM eneringen doen het niet m eer. Resoluut stelt Rodrigues
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tegenoverelkaareen <gij'en œ n <1*jç9.<Gij'zijn de welwetende,westerse
ordebroe ers aan wie hijschrijften die nog geloven in geprefabriceerde
logischeargumenten.<Gij'istevensde Rodriguesvan vroeger.Het<ik'is
verscheurd tussen Znloos'weten'en reële gevoelensvan berouw en schuld:

dezechristenen stierven omdatzijin hem geloofden:
tNietsverandert.M aargijzultwe1zeggen dathun dood zeker nietzonder betekenis is.Datdittenslotte de rots was,die de grondvesten van de kerk wordt.
En dat de Heer ons geen beproevingen laat ondergaan die we niet te boven

kunnen komen.DatM okichien Ichizonu,dichtbijde Heer,hetzelfdevolmaakte geluk hebben bereikt a1sde vele Japanse martelaren,die hen zijn voorgegaan.Ook ik weetditallesheelgoed.M aarwaarom leefter nu in mijn hart
een droevig berouw?'(p.9*.
Verderdoordenken op ditprobleem scheptereen nieuw:a1sGod nietbe-

staat...Lo#sche conclusie van Rodrigues,die, met zijn background,
alleen kan kiezen tussen fiddsme en athdsm e.SteldatGod nietbestaat...

Natuurlijk,hetismaareenveronderstelling...<Diepinmijn binnensteechtermurmeldeeen anderestem.(SteldatGod nu eensechtnietbestaat...)'
(p.106).Zijn gemoed kan deze tvreesaanjagende inbeelding'nietverwerken,omdatzijzowelde absurditeitvan hetleven alsvan zijn leven impliceert.M aarGod en dezeeblijven zwijgen.
In een derdestadium wordtRodrigueszelfgevangen genomen en gefolterd.

W anneerzijn gebed onbeantwoord blijft,sm thijmetdehollefrasen van
hetgebed.Zijn denken isomgeslagen in angstigvragen,uitroepen,verwijten;zijn bidden isGod uitdagen:tGijzultnieteeuwigkunnenblijven zwijgen'(p.160)- tBewijsnu datGijRechtvaardigheid,Goedheid en Liefde
zijtl'(p.257).
W anneer er dus eindeli
jk een affectieve betrokkenheid van Rodrigues op
God ontstaat,ishetereen van angsten revolte.M en kan de asoop voor-

zien:zijn Godsbeeld wordtvolledig uitgehold.<Een grote schaduw trok
overzijn ziel' (p.257).W anneer Rodrigues de symbolische stap zeten
tafvallig'wordt,isdatten deleeen bevrijdendedaad,dieeenprocesbeëindigtdatzich allang aanhetvoltrekken was.Nu mœnthijtebegrijpen dat
de woorden van Christusop hetkruis- <M ijn God,mijn God,waarom
hebtGijmijverlaten?'- voortkwamen uitdezelfdevertwijfeling omtrent
hetzwijgen van God.Ergaatzich nu,in versneld temm ,een toenadering
totChristusvoltrekken:deHeervan hetlijden in plaatsvan deGod van
hetdogma.Alhoewelde auteuraan heteindelaatdoorschemeren datGod

dan toch nietwasblijven zwijgen,isdatnochvoorRodrigues,diedeband
Christus-God nergenslegt,noch voorde lezerduidelijk.Rodrigtlesgaat
van een rationeel,dogmatisch gefundeerde Godsverhouding,waaruithij
etMsche normen aieidt,overtoteen asectieverelatie meteen ideaz mens,
Christus,die hem totdaden dwingt.Van orthodoxie tot orthopraxie dus.

V an waarheden totwaarden.Langsdevoortdurendedynam iek van zelfver-

loocheningen naastenliefdekomthij,aanheteindevan zijnleven,toteen
reële identificatie m etChristus.M aarhet ontm oetingspunt tussen G od en
Christus wordtnietaangegeven.

Ik kan mijdan ook nietontdoen van de indruk datShusaku Endo zelf
schrijftvanuitnauwelijksverholentwijfelsaanhetbestaan van God en een
tuitweg'langs Christuszoekt.Ui
tdiscussiesin deromanblijktook dathij
alle opvattingen overGod relativeren wi1en defundamentele overeenkom sten tussen uiteenlom nde ethisch-religieuzeopvattingen wi1aantonen.W elk

verschiliser,vraagteenJapansetolk,tussendechristelijkeverlossingsidee
en de 'barmhartigheid van Boeddha,op wie alle levende wezens in hun

zwakheid zonderuitkomststeunen?'(p.284)endie,volgensdeJapanner,
'verlossing'is?Daarbijsluitdevraag aan naardezin van demissionering
ofde introductie van dechristelijkeGod in Japan.De Japannershebben
vanmeetafaan de term Deusverward metN inichi(hun term voorzonj
en hetchristendom a1s een animistische,pantheïstische godsdienstgdnterpreteerd.Ferreira discussieerterover met Rodrigues.

<DeJapannerszijnnietinstaatzicheengod,volledigbuitendemens,intedenken.Zijkunnen geen idee krijgen van een bestaan datboven hetmenselijk
bestaan uitgaat'.
tM aar hetkristendom en de Kerk zij
n een waarheid,diegeldtvoorallelanden
en alle streken.lndien dat nietzo was,watvoor betekenis zou onsm issiewerk
dan gehad hebben?'
:De Japanners stellen zich een m an voor die mooier en groter is dan welke

mensook en noemen hem God.Ietsgoddelijksin persoon datniettemin hetzelfde bestaan heefta1s de m ens,noem en ze G od.M aarhetis nietde G * van

de Kerk'.(p.231).

Hetogenschijnlijk succesvanhetchristendom in Japan,datslechtsdea= e
boeren en vissers,maarnietdeintellectuelen betrof, zougemakkeli
jkteverklaren zijn alseen aliënatieproces:in dehemelzouden zijverlostworden
uit hun materiële ellende.De idee achter de hele discussie is deze: elke
Godsopvatting hoortthuisin een wereldbeeld en een cultuur. Elk spreken
overGod gebeurtin een taaldie een cultuurresecteerten erin grotem ate

doorwordtgedetermineerd.Elk Godsbaldisdanookterzelfdertijd eenzijdig én onvervreemdbaarverbonden meteen specifiekecultuur.

2. DeChristusfiguur.Vanafhetbegin wordtRodriguesaangetrokken door
Christus.Hetgelaatvan Christusiseen leitmotiv doorhethele boek heen.
Het wordt steeds anders gezien.Het geeftRodrigues moed of kritiseert

hem;hijidentificeertzichermeeofkeerterzich van af.Hetfungeerta.h.w.
a1szijn geweten.Nu weervalthetsamen metFerreira'sgelaatofmetdat
van dearme,gefolterdechristenen.Danweerdenkthijeraanzoalsœnman
aan zijn geliefde (p.40).Hetiseen referentiepuntvoorRodriguesén voor

delezer,œn spiegelwaarin delaatstedeevolutie van de hoofdm rsoon kan

asezen.(Hetbœldhangtoverigenssnmenmetdeuitgesprokenvisueleaan1eg van deauteur,dienieuwepersonagesmeestalinleidtmeteen fx using
van hun gelaat,vooralhun ogen).
In de evolutievan ditsm boolzijn weerdriefasen teonderscheiden,die
chronologisch niet samenvallen metdie in de Godsverhouding, maar er
toch m ee correleren.

AanvankelijkwordtopesthetiserendewijzeœngddealiseerdChristusgelaat
beschrevenzoalshijdatuitkunstwerken kent.<M ooi',dmooiooknoginhet
lijden';daarnaasttzachtg,<volkoninklijkemajesteit',<moedgevend',tmannelijk'en daantrekkelijk'.W atzijn verhoudingtotdezeChristusbetreft,het
is voor hem een ideaalwaar hijnaartoegroeit.Erbestaateen affedieve
band.

W anneerRodrigueszijn<kruisweg'begint,maakthij,altegemakkelijkwellicht,devergelijkingtussen zijn lijden endatvan Christus:ook hijisdoor
œnJudasverraden,opzijnhoofd staateenlosprijsvan 3* zilverlingen,hij
wordtaan de politiekemachlebbersuitgeleverd.enz..Dieuiterlijkeoverœnkomstenmakenhem trots.M aarhijheeftweiniginzichtindepsychologievan delijdendeG ristusen van hetlijden inhetalgemeen,noch in de
verlossendebetekenisvan Christus'en eventueelzijn eigen lijden voorde
anderen.DitverandertwanneerhijzeifChristus'verlatenheid endedoodsangstgaatdoorleven.W anneerhijbovendien deverlossendebetekenisgaat
begrijmn vaneen zich vollH igwegcijferen voordeanderen,van œntotale
zelfvernietiging,wordthijeen &hteChristusfiguur.
Hetbegin van deze mutitie wordtuitgedruktin een nieuw Christusgelaat.
De achtervolgde Rodriguesbuigtzich over een plas:

<Na de middag klaarde de luchttoch een beetje op.In de plassen,die op de
grondwaren overgebleven,weerspiegeldedehemelzijn blauwekleuren witte
wolkjes.Om mijnhoofd,drijfnatvanhetzweet,teverfrissen,hurkteikneeren
roerdemetmijn handin diewittewolken.Zeverdwenen en in hun plaatsverscheen hetgelaatvan een m an:een uitgeput,ho1gelaatvan die andere M an?
H et gelaatvan de gekm isigde was eeuwenlang steeds opnieuw door vele schil-

dersuitgebeeld en zijhadden in datgelaataldegebeden en dromen van de
m ens in een steeds m ooiere en steeds zuiverder uitdrukking weergegeven.En

toch waszijn waargelaatwaarschijnlijk nög edeler.Maarhetgezichtdatnu
doorhetregenwaterindeplassen weerspiegeldwerd,wasvuilvanhetslijken
ontsierddooreenstoppelbaard,echthetgelaatvan '
nopgejaagdeman'(p.10* .

Rodrigues'eersteroctieisœnschaterlach,omdathijdielelijke,potsierlijke
O ristusnieterkennen wil.M aarde twee gezichten worden herhaaldelijk
metelkaarin contrastgebracht,en hetafzichtelijke gelaatvan degekruisigdeveMrijftdeesthetischeChristusvandekunst.Hijbidt<uitganserhart
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datin werkelijkheid zijn gezichtdatGezichtzeerdichtmochtbenaderen'
(p.244).
Hetderdegelaatisdatvan de Christusop defumi
e.Om zijn <afvplllgheid'
te bevestigen.moetRodriguesop de fumie trapm n.Zo verlosthijzijn
christenen uithunfolteringen.Hijweetdathem nu œn leven van vernM eringen zelfvernieti/ngwacht.Heefthijin dezeverlossende daad nu eindelijk hetrechtom zich te identificeren metO ristus? Blijkbaarwordtvan
hem nog meerverwacht.Op defumiestaathetafzichteli
jke gelaatvan de
lijdende Christusafgebeeld en de sporen van vele verradersvoeten.Rodriguesmoettrappen op deenigemetwiehijœn affxtieverelatieheft.Hij
hoort Christus' stem : tDoe wat ge m oet doen': hetzelfde zei Jezus aan

Judas.Rodriguestrapt,en <œn haan kraaidein deverte'(p.263).
Erbestaatblijkbaar nog œn diem re zelfverloochening dan de verzaking
aanzijnverleden,dan hetverbrekenvan degroteaffœtieveband.Dag aan
dag zal Rodrigues voodaan de woorden horen van de G dsms van de

fumie.<hetisgoed tetrappen.Om dooruallen vertraptteworden,ben ik
opdezewereld gekomen,enom inuw allerpijntedelen,hebik mijnkruis
gedragen'(p.263).
Uitdenuchtere registersvan deOostindische Compagnie kan de lezerzelf
indirœ topmaken totwelke graad van onthechting,zelfvernietiging en ver-

gevingsgedndenaastenliefdeRodrigueskomt,alsook ofen waarom hijen
Ferreirauiteindelijk Christusfigurenzijn geworden.
Besluit

Hetisnietmoeilijk om in deze historische roman œn hedendaagse probleemstelling te ontdekken.
Hierboven heb ik gewezen op de marxistische,m aar zo gepopulariseerde
aliënatiei eorie,diein deze roman nietmœ rdan een terloopse verm elding

verdient.Zijwordtinderdaad slœhtsgebezigd alseen verklaring voorde
gemakkelijkeverspreiding van een (pseudo-lchristendom ondereen arme
bevolking.Zijfungeertevenwelnietalskritiek op de religiositeitzelf.
H etbasisthema van Stilteis hetcontrasttussen twee religieuze houdingen.

Enerzijdsis ereen,in de ogen van Shusaku Endo Znledig,rationeelen
supranaturalistisch denken over God,dat uitm ondtin orthodoxie.Deze

steuntinwerkelijkheidop eencultuur-en taalgebonden godsidee,diegœn
verklaring geeftvoorlevensvragen.Anderzijdskan œn re le bezorgdheid
voordem enseen betekenisvolleohhopraxieinspireren.Zi
jligtaandebasis
van œ n aantalfundamenteleinspiratiesdievoorhethele mensdom geldende waarden incarneren,en we1de correlatiefmetelkaarverbonden naastenliefde en onthechting.Dat is de betekenis van de Christus-tegenover-
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God-lematiekvanderoman.iTegenover',wantdeauteurschijntteschrijven vanuitœ n voor hem onopgeloste Godsproblematiek.

Hetlemavan dem ijgendeGod iseenvan decentrzethema'sin demoderne literatuuren theologie.M en kan wellichtin deze roman invloH van
John A.T.Robinson'sHonestto God ontdekken.Ofmen kan punten van
overœnkom st - misschien ook van inspiratie - zoeken in Bonhoeffers

reli/eloze godsdiensten zijn identificatiemetChristusa1smens-voor-deanderen.Ditalleen albevestigtdeactualiteitvan hetin Stiltegestelde probleem.
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Hoegoed kan een m oordenaarzijn ?
H etfenom een G eeraerts

Leo Geerts

Na œn vrijonopgemerktebeginperiodewerd JefGeeraerts,oud-koloiaal,
oud-paratrooper,œntwistappelin hetrijkvan de NH erlandseliteraire critici.Voorde (in Vlaanderen katholieke)fatsoenrakkerswerd Gangreen 1
œn m mografischboek,debekroningervan metdeStaatsprijsvoorVerhalend Proza een uitdagingvan dekatholiekegemeenschap doordekatholieke
ministerVan M echelen.Voormeerlinkse,in ditgevalook ietsbezadigder

mensen werd hijeen vervelend fascistoïH geval:de verheerlijking van
kracht avontuur,geweld en hetmilitaire verle en van de auteur in Zaïre

verklaarden hem taboe.Hoezeermen ook zijn vrijmoHigheid in seksuele
aangelegenhe en woutoejuichen,zowelhetprotserigein dieseksuelevoorstelling alsde rO ctionaire politiekeimplicatiesin hetverhaallieten ditniet
toe.In Gangreen 1 stond:<De periode van 22 april 1959 tot 16 maart19*

slaik over.Latermischien zalik eroverschrijven,ofmisschien niet'.Dit
wordt- alsinleiding in Gangreen 2 gebruikt.Na ditboeki gaathetdus
nietmeerop,jekritisch oordeelnog op te schorten.

M ultatuliofM ark Twain
Aangezen Geeraerts de koloniale m litiek van België veroordeelt,omdat

heteen politiek van bekromm n kruideierszou zijn geweest,geldthijvaninzijn eerstewerk- alsœn antikolonialeauteuren kanmenhem dus
zonderalteveelschaamtemetMultatulivergelijken.M arnix Gijsen deed
ditnaaraanleidingvanGc green1.Eenvanmijn studentenweesmijopde
overœnkom sten tussen œ n vroeger werk van Ge raerts,Ik ben maar een
neger,en M ax Havelaar,watde standpunten betreftvan waaruitgesproken

wordt.Alleen hetstandpunttlk,M ultatuli,neem de m n op'ontbrak bij
Geeraerts.
ln Gy green 2 struikelik dan ook over een passage die begint met:iH et
was een prachtige ochtend m etkoele bries toen we op de plaats aankwa-

1 J.Geeraerts,Gangreen 2.Degoede moordenaar,(Marnixpocket),Paris/Manteau,
1972.
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men,œn verlaten Lulua-dorp m et een groot passagehuis van de Stat in

oudestijlzoalsik hetgraaghad'.Verderheethet:<deopperhoofden stondenop œn rijvoordestoelen ophetplein vanhetpassagehuis'(207).svie
Merbijaan de aankomstvan Havelaarin dehoofdplaatsvan zijn gebiH
denkt,wie weetin welke setting de toespraak totde Hoofden van Lebak
geplaatstis,die schriktnietmeera1shijverderop verneemt:<ik liep langs
derj,salueerdemilitairen druktehen allen stevig de handyvroeg hoe ze

zich voelden en maakteenkelegrapm n'(208).Goed zo,jongen,denk je
dansarcastisch:jijhebtjeliteratuurgoed geleerd.En alsnogwatverderde
volgendestijlopduikt,wœtjehetzeker:<ik zeihun ook datik gekomen
wasom hen tehglm n dejakhalzen uithun vooaaderlijkgebied teverdrijven,maar dat ik datallœ n zou kunnen methûn vollH ige mM ewerking,

eerstenvooralmoestenzeonmiddellijkterugnaardeoudedormn langsde
grote wegen,waar de geesten van de voorouders verbleven en de goH e

krachtenhenzoudenhelm n'(208).Hierwordtœn stukjeliterairevedraaiing opgevoerd,datnietstem aken heeftmethetfenomœ n tM ultatuli',alles

methetfenomœn <ongevaarlijke advertisementformyself'.
Een kleineglimp van overeenkomstvormt- naastde stijlimitatie - de
zœrzwakkegelijkenistussendeblufferigezelfverheerlijkingvan Geeraerts
endeafentoepH antegelijkhebberijvan E.D.Dekker.W atbijdezelaatste een begeleidend motiefis- de voorstelling van H avelaaralseen fheld'
-

isbijGeeraertshethoofdthema;wathetthemavandeM a Havelac is

.

deaanklachttegen deuitbuiting van een gekoloniseerd volk op œ n m omentdatditnoggevaarlij
k en actueelwas- datwordtbijGeeraertsœn
mythische achtergrond.W aarin M ax Havel< r de analyse van de situatie
-

vooropgesteld wordt,daarkrijgjehierslechtsenkeledocumentenoveroorlogswreM he en door Nazi's,Belgen,Am erikanen:ze Z ustreren niet een
m litiekeanalyse,maarœnmylologiserendemensvisie.Zokanjedehele
Havelnnr tegen Geeraertsuitsm len.

En bijvoorbeeld ook hetpamsetvan M ark Twain:Konlng Leopold'sAlleenspraak (Pegasus,Amsterdem,1961).Ditpamset,datTwain schreefin
ol rachtvan hettcomité voorheaormingen in Congo'(1907),bevatenkele foto's die in wreH heid niet voor Geeraerts onderdoen:kinderen en

vrouwen metafgehaktehanden en voeten (een toen Tgewone'strafmaatregel),verhalen overafgehaktegeslachtsdelen.Twainmaaktdaarechtergeen
mylische horror-story van,zoals we die kennen uitde kranten in 1959 -

1960en uithetwerk van Geeraerts.Zakelijkwordtvastgesteld datditgœn
inheemse gewoonte was,m aar een gebruik van de blanken;de zwarte soldaten die van een raid terugkeerden,m oesten mannengeslachten m eebren-

genom tebewijzendatzenietalleenvrouwen en kinderenhaddengM ood.
De verminkingen aan blanken bedreven in Geeraerts'militaire tijd lijken
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sterk op œn toog om oog'-reactie;wieeig ideeheeftvan waterin zwarte
geschiedenisboeken staat.weetdit alwe1langer.Op een eendere manier

verneem je uitTwainsgeschriften debegeleidende commentaar,hoe de
beruchtestammentegenstellingen doorde kolonialisten zijn aangewakkerd
waarzebestonden en opgewektwaarzenietaanwezig waren.Ook datthe-

mawordtbijGeeraertsœn onderdeelvan zijn mytheoverdood en liefde.
broederschap en wreH heid.Degruwelijkemoordop eenChineseguerillero
doorGeeraertsen zijn manschapmn krijgtdan ook geen enkelepolitieke
implicatie,we1œn mythische:dievan hetbloeddorstige,letterlijk:bloeddrinkendewea n <mens',een wezendatbroederschap m etdebevriendeme-

demenssluitdoorhetbloH van devijandelijkemedemenstedrinken.
W atdepolitiekecontextvan diemoord betreft:Geeraerts,die devisieheeft

van œn gefrustreerde militaire theld',gœfthier een merkwaardig staaltje
van goM kope,demagogische pseudo-antrom logie weg: <De Chinees be-

woog zich plomp en hijhad hevig vuurin zijn blik,hijwasonelegantgekleH alsaltijd in staten waarœn Clan van misdadigershetvolk misleidt
metwoeste slogans'(307).Zo zieje maarweerwaarom bijvoorbœld de
Fransen geen Hitlerhebben voortgebracht:altijd te <elegant'gekleed geweest...Hetergsteiswel,datdezogeheten <vrijgevochten'Geeraertszich
nietheeftkunnen weerhouden zijn haattegen die 'Clan van midadigers'
(dievan clan-hoofd Mao allicht)uittespuwen;hijspuwtdanwe1opmensen diezich,teneerste,nietaandeuitroeiingvan mlljoenen heba n schuldig gemaakten die,ten tweM e,een inspanning hebe n geleverd om de in
zichzelfverwardeKongoleserebellen een helm ndehand tebiM en tegen het

België van de <reddende paratroopers'.Hoe rijmt Geeraerts zijn eigen
vaststelling datde grote <reddingsom ratie'in Stan 1964 tot een orgie van

moord op zwarten uitgroeide,metdemooiero1diehijzichzelfa1stnegerbesche= er'toekent?Kan hij,op basisvaneen zakelijke.m litiekeanalyse,
nu nogenigeillusiehebben overdero1diedeBelgen in 1959 -1960 in Zaïre
hebben gespeeld?

De ''held''.seks,geweld en roes

Erisin Gangreen 2 een belangrijkepassagedieonszowatdesleutellevert
voor de ontraadseling van de geheim zinnige aantrekkingskm cht die Gee-

raertsopzijnlezersuitoefent.W eciteren zehierzovollM lgmogelijk.
<de m ens is ziek geworden doorhetbesefdathi
jalleen zekerkan zijn van de
dood,hijisbuitenzijn wi1geboren en za1tegen zijnwilstewen,ditbesefvan
zi
jn grenzelozehulpeloosheid,zijn grenzeloosisolement,heefttotgevolg dat
zijn bestaan toteen benauwdegevangeniswordt,alshijnietenigszinsuitdeze
gevangeniskan ontsnappen,zouhijwaanzinnigworden,hijmoetop deeen of
anderemanierzijn verloren eenheid metdenatuurtrachten tecompenseren en
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in de geschiedenis zien we dat culturen mensenoffers brengen, m ilitaire veroveringen ondernem en en volkeren uitm oorden,geld verkwisten,geld vergaren,
zich overleveren aan allerlei uitspattingen,alcoholism e, sex,verslaving,ascetische zelfverzaking,bezeten arbeid, artistieke creativiteit,liefde tot G od enzo-

voort,maarhetmachtigstemiddelom zich opnieuw ver-enigd tevoelen,blijkt
totnu toe de liefde,de echte,de zich totaalgevendeliefde schenktaan de mens

hetstukjeparadijsterugdathijverlorenheeft,liefdeishetmachtigstestreven,
dem eestfundam entelehartstochtvan dem ens,en a1sdezepogingtot& n-wording doorliefde totaalmislukt,leidt dittotwaanzin,totzelf-vem ietiging oftot

vemietigingderanderen(..)in deliefdewillenwijookzoveelmogelijkdoordringen tothetwezen van de andere,tothetgeheim van demenselijkeziel,terzelfdertijdblijven wevo1resyectvoordeandere,en trachten wezijn geheim
nietteontstelen zoalsdesadlst,diezijnslachtofferfoltertineen ziekelijk verlangen naarvolledige machtovereen andermens,demachtwaardx rhijvervormd wordt tot bezit,tot voorwerp, waarin hij schreeuwend van pijn zijn
geheim prijsgeeftalvorensvem ietigdteworden'(272).
Deze them atiek van liefdeen agressie isop hetogenblik zeer actueel,meer

bepaaldindediscussietussen enerzijdsmarxistenencommunistenenanderzijdsdeethologen diein hetvoetsm orvan Konrad Lorenz(Overagressie
:i/dieren mensjlom n.Hetisfout,zeggendemarxisten,deoorloggelijkte
schakelen met privé-agressiviteit.wantde oorlog is slechts mogelijk,ja
slœ htsdenkbaardoorkapitalisme en onderdrukking.N* ,zeggen de etho-

logen,zelfsdeongehoordeaccumulatievan rijkdommenindeU.S.A.en de
technologischemogelijkheden totnooitvertoonde onderdrukking volstaan
niet op zichzelf om oorlogen te verklaren:ze w orden slechts aangewend

doorœn wezen datook zonder die mogelijkheden alagressief was.In
tegenstelling totén marxisten én el ologen ontkentGeeraertsnaïefweg het
onderscheid tussen oorlog en agressie: <volkeren' en fculturen' brengen

mensenoffers,zegthij.Ditzou onskunnen doen denken dathijhetheeft
overdedominerendeinvloeden in een bepaaldecultuur,zekeralswe zijn
haattegenhetBel/schekatholicismebekijken;hijsteltdevergiftigingdoor
hetBelgische katholicisme voor a1sde hoofdoorzaak van de onmacht-tot-

liefde diehijzijn eerste wettelijkevrouw toeschrijft.Maarnee,a1swe de
tekstin zijn geheelnemen,dan blijktdatdie <volkeren'en Kculturen'niet
een structuurzijn(dieindividuenmisvormt),maarvageentiteiten dietotaal
gelijkgesteld worden methetindividu.Nu weetiedereen datnietelkeBelg
de slachting in Stanleyville 1964 ofde moord op de Chineesdie Geeraerts

beschrijft,heeftgewild;slechtseen zeerbeperktaantalBelgen wilden oor1og en verplichtten een reeks onwetende.maar we1voor agressiviteitgoed
geschikte militairen tothetuitvoeren van de oorlog.NietluitenantCalley

ofkapitein M M ina hebben deoorlog tegen Vietnam gewild (a1vonden ze

demoordpartijin M y Laimischien weleen kolfjenaarhun hand).Naast
de M edina'sen de Calley'sstonden alleszinsook mensen die ditnietmeer

581

Hoegoed kan een moordenaarzijn?

aanvaardbaar vonden,zoals er naastGeeraerts ook negersen witten stonden die mettegenzin deChineeszouden executeren en alleszinsnietzouden
opgaan in de privé-waanzin van het bloe .

Hetisopmerkelijk,hoe in Gangreen 2 nietsGeeraerts verbindtmetzijn
manschapm n,tenzijdewH erzijdseachting voor<dapperheid'en fgevechtssluwheid'en demythischebloebroederschap (ietswat- in nuchteretermen- meerop chantagelijktdan op hetzogeheten <oereaaren'datGœ-

raertservan maakt).Alleszinsisergœn gemœnschapmlijk streddoeldat
blanke officier en zwarte soldaatverbindt;mede daarom moet de tegen-

partijalslaf-liH erlijk voorgesteldworden,terwijldeeigen liH erlijkheid als
Kheldhaftig'wordtaangeboden.

DeroesaIszeyhepr##/ag,aIsre-ligie
Duidelijk metopzetspeltGeeraertsinhetlangecitaathierboven <ver-enigd'
(en niettverenigd');hijalludeertop de etymologischebetekenisvan treligie':re-ligare= verbinden.Dezethematiek isactueel,nu velejongeren de
barricaden verlaten hebben en ofweltotBaader-M einhof-geweldzijn overgegaan ofweltot'bewustzijnsverruiming'doordrugs,Jezuscultusofundergroundcultuur.De eenzaamheid zoektnaar een <reli#e',naar œn geborgenheid in een betrouwbare wereld.Vandaardat,naasthetthema van het

sadistisch geweld tegen de zwartedverrader'(volgensmijeerdereen neger
dienietslaafsgenoeg isom ondereen witteluitenanttegen zijn eigen volk
tevechten)endeChineseguerillero,ookdemystiekeroesaanbod komt.
$we dansten de ACpâânzu, de dans van het volk waarvan het bloed in onze
aderen W aS,ik hoorde zelfs de tam tam nietmeer,het was een zware hartslag
diep uit de aarde,ogeenshoorde i
k allegeluiden van de aarde,ik rook alle

!euren,ikzagdemillardenstralingenvan hetzoM espectrum,ikvoeldeduide-

lljk de Levensstroom die niemand anders voelen kon,ik werd hetAbsolute
M iddelpunt,ik trad uitmezelfen werd één methetGrote Bewustzijn,ik zou
nooitmeerongelukkigzijn,nooitmeerpijnvoelen,wantdeTijd stond stil,mijn
cellen takelden niet meer afen ik werd eeuwig,ik zweefde in de kosm os,niets

zou mijooitnog kunnen vernietigen,ik wasGod en alleswas mijtoegelaten,
ik mochtnu ongestraftanderen folteren en vem ietigen'(318).

Hetbijgeluid vandeze<éénwordingmethetheelal'bevateen sadistisch element, dat voortspruit uit de bedreiging waaronder de mens leeft. H et

gebrek aan geborgenheid (dnooitmeerongelukkig',fnooitmeerpijn',tniet
meeraftakelen')wordtin deroesoverwonnen,maarleidtin de uitdijing
van hetzelfgevoeltotzijn tegendeel,hetsadisme(falleswasmijtoegelaten',
çongestraftanderen folteren').
Dezelfde sfeerbeheerstde seksuele roes:

teen stroom vreugde,eenzaamheid,geluk,alles,vloog door mijn bloed,grom-
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mend,bijtend,kussend,likkend,uitzinnig,snelalsdierenin depam ijd dekte
ikhaar,ikkon mijnzaadniettegenhouden en zeriep erom entoen hetspoot
en bleef spuiten,voelde ik de rand van haar baa= oeder gretige zuigbewegingen m aken,ik werd Schepper,ik zou N ooit M eer Sterven,we schreeuwden
onze nam en tegen elkaar,opgeheven naar hettoppuntvan de Ovulatie in Scor-

pio-pisces'(267).
De liefdeleidtin ditboek alleen hiertotdeze hoogte,en datkomtdoordat
tparen'M er fdekken'is,tbevruchten'.W atniemand ooitkan weten,wat

bijvoorbeeld Hendrik W IIzo hllmeurig maakte,datwœtastroloog Geeraertswel:hijweetdathijook daadwerkelijk bevrucht.Erligtietsvan een
verkrachting in de formuleswaarmee hetorgasme hier wordtopgeroem n

('dieren in depaartijd',<dekken',Tznnd'.fovulatie').Tverkrachting'in deze
zin,dateen triomfgevoelontstaatomwille van de machtdie de man heeft
om œn vrouwev chaam te bevruchten.De verkrachting van Oidipoes,de
terugkeernaar de moederschoot.Immers,'NooitM eerSterven'iseen duidelijkerepliek ophet<NooitM eerSlam n'van W .F.Herm ans:diensheld,

in totzeeenzaamheid in een bar,noordslandschap,zietzijn dode vriend
Cndcnkt:IDitisnooitmeerSlam n'.DeangstVOOrdedoodWordtbijGeeraerts ove- onnen door het m pchtsgevoel, fnooit meer sterven',doordat

men in een meerdan willigvrouwenlijfeen kind verwekt.
Hoedichtditorgasmebijhetgeweld van een verkrachting ligt,wordtnog
geillustrcrd doordeze passage:<M y had nog altijd mijn japkiller die ik
haar alstalisman had gegeven,eenmaalhad ze m e gezegd datze,toen ik

bijdeBaluba verbleef,dedolk gewoon tegen haarpoesjelegde,zich concentreerdeenverschrikkelijkklaarkwam,geilalseen katerbeweerdeik dat
zoietsnietmogelijkwas'(266).Hetbeeld vandefallusalsdolkkanmoeilijk
andersdanalseenOidipaleveM jzngwordengezien.

Demoordenaa& een moederskindje?
<oidim es'staathiernietin letterlijkeZn,uiteraard;alwijstdeopdracht
vanhetboek- fvoorFransGeeraerts,mijnvader,en Annavan derHeiden,mijnmoH er'- ook op hetfeitdatGeeraertsaan zijn oudersdacht,
te- ijlhijschrœf.Nee,r idim es'stnnthier- zoalsree sgezegd - voor
demensdie1osisgeraaktvan denatuur,die zich bewustisvan zijn eenzaamheid en kwetsbaarheid.Daarkomtevenwelnogbij,datGeeraertseen
mytheom zich hœn weeftvan desuccesvolleheld.Hijkan betervœhten,
schieten,drinken,vreten,meerdrugsverdragen,bezetener dansen dan alle

andereblankeninhetboek;vrouwenvallenbijbosjes;zelfsprostitueeszijn
op hem verlekkerd;woeste negerbendesvrezen allœn hem ;geile vreetzak-

ken van Baluba-chefszetten eenhogeprijsop zijn hoofd.Voormijhoefde
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hetœhtnietallemaalzo heldhaftig,dathettotnnlongeloofwaardig wordt,
zekerin œ n a1sstriktautobiografisch aange iend boek.
W ie JefGeeraerts ooitin rusdge om standigheden on% oetheeft,weetdat

hijeen eerderverlegen,vriendelijk man is.W iezijn replieken op kritieken
leest vraagtZch verbaasd af,ofhijœn ijdele schooljongen isofeen taaie
oud-koloniaal.W ie hem op detelevisie observeert,zietœ n m an,zenuwachtigbekommerd om zijn 'image',maarnietin staatom een krachtige indruk
temaken.Eriseen duidelijk verschiltussen de burger Geeraerts en het

beeld datdeschrijvervan zichzelfophangt.Naarikintuïtief- hoezou je
ditrationeelmoeten aanpakken - aanvoel,is Geeraerts een typische ik-

betrokken schrijver:achterzijn schrijftafelgezeten,rijsthijveruitboven
hetindividu datmetde dagelijkse kleinhM en deslevens moetleven,en
wordthij- gevoH doordeKongo-romantiek - œn hardeman diedoor
bloH,vuur en paring bijna weer in het paradijs belandde.Een mooie
droom,maarhijheeftnietstemaken metdehoop op meermenselijkheid
die in 1920,1940 -'45 en 1968 aldriemaalweerde grond in is geslagen.

Zonderteontkennen datGeeraertsookinditafschuwelijkeboek œngroot
auteurisdieoverbelangrijkelemn'sbelangrijkedingenzegt,ontkomtmen
nietaan devaststelling datdeze m an terugblikten hetverlM en mythologi-

seert.M ultatulidaarentegen was,watdestrijd om meermenselijkheid betreft,zijn tijd vervooruit.
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o
o
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Terzijde
Nahetnajaar.I
K Fens

ErZjn enkeleopvallendezaken op œn rijtjetezetten.In deafgelopen zomerdebuteerdedejongeschrijfsterM ensjevanKeulenmeteen verhaaldat
zijœn kleine roman noemde:Bleekerszomer.Hetdroevigeboekje werd
œn vrijgrootsucces,niethetminstin de literaire kritiek.In hetnajaar
volgdealhaartweM e boekje,een verhalenbundeldie metzijn titelAlleznci try en nieuwe droeleden beloofde en die belofte ook nakwam .Het
grootste succeswasweggelegd vooreen anderedebutant:J.A.M .Biesheu-

vel.Hijkrœg metzijn omvangrijke verhalenbundelIn de bovenkc iniet
allœnnagenoegdehelepersmee,maarooknogeenjuryvooreendebutantenprijs:hijwerd bekroond.M ensjevan Keulen kreegheelveel1ofvan de
ook alscriticusopererende GuusLuijters,diezelfdebuteerdemetdeverhalenbundelCircus M elancholia.In de poëzie waren er twee toch welop-

vallendebekroningen.DevijfenzestigjarigeHan G.Hoekstra,diezich laat
situeren in degroep dichters- Aafjes,Hoornik,Van Hattum,Den Brabander - die ooit,om nietzo gemakkelijk te doorgronden redenen de
tAmsterdamseSchool'heettentevormen en wiersuccestijd van detwee e
helftvan dedertigertotdiep in deveertigerjaren liep (tot<vijftig'kwam
en bijnaalleswegblies),kreegdeConstantijnHuygensprijsvoorzijn in het
najaarverschenen Verzameldegedichten.neHenriëtteRoland H01stprijs
œn prijsmeteen watonduidelijke signatuur- #ng naarde vrijomvangrijkebundelGedichten vanKeesW inkler,bundeldienogmaarnetin
-

de winkellag.

Deopsomminglijktwillekeurig.Erisditnajaarwe1meerverschenen,ook
van debutanten.Toch verdienen juistdezeboeken a1sopvallendezaken op
eenrijgezetteworden,nietalleenvanwegehetmeerofminderesucces(dat
overigensveelze% endis,daaroverstraks),maarooken vooralvanwegeœn
gemœnschappelijketrend:zijlaten alleeen terugkeernaardetradiiezien.
(Hoekstra'swerk telthierin natuurlijk nietmœ;hetisom andererH enen
in derijopgenomen).Terugkeer naarde traditie betekentin Ne erland:
herleving van hetrealisme,alofnietm eteen rom antische legeric .En dat
zowel in prom a1s m ëzie.En komteen richting opnieuw totleven,dan

585

Terzijde

keren daarm ee nietalleen bekende vormen,maar ook - hoe kan hetanders- bekende wereldbœlden terug.W ereldkleinbeelden.in hetgevalvan
hetNederlandse re>lisme.
W ie Allemaalfrcaea beginttelean,isalmetde eerste alinea op hed vertrouwd gebiH :de NH erlandse huiskamer,de hoofdplaats van handeling
van hetremllsme:

<Op oudejaarsavond werd eropgebeld.M arie nam de telefoon aan,trok
haarvrolijkegezchtweg en gebaardenaarderadio.Deradio werd zacht
gezeten de hoorn werd aan m'n moe er overhandigd.Na even luisteren

greep zemetœn handnaarhaarked en aaidedie.Radio uit,kinderen bij
M arie blijven,wantopa was opgenomen en z'n klnderen moesten met
spoed naarhetziekenhuiskomen.Verrastwaren ze niet,wanttegen Sinter-

klaashad hijinœnsbloedgespuugdinz'nrochelpotmetmetalendekseltje.
En omazei:ffHoutocheensop metroken''.<<Ikgatoch depijpuif',zeihij
en stak weer œn favoriete Caballero op'.

Alsjehetsigarettenmerkvergeet,zouThx Thijssenhetgeschrevenkunnen
hebben.ErsGan in Allem, tranen stukjesdie van FransCoenen zouden
kunnen zijn- uitZondagsrustbijvoorbedd,wantdezondagisinhetNederlandse realisme allesbehalve de dag des Heren - enkele brokken had

ook Carmlggelt,zijhetmetmeer succeswantmetmeerhumor,voorzijn
rekenlng kunnen nemen.LezenisbijdezesoortproM in feiteherlezen.En
ikgeloofdatbijdat<herlezen'demogelijkheid totverkaringvan hetfenomeen van dieterugkeerbegint.(M moetbijde verklaring zeker ook dit
betrokken worden:erisoveralen op allegebie en sprakevan een <retour',
nietallœ n van een herontdekken van hetverlM en vanuiteen m assalenostalgie die in feitevalsis,omdatze slechtsdenktaan die dingen uithetver-

lMen die men graag terug zou hebben,waarbijdan alle beroerdigheden
vergeten worden,m aar ook van een tnamaken'van verleden vormen.Hier

doetZch weerhetopvallende verschijnselvoor,datde ieuwe beweging
begonnen isvan onderaf.Zewaserin anderelevensuitingen veeleerderdan

in watofficieel<kunst'heet.Hetlijkterop datdekunsteerdertaanpasser'
dan fdoorbreker'aanhetworden is).
De meestem ensen,ofze Zch nu in delectuur-ofin deliteratuursectorop-

houden,Zjn herlezers,datwilzeggen:zijlezen hetliefstaltijd hetzelfde
boek.De lectuurlezer die iH er ieuw boek van mevrouw Visser-Roosen-

da2 (datgelijkisaanhaarvorigeboek)leest,evenzeeralsdeHermans-fan.
(HeeftHermanstrouwensnietverkaard,datelke auteur altijd hetzelfde
boekschrijft).Inbreuk ophunlœsgewoontenlatendemeestenniettoe;hun
leeswereld zou deveiligheid enbekendheid verlicen.Ik geloofdatbijvelen
heteigen leesterritorinm alvrijvroeg omheind is.Nieuwedchtingen in de
literatuurworden nietzo gauw geaccepteerd.Hetnieuwe kan een confron-
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tatie betekenen,onveiligheid oproem n,en vooral:de aangeleerde leesge-

bruiken,diejehetmogelijk makene1k traditioned boekzonderved moeite
<op tenemen',blijken machteloostegenoverhetnieuwe.Jemoetopnieuw
leren lezen,datwilzeggen,aan hetordenen en daarm ee aan hetinterpreteren slaan.Jem oetook nieuwenormen zoeken voorwaardering.W athier
voor<delezer'gesteld wordt,geldtook voordeberoepslezer,decriticus.Op

grondvan een hoeveelheid gelezen boekenishetvoorhem nietzo moeilijk
boeken diebinnen de traditieblijven,te beoordelen;denormen liggen er.
Hijkan alshetwareeigenkritiekennaschrijven.Een boek van œn nieuwe
ordekanhem voorgeweldigeproblemen stellen:hijmoetzijnbm ordelingsnormen gaan zoeken;hijkan nietop zijn schrijfroutine vertrouwen;hij
moeteen nieuw stuk overœn nieuw boek schrijven.Vandaarook,dateen
nieuwerichtingin dekritiek zelden degepastebegeleidingkrijgt.(Natuurlijk in laterejaren,alsde richting watvertrouwd isgeworden,wel).Men
behoeftmaardereactiesopdeeerstepublikatiesvan de<vijftigers'telezen,
om hetbewijsvoorhetbovenstaandetevinden.
DieVijftigersheb%n methunpoëziederustinNH erlandindertijdgrondig
verstoord.In de m ëzie 1ag ons land veilig voorhetavantgardisme binnen

de dijken,doorallerleiliterairhistorische oorzaken die nu nietter zake
doen.M etfvijftig'kreegdeNederlandsepoëzieinœnsweeraansluitingop
watZch elders in Europa aleerder had afgespeeld.De dijken braken.
Maar,- ikgeloofdatikmetdieconstateringnietoverdrijf- ,erontstonden
een verwarring en onrustdie totin dezestigerjaren doorgeduurd hebben
en nognietzijn uitgewoM .DetraditioneleNM erlandsepoëzielezer(en de
conventioneledichter)verloorinhetbeginvan devijfigerjarenvastegrond
onderzijn voeten,nietallœn vanwege de nieuwe vormen,maarevenzeer
vanwege hetnieuwewereldbeeld datin die vormen zichtbaar werd.

Voorveellezersissindsdevijftigerjaren dem ëzie nietmeertotrustgekomen.Voor somm ige criticitrouwens evenmin.De poëzie kreeg de roep

van moeilijk en onbegrijpelijk ofongewoon te zijn.Dathetkleine aantal
trouwepoëzielezersaan hetherlezen gebleven za1zijn in degrote dichters
diehun jeugd hebben verblijd,lijktmijnietonwaarschijnlijk.M etalsgewaagdste stap op nieuwe terreinen de poëzie van Leo Vrom an,die,hoe
ongewoon vaak ook,heelwat dichter bi
jde traditie staatdan demeeste

Vijftigersen wie na hen kwamen.(Om misverstanden tevoorkomen:die
nieuwepoëzieiswe1verkocht,vooralna enige tijd.Datbehoeftweinig te
zeggen over de lees-waardering ervan,allerminstover hetzo belangrijke
procesvan deteigen-mpking'.Nietwatiemand m œ nttem oeten lezen - en
dan uitte roem n fLucebert is een heelgroot dichter' is m aatgevend,

maarwatiemand in de onbewaakte ongenblikken van zijn vrijetijd leest.
Bekend isNijhoffsuitspraak - Nijhoffœn van detroostdichtersuithet
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verleden- dathijelkedagdieGod geeft,gM ichten leest.Behalveop zondag.Dan herlashijgMichten.Dezondag isde maat-dag van de poëziewaardering.).
Hetis niet onbegri
jpelijk datop de roep van moeilijkheid van depoëzie
geantwoord werd.Niet door de dichters uiteraard,m aar door de kritiek.

W ellichtisdegeringekritische begeleiding van de Vijftigersin de eerste
jarentewijtenaanhetnietadmuatekritischeapparaat.Decriticizaten nog
metalofnietafgezwakte personalistische no= en,ontstaan in confrontatie

metdeliteratuurvan dedertigerjaren en toen zekerzeerfunctioneel.Tegenover de nieuwem ëzie stond men m etdie normen m achteloos.Er ont-

wikkeldezich in Nederland - eindelijk- œnliterair-kritischerichtingdie
zich methetliteraire werk directen metnietsdaarbuiten ofdaarachterging

bezighouden.Opvallend is,datdezerichtinghaarsterkste zijdetoonde in
hetanalyseren en interpreteren van moeilijketeksten.De'moeilijke'poëzie
enook a1s<moeilijk'bekendstaandprozawerkwerdentoegankelijkgemaakt.
Teksten werden ontvouwen en onverwachte werelden kwam en te voor-

schijn.M aarinplaatsvan dieroep van moeilijkheid wegtenemen,had de
interpreterende analyse eerder een tegengestelde uitwerking:de roep werd
nog versterkt.Alsm en nog bM enkt,datdie literair-kritische richting een

algemeneinterpreteerwoede opriep - totdiep in hetonderwijs,metdaar
zekerdesastreuzegevolgen:een gM ichtiseen moeilijkezaak waarvan de
leraarnaklassikaalpuzzelen de oplossing tevoorschijn tovert- dan kan
men,misschien m etenige ovedrij
ving,stellen,datrond de poëzieen ook
rond hetwerk van sommige prozaschri
jvers'n muurwerd opgetrokken,alleenmethetvedijndeinstrumentarium vandespecialistentedoorbreken.
A an dieliterair-kritische richtingwasnog een anderssoortig bezwaarinhaerent.Devoornanmsteactiviteitervan was,a1sgezegd,deanalyserendeinter-

pretatievan afzonderlijkewerken,in veelgevallen een enkelgedicht.W at
zenietkon opleveren waseen visie op een heeloeuvre,- ook alwerd een

zeerrepresentatieve tekstgekozen.Tenzijmen zich zo'n visiedachta1sde
som van een grootaantalanalyses.M aariM erwistdathetvoorbereidende
werk voor die Tsom'niette realiseren is.H etgevolg was en is,datvan de

belangrijkste dichtersvan <vijftig'en van enkelen daarna een ontwikkelingsgeschiM enisontbreekt.Heteerstestuk waarin staathoe de poëzievan

Lucebertzichontwikkeldheefttussen 1948en 1963 (daarnapubliceerdehij
nog slechtsincidenteelœn tekst),moetnog geschreven worden.Datmen
Zch a1sreactie op de onm achttotœn synthese,des teverwoeder wierp op

dedetailanalyse,isnietverwonderlijk.
Hetneo-realisme,datalseen reactieop <vijftig'gezienkan worden,isdoor
velen in feitealtijd vreemd gevonden.Konden zehetspel-elementwellicht
nog waarderen,de norm waaraan poëzie volgens hun traditioneelgerichte
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gevoelens(en gevoelenszijn hiererg belangrijk,wantdatmag we1benadruktworden - hetgevoelkreeg in de oudere poëzie m eerkansen dan in

dejongere,wathetlezenvanrecentepoëzievoorœnnietklein aantallezers
toteen halvebezigheid maakte,- zewarenerniethelemaalbijbetrokken)
moestbeantwoorden,werd niet gehaald.Daarbijkan we1 aangetekend
worden,datdehumor,aan depoëzievan deneo-realisten (waaronderik
een toch nogalheterogene groep dichtersversta) eigen,hetin de poëzie
altijderg moeilijk heeftgehad.Poëzieisbijonseenernstige zaak en geeft
hetmenjdom weinig verm aak.

De<moeilijkheid'kwam teruginhetwerkvandichtersen schrijversdiepublikatiemogelijkheid vonden in het onlangs opgeheven tijdschriftRaster.
W atdepoëziebetreft:ook in N ederland ontstond hetgenrevan de Tgeleerden-poëzie,die dichtkunst die door gebruik van gegevens en citaten uit

allerleiculturen en literaturen bijdelezerœn zo omvangrijkekennisverondersteltdathijdoorhetveledathijervoorzou moeten leren,we1œns
aan waarderen niet zou kunnen toekom en.A1 biH tdie m ëzie uiteraard

weerstofgenoegvoorspœialisten.W atik hieropschrijf,moetnieta1seen
veroordeling van deze soortpoëzie gelezen worden - m etnam eH .C.ten

Berge,rM acteurvan Raster,vind ik een bijzonderdichter- waarhetmij
om gaatisde specialisering diein de ogen van de m eesten hetlezen van

literairwerk steM smeer#ngeisen.Endedaa= eegepaard gaandeafkeer
van Tmoeilijk'soortwerk.Afkeerwaaraan ook deberoepslezerssomsalte
gemakkelijkuitinghebben gegeven.Ook zijwillen zich kennelijk doorhet
gemak laten dienen,waarbijziJvanuitdiegemakzuchtfmoeilijk'werk op
nietdemeestverantwoordewijzeweghoondenen op een nietmeerverantwoordemanierwerk datzichbijéén oogopslaglietoverzienenwaarvanzij
vaak zelfook vervaardigerswaren,prezen en propageerden.En dat was,
uiteraard,werk van de traditionele soort.En datis,a1sik me nietvergis.

aan œn doorbraak bezg.Demogelijkeoorzaken ervan heb ik hierbijœn
trachten te zetten.In een volgend stuk zullen synchronische en diachroni-

sche lijnen getrokken moeten worden.M et als vermoMelijke conclusie:
<vijftig'dreigthetkaraktervan eengauw tevergeten tussenspeltekrijgen.
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demaandlanuari

@ lnternationale sam enwerking
over de Raad van M inisters,dieform eel
De Europese Gemeenschap
n de top staat van de EEG.Dus tôch
M in ofmeergeruislooszijn o: deeerste aa
dag van het nieuwe jaar drle nieuwe naar een meer zelfstandige Gemeenleden definitief in de Europese Gem een- schap.Het klonk allemaalhoopgevend.
schap opgenomen: Engeland Ierland en De Europese Commissie is nu a1s volgt
amengesteld:
Denemarken. Feestelijkheden waren er s
nauwelijks bij en de anti-demonstraties Voorzitter:FrancoisXavier Ortoli

metnamein Engeland waren nauwelijks (Frankrijk).
m eer dan een flop.Opiniepeilingen heb- Vice-voorzitters:W ilhelm Haferkamp
ben trouwens uitgewezen, dat hoe lan- (W .-Duitsland): de problemen van de
ger hoe meer Britten zich m et hettoetreden van Engeland tot de EEG kunnen verenigen, hoewel het hun ietwat
moeilijk valttEuropa'nietlanger te beschouwen a1s een vreemd gebied ergens
OVer7M y waar Gods eigen Engel
and gelukkig nietveelm ee te m aken heeft.

economische en m onetaire Gmenwerkl-ng*

Carlo Scaraccia-Mugnozzx (Italië):relaties methetEuropese parlement,milieuproblemen en bescherming vu de consum ent.

SirChristopherSonmes(Engeland):buiOp 5 januarikwam de Europese Com- tenlandse betrekkingen m et de gdndusrialiseerde landem metZuid-Am erika en
missie in zijn nieuwesamenstelling voor t
heteerstbijeen onderpresidillm van zijn m et Azië.
nieuwevoorzitter,FrançoisXavierOrto- Patrick Hillea gerland):sodale Mken.
1i,een Fransman en een intimusvan Pre- HenriSimonet (België):belastingen en
sidentPompidou.HijvolgtdeNederlan- financiële instellingen,energiebeleid.
der M ansholt op,die zich thans geheel Leden: Jean-François Deniau (Frankvan de EEG heeft teruggetrokken.
rijk): ontwikkelingshulp, snmenwerking
De vreo dat deze opvolging œ n om- met ontwikkelingslanden en met landen
zwaai zou betekenen in het beleid van die speciale overeenkomsten m et de
de Gem eenschap,vond voorshands geen EEG hebbgn gploten.
steun in de rede waa= ee Ortoli zijn Altiero Splnelll(1talPd):beleid !en aanfunctie aanvaardde en de verdeling van zien van industde en technologie.

de portefeuilles over de lede: van de Albert Borschette R uxemburg): beleid
Com missie bekend maakte.H1J wees er ten aanzien van deconcurrentie.
daarbijmetgrotenadruk op,datde1e- RalfDahrendorf(W.-Duitsland):onderden van de Europese Commissie welis- zoek,wetenschap en onderwi
js.
waar ieder de zorg voor œ n bepaald George Thomson (Engeland): regionale

deelvan hetbeleid der Gem eenschap op politiek.
zich nemen, doch daarom niet minder P.Lardinois(Nederland):landbouwpoligeMmenlijk dat beleid beqalen. Het tiek. Olav
Grundelach œ enemarken):
spreektvanzelfdatyaniederl1d œnper- Finn

soonlijke inbreng ln het yeheel wordt regeling van de gemeenschappelijke

verwacht en dat de Commlssie in haar markt, ha= onisatie van de wetgeving
geheelachter heteenmaaluitgestippelde en adm inistratie van de douane-unie.
beleid staat.Zijn voorganjer Mansholt Onder deze dertien leden zijn er dus

noemde hij daarbij een hchtend voor- twee van e1k der vier jrote landen en
beeld.Duidelijk zinspeelde hijerop,dat één van e1k dervijfklelne.
hijdeCommissiesterk wilmaken tegen-

D eEuropeseVeiligheidsconferentie

die gedragslijn ook gevolgd.Zijhebben
ki,bedoeldtervoorbereidinjvan deEu- standpuntdatzijzouden innemen en dat
ropese Veiligheidsconferentle in de zo- overleg heeftop de hoofdpunten ook tot
mer van ditjaar,tegen Kerstmis haar overeenstemminy geleid, maar op de
werkzxamheden zou hebben beëindigd, vergaderingen ln H elsinki heeft ieder
isijdelgebleken.Naeen kortrecesrond W esteuropees land toch een eigen stem
de jaarwisseling zijn de vertegenwoordi- laten horen.Zulks in schrille tegenstelgers van de 35 landen die aan de confe- ling tot de landen van het Oostblok,
rentiedeelnemen op 15januariweerbij- wier afgevaardigden hun redevoeringen
De hoop datde Conferentie van Helsin- we1 tevoren overleg gepleegd over het

eengekom en om hun besprekingen te
hervatten.Dat opzwellen van de werkzaamheden in Helsinki kwam voort uit
de omstandigheid dat de opzet van de
Conferentie de initiatiefnemers ervan de landen van het Oostblok - uit de

van elkaar leken te hebben overgeschreven. Behalve één: Roem enië, dat zich
verstoutte in overeenstemming met de

verklaringen van zijn blok-genoten inderdaad een eigen m ening te verkondigen,die de Sovjet-unie allerminstaan-

hand is gelop n.Deze initiatiefnemers genaam W aS.

wilden eigenlpk nietsméér dan voor het De landen van W est-Europa hopen in
oog van de wereld een m ooigebaar ma- Helsinkite bereiken datde grote veiligken,waaruithun bereidwilliqheidom tot heidsconferentie in drie commissies zal
een grote Europese Veiligheldscoe eren- kunnen werken:één voor de strikte veitiete komenzou moeten blijken.W ater ligheidsproblemen; één voor het proerar
entho
ieef
zde
ou moeten bleem der vrije uitwisseling van persoda
OP die grote conf
m en zich nen,ideeën en informatie - iets, waar
worden besproken,
in H elsinki niet m ee bezig te houden. de NATo-landen in een voorbespreking
M en zou zich strikt tot een tecu ische grote nadruk op hebben gelegd - en één
voorbereiding moeten beperken.De af- voor de samenwerking op de terreinen
gevaardigden in H elsinki hebben zich van wetenschap, economie, techniek en
daar echter bepaald nietaan gehouden. milieu-hygiëne. In beginsel is men het
lntegendeel:ziJhebben zich van den be- over de '
m stelling van die drie commisginne af aan op het standpunt gesteld, sies in december aleens geworden,m aar
datzijde grote conferentie zo volledig aan de uitwerking is men nu begonnen.
mogelijk moeten vqorbereiden om haar Daar za1 nog heel wat over overlegd
een zo grootmojelljkekansvan slagen moeten worden.
te geven.Dit hleld in, dat zij ernaar Al met al zou Dlen Zeggen,dat de ernstreefden zo groot mogelijke eenstem- stige wi1toch we1bestaatom de topconm igheid te bereiken niet alleen over de 'ferentie, waarvan men overigens nog
werkwijzevan degroteconferentiemaar nietweet hoe hoog aan de top de deelook over de problemen die daar aan de nemerszullen zitten,te doen slagen.En
orde zouden moeten komen en zelfsover datlijktbelangrijk genoeg.

de richting waarin zijeen oplossing van
die problemen moet gaan zoeken. Zij
hebben daarm ee de initiatiefnemers in
het Oostblok en met name de SovjetUniepijnlijk uitgemanoevreerd.Zijkonden de uitweiding van de discussies niet
tegenhouden,maar zijkonden zich ook
nietterugtrekken om datzijdaarmeeprecies hetomgekeerde effectzouden sorteren a1s oorspronkeli
jk in hun bedoeling
lag;zi
jzouden worden gebrandmerkta1s
degenen die de grote conferentie wilden
doen m islukken.- Daar kwam nog een

onaangename omstandigheid bij.In hun
uim odiging stelden de Oostbloklanden

Overleg overtroepenvermindering
Intussen is nog œn tweede voor-overleg
op gang gekomen,dat evenœns m etde
Europese veiligheid te m aken heeft.De
NAvo-landen hebben delanden van het
W arschaupactvoorgesteld een conferentie te beleggen,waarop gesproken wordt

overeenwederzijdse en evenredigetroepenvermlndering in M idden-Europa.
Teneinde deze conferentie voorte bereideqzouden afgevaardigden van de beide
milltaire blokken in Genève bil-een moe-

uitdrukkelijk,dat zijnieta1s blok naar ten komen.De Sovjet-unie,die erniet
de conferentie zouden kom en maar als zo bar veelvoor schijntte voelen zijn
een groep landen die iedervoor zichzelf troepen uitOost-Duitsland tqvermindekonden spreken. Deze gedragslijn zou ren,kon op ditvoorstelmoeilljkneezegook door de NATo-landen moeten wor- gen,maarsteldewe1zijn eisen.Nieta1den gevolgd.De NAlr -landen hébben

leen de direct betrokken landen zouden
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aan die voorbespreking moeten deelne- raëlische premier, mevr. Golda M dr.
m en, maar ook alle andere landen van Hetverdiende voor Israël bepaald geen
Europa moesten ertoe worden uitgeno- aanbeveling om Pompidou op de tlnen
digd.Hetjeruchtwilde,datMoskou dit te gaan staan.Toch aanvaardde ziJ de
metWajhlngton overen was gekomen. uimodiging.Anders dan Bondskanselier
Niettemln hielden de N Avo-landen het Brandt,diedeWestduitsepartijdooreen

been stijf.Troepenve= inderin! in Mid- onderyescMkte secretaris liet vertegen-

den-Europa is een zaak van d1e landen woordlgen.
die in M idden-Europa troepen hébben; Het werd alles samen een tam m e vertodatzijn de Benelux-landen,de Bondsre- niny.In deeersteplaatsom datde Sodapubliek,Frankrijk, Enyeland, Amerika listlsche lnternationale de bevoegdheid
en Canada.Frankrijk dlstantieerde Zch mistom besluiten te nemen die de afzonweliswaar van het initiatief, omdat het derlijkepartijep binden;anderdeelsomnmen- datde socialistl
nu eenmaal geen intem ationale i
'sche partijen hun beleid
ging irl zi
jn defensiebeleid duldt,nlaar afstemmen op de simatie in hun eigen
datwas geen reden ona er nléér landen land en daardoor we1 eens water in de
bijte slepen.Men wilde we1een Paar wijp van hun prinçipesmoetendoen,zowaam emers uit de flanken van de NA- danig dat die wpn
- voor anderçn onVO toelaten,m aarm eerniet.M en wilde drinkbaar wordt.D e Franse socialisten
daartegenover ook we1 toelaten dat de bijvoorbeeld hebben hetoqpoltuun geW arschau-landen een paarnietdirectbe- achtvoor de kom ende verheM gen e n
trokken landen m eebrachten. M aar dan nauw bondgenootschap met de commumoest het ook afgelopen zijn.Op het nisten tesluiten en daarwaslang nietielaatste ogenblik isRusland door de knie- dereen op de vergadedng gelukkig m ee.
en gegaan, doch niet zonder tenm inste M
K#tl
'ek op ditbeleid prikkelde echter
een klein succesjeteboeken:devoorbe- ltterand zichtbaar en men lietde M ak
reidende conferentie zou niet in Genève tenslotlemaarrusten?Evenmin bleçk het

doch in W enen bijeen komen.

mogelijk de lnternationale een duidelijk

Daar is de voorbereidende conferentie standpunttedoen innemen tegenover het
inderdaad op 1 februad begonnen. In optreden van de Verenigde Staten in
een sfeer van ietwatverbeten touwtrek- Vietnam - de bombardementen waren
ken over procedure-kwesties.
toen nog in vol
legaqg.Deleidervan de
N ederlandse delegatle,Den Uyl,dsed,

De socialistische lnternationale
Midden-januarikwam in Parijs op uitnodiging van de Franse partijleider,
FrançoisM itterand,de Sociallstisçhe Intemationalebijeen.Het1ag in delijn der
verwachting,dat landen met een socialistische regering op deze bijeenkomst

gesteund doorzijn Scandinavischevnenden,zijn uiterstebestom gen scherperesolutie aangenomen te krilgen,krachtens

we
lke de Ipternationale eigen waarnemersnaarW eoam ZOu Sturen en de mOgelijkheden vooreen boycotvan Amerikaanse goederen zou onderzoeken.Hij
kreeg ggen schlln vaq kans.Mitterand
sprjk zilp leedwezenu1toverdegebeurdoor de leiders van die regering zouden tenlssen m Vietnam - en daarbleef het
worden vertegenwoordigd. Dit beteken- bi
j.Ook GgldaMdrkreeg geenslagaan
de dat nogalwatprominente figuren uit dq bak.Mltterand wilde ondergeen behet politieke leven de vergadering zou- dlng de Arabische socialisten van de 1nden bijwonen;figuren,uitwier aanwe- tem ationale vervreemden.Het was allezigheid M itterand politiekepuntzou kun- maalgeen visen geen vlees- zelfsgeen
nen slaan bijdeaanstaandeverkiezingen koshervlees.
in Frankrijk. President Pompidou beschuldigde hem ronduit van de opzet
daartoe en lietde regeringsleidersdie te

kennen hadden gegeven naarde bijeenkomst te zullen komen,wetgn,dat zlj
tijdens hun verblijf in Parils Noor de
Franse regering lucht zouden zljn.Nu
hoefden de eerste m inisters van Finland,
Zwedep,Denemarken en Oostenrijk zich
daarnletzoveelvan aan te trekken;hun

j
reela
tiesme!Frankrijk kondeneenstootvelen.D1tgold echternietvoor de Is-

Bi-laterale betrekkingen
Frankrqk-Ruslyd.- PresidentPompidou heeft een bezoek gebracht aan
Rusland en met de regeringsleiders a1daar besprekingen gevoerd.
-

Frqnkrqk-West-Duîtsland.- Bonds-

kanseller W illy Brandtheeftter herdenking van het Frans-Duitse vriendschapsverdrag een bezoek gebrachtaan Presi-
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dent Pompidou teneinde de vriend- hart te volgen.Onder Paus Paulus verschapsbanden nauwer aan te halen.
beterde de sinlntie enigszins in zoverre,
Israël-vnticnnn.- Terugkerend van dat er wè1officieuze betrekkingen wer-

de vergadermg d!r Socialistische Inter- den aangeknoopt. Wrijfpunten bleven
nationale in Panls deed M evr. Golda echter bestaan.H etVaticaan bleef grote
M drRomeaan,waarzijdoorPausPau- bezorgdheid tonp voor het 1otvan de
1us in audiëntie werd onwangen. lsraël heilig!plaatsen ln Jemsalem en voorde
sua
cud
ces
iëvoo
ntiera1
Gol
s een
da M
di- Palestljnse christenen, waarvan vooral
vierde deze
grdr
oot.De
plomatiek
Libanon erveletelt.Ongetwijfeld heeft

dochter van œ n Joodse tlmmerman en Paus Paulusdeze twee punten in hetgede opvolgervan een Joodse visser spra- sprek m et Golda M dr ter sprake gekenrUM een uurmetelkjar,hetgeen in- bracht,nlaar verder dan een uiteenzetdgrdaad een heelbelangrljke stap voor- tiny van de beiderzijdse standpunten
ult scheen,nadem aalnoch Pius X noch schljnen de Pausen de Israëlische preBenedictusXV noch PiusM I enige toe- mier niette zijn gekomen.
schietelijkheid vertoonden om aan het - China en Japan.- China heeft Jastreven van hetZlonisme steun te verle- pan langs heelvoorzchtige weg te vernen of Israëlte erkeM en. Officieel on- staan gegeven, dat het verstandig doet
derhoudt'tVaticaan nog steedsgeen di- zich voorlopig maar te blijven scharen
plomatieke betrekkingen m etlsraël.Paus onder de !toomparaplu van Amerika.
Joanneswildewe1anders,maarhyd nog De betrekklngen mssen Chl.na en Japan

nietvoldoende greep op de Vatlcaanse bli
jvep in sterke mate beperkt tot het
diplomatie om de mgevingen van zljn ecom lsche vlak.

@ Internationaleconflicten
Vietnnm

bereidheid totconcessieste groeien.M o-

lijk tengevolge van de Amerikaanse
HetMg efe n hetbegin van demaand ge
bombardementen, mogelijk tengevolge
s
o
mbe
r
u1
!
m
Vi
e
mam.
De
bomba
r
d
e
menten, d1e President Nixon na het af- van intem ationale pressieuitde commu-

breken van de onderhandelingen tussen nistische landen.
Kissinger en Le Duc Tho in december Ditmaal leidden de besprekingen over
lietlosbarsten overdestedenvanNoord- hetvredesakkoord inderdaad tottastbaar
Vietnam ,werden met ongekende hewg- resultaat.W ijzigingen werden wederzijds
heid voortgezet tot bittere verontwaar- aanvaard;hetdefii tievedocllmentwerd,
nadoorKissingerey LeDucThoteZjn
diging van de hele wereld.
eparafeerd,op 27lanuaridoordeoffiTegen hetmidden van januariechterbe- g
on erwqgrlichttedagen.Even plotse- ciële vertegenwoordlgersvan de vier bejen,Amerika,Noord-viqtllng a1s ZIJ vorige maand waren begon- trokken parti
nen, werden de bombardementen weer nsm:Zuid-vietnam en de VietCong,m
stopgezet en opnieuw onM oetten Kis- Parils getekend.
t akkoord bepaalde onder m eerdere:
singeren Le Duc Tho elkaarin Padjs. He
Opnieuw deden vredesgeruchten de ron- 1. dat het bestand tussen Amerika en
de,ditmaalmede gebaseerd op de over- Noord-vietnam zou ingaan op zondag
weging datN ixop door de situatie in de 28januariom één uur'spachtjNederbinnenlandse politiek van Amerika Zch l
andsetijd,datzouplaatsehjketljdzaterwe1gedwongen zag uitde impasse te ge- dagavond zijn,enkeleuren na de onderr
aken.InhetCongresgingenteduideljk tekening van hetakkoord;
stemmen op t0thetverwerpen van zljn 2. datde Amerikanen binnen zestig daoorlogsbegroting zodathijzich we1zou gen n!hetingaan van hetbestandalhun
môeten terugtrelken en de eer van de militalrpersoneeluitZuid-viltnam zouvrede aan hetCongreszou moeten laten. den terugtrekkepen binnendlezelfdepeOok aan de andere kant echter,aan de riodealleAmerlkaanseknlgsgevan#enen
kantvan Noord-vietnam ,scheen grotere in lndo-china zouden worden vnlgela-

ten;destrijdkrachten van Zuid-vietnnm
en van deVietcong zouden moçten blijven op deplaatswaarzijzl
'ch bijhetingaan vanhetbestapdbevonden;
3. datblnnen zestlg dagen na de ondertekening van hetakkoord een internationale conferentie za1 worden gehouden,
die m oet leiden tot het scheppen van
waarborgen voordevrede;de twee partners in het akkoord hebben China,

8. dat alle buitenlandse mogendheden

(dus Noord-vietnam inbegrepen) e!n

eind zullen maken aan de inm enging ln
de binnenlandse aangelegenheden van

Laosen Cambodja.
Men heeftylchnatuurlijk naarstiggebogen overd1takkoojd om te jchterhalen
waarin het nu precles verschllt van het
akkoord dat in december werd vastge-

steld,doch dat:naaqNixondestijdsmeeFrankrijk, de Sovjet-unie en Engeland deelde,nog emgewljzgingbehoefde om
uitgenodigd aan deze conferentie deelte
nemen,alsmede vier andere landen,die
uitgenodigd werden om een Internationale Commissie van Toezichtop de naleving van hetbestand te vormen - te

voor de Verenigde Staten aanvaardbaar
te worden. Die kleine schoonheidsfout
imm erskostte door debom bardem enten,
die daa= ee werden goedgepraat, tienduizenden m ensen het leven.Vergelijweten Canada,Hongarije,Indonesië en king van de beide teksten leert nu, dat
Polen. Ook de Secretaris-Generaal van dezaak inderdaad,zoalsreedsaanstonds
de Verenigde N aties, Kurt W aldheim , werd verondersteldlheeftvastgezeten op
za1aan de besprekingen deelnemen.
het verzet van Zuld-vietnam tegen een
4. dat noch de Verenigde Staten noch van bovenaf opgelegde coalitieregering
een derandere landen die aan de oorlog in zijn land.Hetthansgesloten akkoord
hebben deelgenomen zich voortaan nog laathetvrijom een dergelijke coalitiein militair opzicht m et Zuid-vietnam regering te vormen.Die Raad van Verzullen bemoeien en datbinnen zestig da- zoening kan het desgewensta1s een wasgen alle Amerikaanse militaire bases in sen neus beschouwen. Die onderhandeZuid-vietnam zullen worden ontruimd; lingen metZjn noordenbuurmankan het
5. datnoch Zuid-vietnam noch de Viet- in het slop laten raken. En binnen het

cong meer enig wapeppig van buiten
zullen aanvaarden,tenM'
'Jterveaanging
van yernield, beschadlgd of versleten
matenaaldatzijreedsbezttenen datZIJ
alhetmogelijkezullen doen om binnen

grondqebied van Zuid-viemam kan het
ongehlnderd voortgaan metdeVietCong
tebestrijden.

De vreugde over hetakkoord is dus we1
een zware dpmper opgezet.n ieu heeft
negentig dagen hetburgerpersoneel dat reeds duidelllk te kennen gegeven, dat
in Zuid-vietnam gevangen werd geno- ervan vredevoorlopig no! geen sprake

men,vrijtelaten;

n zijn.Overhethelegebled van Zuid6. dat Zuid-vietnam en de Vietcong ka
Vietnam verspreid Zt de Viet Cong in
zullen streven naar verzoening en een- ti
entallen 'pockets',vanwaaruit zijhaar
dracht, vergeldingsmaaqegelen zullen invloed tracht uit te bereiden,doch die
verbieden en dedemocratlschevrijheden evenzoveelaanvalsobjecten vormen voor
zullen erkennen;terbevordering van die de legersvan n ieu.
eendracht zal in Zuid-vietnam een nationale Raad voor Verzoening worden
opgericht, waarin zowel de aanhangers
v!n de Zuidvietnamese regqring a1s de
Vletcongen deneutralistenzltting zullep
nemen;dgze Raad za1werken op basls
van unanleme besluitvorming;
7.datde militaire demarcatielijn die op

de Geneefse Conferentie van 1954 werd
vastgelegd op de zeventiende breedte-

graad,slechtsa1s een voorlopi
yeen niet

HetM idden-oosten
M osje Dajan,minister voor de bezette
qebieden in Israël,heeftin tien maanden
tljds een plan laten ontwerpen voor de
bouw van een splinternieuwe havenstad
in hetnoordoostelijk duingebied van de
Sinaï,een stad diedenaam ç
Yamit'(Zeekant)zou moeten dragen en die op de
duur,na 25 jaar,met250.000 inwoners

a1s een politieke of territonale grens
wordt erkend; het akkoord dringt aan na Jeruzalem en Te1 Aviv de grootste
op een stapsgewijze hereniging van van Israëlzou moeten worden. Yamit
Noord- en Zuid-vietnam ; Noord- en zou moeten fungeren a1s een Joodse bufZuid-vietnam zullen zo spoedig moge- fer tussen de sterk geconcentreerde Aralijk onderhandelingen openen ternorma- bische bevolking in de strook van Gaza
lisering van hun onderlinge betrekkingen enerzijds en Egypte anderzijds.Of Daen van hetverkeer van burgers over de jan voorditplan voldoende steun krijgt
militaire demarcatielijn;
in het kabinet van Golda M dr is nog
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nietduidelijk.M en is het er wel over
eens,dathetgedeelte van de Sinaïwaar
deze nieuwe stad in moetverrijzen,definitiefbijIsrad za1moeten worden ingelijfd,maarmen aarzeltoverdevraag
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dat indruist tegen de beginselen van gerechtigheid.De econom ie van Zambia -

voomamelijk koper-produktie - is afhankelijk van een spoorwegverbinding

dwars door Rhodesië naar de haven van
ofhet,gegeven de stand van zaken voor- M ozambique,dat een Portugese kolonie
alin de verhouding totEgypte,we1raad- vormt.Die economische afhankelijkheid
zaam is tot een zo uitdagende stap over geldtechter ook voor Rhodesië en M ozambique, die geen van beiden het kote gaan.

pertransportuit Zambia graaj missen.

Ditzelfde geldtvoorde electriclteitsvoorziening.Zambia kan de stroom voorzieRhodesië en Zambia
ning uit Rhodesië niet missen, m aar
Rhodesië heeftde grensm etZambia - Rhodesië m ist evenmin graag de levevroeger als Zuid-Rhodesiëm et Rhodesië rantie daarvan. Bovendien vinden noch
in een federaalverband verenigd - ge- Rhodesië noch M ozambique heterg opsloten,zulks onder hetmotief dat Zam- wekkend: dat de Chinezen momenteel
bia steun verleept aan organisaties die drukbezlgzijn een nieuwespoorwegaan
tegen de Rhodeslsche regering in verzet te leggen,die vanuitZambia door Tankom en. President Kaunda van Zambia zania loopt naar een andere haven.Ian
weesin zijn '
felprotestte#en dezemaat- Smith heeft dus we1gedreigd, maar de
regelop de gevaren die ztln land bedrei- stroomleverantie en hetspoorwegverkeer

gen doordathetqmringd isdoorenmin schijnen normaal door te gaan.Smith
eftde vuistwe1opgeheven maar durft
ofmeerafhankelljk vaplanden waarde he
blanken een minderheldsregim e voeren haar nog niet goed te laten neerkomen.

@ N ationale politiek
Nederland
En Rupm rt,hijploegdemaarvoort.
Taai en onverdroten voortwerkend aan
zijn opdrachtom de Koningin te informeren omtrentdemogelijkheden tothet
vormen van een nieuw kabinet en haar
te adviseren omtrentde aanwijzing van
een form ateur.
Volle tweemaanden heefthijnodig ge-

m inder geëxponeerde figuren doch welwillend geduld door een m eerderheid in

hetparlement,eventueeleen wisselende

meerderheld naar gelang de onderwerpen van beleid die hetaan de orde stelt,
maaktevenmin een kans omdatde fracties nietVoornemens ZiJ
*n zich de kaas
Van hetbrood te laten eten.
Eén ogenblik zag het er nog naar uit,
had om allejheoretischemogelijkheden dat informateur Dr. Ruppert begon te
die hij op Zln lijstje had staan,na te hom n op een kabinetvan de drie <pro-

trekken. Grondig en degelijk,dat wel, gressieve' partijen samen met de drie
maar mef geen ander resultaat dan dat confessionele.Hijweek daarzelfsenkele
watm en vôôr de verkiee gen en zeker dagenvoorafvan hetrechtepad dathij
daags daarna alkon voorspellen:de vor- voorzichzelf had uitgestippeld en doorming van een meerderheidskabinet op brak Zjn besprekingen voor hetorganiparlementaire grondslag - steunend dus
op te voren gemaakte afspraken m et de

seren van een ontmoeting tussen de heren Den Uy1 en Anddessen, fractielei-

kamedracties- isonmogelijk;eenmin- ders resp.van de Partijvan de Arbeid
derheidskabinet, steunend op méér dan en deKathol
iekeVolkspartij,waarbijde
driepartijen,iseveneensonmogelijkom- herenonderzijnwaakzaam oognog œns
dat de confessionele drie weinig lust van man totman demogelijkheden op
hebben om nog verder metde liberalen samen te gaan zouden bespreken.DitzlJvan mijnheerW iegelop te trekken;een weggetjebleekechterdezoveelste doodextra-parlementair kablnet met politiek

lopende weg. De heren wâren niet tot
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elkaar tebrengen.Den Uy1deed we1en- waarin hijduidelijk blijk gaf genoeg te
hebben van een buitenlandsbeleid waarin Amedka zich metieder conflictin de

kelelachwekkende<concessies'- hijzou
zelf geen foN ateur hoeven te worden
en hijzouinzpn kabinetenkeleplaatsen
afstaan aan een stuk ofvierfiguren uit
de confesslonele kring - maar bleef
daarbij hoog van de torep blazen:de
confessionelen moesten zijn program
slikken methuid en haar;zijzouden er
tittelnoch jotaaanmogenveranderenen
hij,Den Uy1:zou premiermoeten worden. m mt, ult! Terecht stelde Andriessenzich op hetstandpuntdatditjerein-

wereld bemoeit,verantwoordelijkheid op

zich neemtvoor de toekomstvan iedere
andere natie en aan alle andere volken
vertelthoe zijorde op hun eigen zaken
moeten stellen.Zoals Amerika hetrecht
van iedervolk erkent om zijn eigen toekom stop te bouwen,za1hetook de verantwoordelijkheid vap ieder volk voor
hethandhaven van znn eigen vrede er-

kennen.Hi
j ontkende,dat de vrede in
kende en dat hij ervoor paste a1s een betekende;Nijzagerdeeerstestap naar
bijwagen van de Tprogressieve'drie te een duurm me vrede in en naar m eer
ste dictatuur van een minderheid bete- Viem am een terugtocht voor Amerika

functioneren.En toen kon Ruppertweer
verder ploegen.
Op de laatste dag van januariheeft hij
zijn rapport aan de Koningin uitgebracht.M ethetadvies:laatdeheerBurger, eens minister in het kabinet Gerbrandy, ouddractieleider van de Partij
van de Arbeid,lid van de Raad van State en ongelikte Draufgânger:nu Raar
proberen een 'progressief mlnderhelds-

welvaart.De Amerikanen zullen terharte

moeten gaap nemqn watKeM edy hun
reeds voorhleld:nletin de eerste plaats
vragen wat de regering vool hen kan

doen,m aar watieder voor zlchzelf kan
doen.D e feest
marsen die bijdeze gelegenheid werden gespeeld, werden luidruchtig gescandeerd door protestmarsen.
HetGallup instituutheefteen onderzoek
ingesteld naar de criminaliteit in Amekabinet'- hetkabinetDeqUy1dus- rika en kwam tot de bevinding,dat één
van de grond te krijyen.Mlsschien lukt op de dde inwonersvan de steden in de
het hém de confesslonelen te bewegen loop van 1972 slachtoffer werd van m in
hetnietde eerste dag de beste weernaar of meer ernstige criminele activiteiten.
huis te sm ren.
Hetwachten isnu op Burger.
Vast staat wel, dat een nieuw kabinet Canada
met nieuwe begrotingsmoeilijkheden te Premier Pierre ElliotTrudeau heeft uitkampen krijgt.Met deze moeilijkheden eindelijk de gedachte aan een coalitiein het zicht is het zittend dem issionair kabinetlatep varen en een liberaalminkabinet met een voorstel gekomen om
rheidskablnet gevo= d, dat echter
de am btenaren voortaan een groter ge- de
voorshands desteun krijgtvan de links
deelte van hun pensioenpremie zelf te A
eoriënteerdeNieuw DemocratischeParlaten betalen.Datis in slechte aarde ge- tl
j.Hij heeft daartoe zpn program wel
vallen. Het ontketende een m assale de- mo
n ombuigen.In 1968 meende hij
m onstratie van am btenaren op het Bin- noge,te
dat het Canad%e volk de buik vo1
nenhof.
De escalatie van hetgewqldheeftin Ne- had van sociale hervq= ingenàthansis
derland een nieuwe mljlpaal bereikt. hij met een duidelilk voormtstrevend
progjam voor de dag gekomen.Stelde
sfeer dan een etmaallang hebben twee hi
j zlch in 1968 nog helemaal op het
ba
nkr
ov
e
r
s
d
r
i
e
op
e
e
n
boe
r
de
r
i
j
Doo
gijzelaars ond
mens
tandpunt van het centralisme, thans
als r
erenschot gehouden. s
efthij,teneindezijn tegenstanders,de
een grote politiemacht gedrongen he
consew atieven,de wind uit de zeilen te

in een situatiewaarvan zijzelfhetwan- halen,zich laten inspireren door de gehopige inzagen,konden zijworden ge- dachte aan decentrallsatie in de uitvoearresteerd.Hun optreden dwingt totna- ring van desocialewetten.Ofzi
jn kabidenken over de tecM ische en organisa- net een lang leven is beschoren,
ligtnu
torischemiddelen die de politie ten dien- helemaalaan deTories.Zijzullen
hem
ste staan om deze nieuwe vorm van ge- nietzo gauw laten vallen doorpoging
en
weld effectief te bestrijden.
om hem bijzijn bondgenoten teoverbieden; zij hebben nu eenmaal ook niet
veelbehoefte aan nogmaalsverkiezingen
Verenigde Staten van Amerika
binnen een jaar.Maarde Nieuw DemoOp 20 janpariheeftNixon zijn tweede craten hebben we1 te verstaan gegeven,
ambtstermlln aanvaard met een rede

dat hun bondgenootschap m et Trudeau
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geen eeuwigdurende verbintenisisen dat solute teglndeel gekomen van wat zij
zijzorgvuldig de lokspijan zullen be- aanvankelllk in haar progrsm had staan.
snuffelen die de Torieshen te gelegener- Heath heeftdegrote lijnenvan de code
reeds in een witboek neergelegd.
tijd voorhouden.

W est-Duitsland
ankrijk
Bondskanselier W illy Brandt heeftzijn Fr
regeringsverklaring afgelegd.Een verkla- NogsteedsisPompidoa bezigAfrikabering,die naar algem ene opinie heel wat zoeken te brengen.HIJacht dit klalr-

minder élan aan de da4 legde dap de
verklaringwaarmee hijach enkeleJaren
Yeleden voor het eersta1s Bondskansellerpresenteerde.In zijn verklanng
. nam
hijuitdrukkelijk afstandvan iederextremisme,doch daarbijweeshijerop,dat

blijkelljk politiek van grootbelang.Zljn

bezoek aan Somaliland,de Com ores en
Réunion had vooral ten doel te onder-

strepen datFrankrijk,meerdan Ameri-

ka en Engeland, voom emens is een
waakymam oog te houden op de Indische
eaan,waarvoor én Rusland én China
dit extremism e thans m eer van links Oc
dreigtdan van rechts.De arbeidersmoe- nogalbelangstelling aan de dag leggen.
jnbezoekaanDjibouti,waarde Gault
ejn
aae
nrbe
ei
n,
li
kg
me
ausesféfr
euxzeihij,datzijmoei- Zi
e in 1966 nog m et bloedige onlusten
kunnen worden ge- l
werd onw>ngen, had m eer een binnennomen,wanneerzijzich verbeelden dat landspolitiek doel:andersdan de Gaulzij automatisch maar steedsmeer kun- le m oest de Franse Presidenthier in alle
nen gaan verdienen en steeds minder rust worden onwangen - en dat wérd

hoeven te werken.Ook vielhij scherp hijook.Totaangensme verrassing van
uittegen de smdenten die van de univerde Fransen.Daarmse bevestlgde hijtesiteiten een soort slagvelden willen ma- ve
goede betrekklngen met Ethiopië,
ken.Hijbeloofde we1een aantalmaat- dans
tzich de laatstetijd nogalverontrust
regelen van binnenlands beleid, m aar toond
e over de ml
'n of meer radicale
onthield zich zorgvuldig van enige aanoers van de regering in Djibouti en
duiding omtrenthettijdstip waarop deze k
maatregelen m ochten worden ve- acht. enigszinsbevreesd was,dathetdlardoor
n moeilijkheden zou raken metzljn verHetisduidelijk dathijzijn partijvoor- i
taan a1s een middenpartij wenst be- bindingen naar de havens.
schouwd te zien en m et steun van de
middengroepen een Yeriode Brandt'* 1
opbouwen in dezelfde tranta1sindertijd R oem enië
metsteunvan diezelfdegroepen een Ye- Roemenië heeft een nieuwe defensiewet
riode Adenauer'tot stand kwam .

aangenomen,diehe!mogelijk maakthet
h

ele volk te mobillseren in geval van
timperialistische agressle'.W atdaar preEngeland
ciesonder wordtverstaan,maaktde wet
Engeland gaatnu in alle ernstdestrijd zelfnietduidelijk,maardewijzewaarop
tegen de inflatie aanpakken. Prem ier Roemeniëi
n delaatstejaren steedsweer
H eath heeftnaar Am erikaansm odeleen zi
jn zelfstandigheid tegenover de Sovprijzencommissie en een prijzenraad in- jet-unie benadrukt,wijsterwe1op,dat
gesteld,die in de komende drie jaren de regering niet za1aarzelen een invasie
aan de hand van een door de regering zoals Tsjecho-slowakije die onder het
op te jtellen code deprijzen,de lonen, mom van tbroederlijkehulp'tedoorstaan
de divldenden en de huren zullen gaan kreeg, a1s <imperialistische agressle' te
regelen.Daarmeeiszijn conservatlefbe- brandmerken en daarhethele volk tegen
wind langs pragm atische weg tothetab- te m obiliseren.
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België

W# hebbeneennieuweregering
Vlugger dan m en hetin N ederland voor elkaar kreeg,heeftBel
giëzijn nieuwe
regering snm engesteld,hoewel er toch m eer dan 60 dagen nodig waren voor
hetzoverw as.D e aanpak van de crisis was com pleettegengesteld aan die van

onze Noorderburen waareen harde politiek van duidelijkheid de formatie bemoeilijkt.In Belgiëverliep allesin onduidelijkheid,geheimdoenerj,vage bewoordingen,compromissen en hetnaarcommissiesve- ijzen van denetelige
kwesties.Hetresultaat:een driepartijenregering die zich kwistig wat hoge
posten heeft toebedeeld,m et een program m a vo1 onprecieze gemeenplaatsen.

Pacificatiepolitiek opzilnmooist.Niemand liep erdan x kwarm voor,tenzij
m et de vinger in de pap!

De partijcongressen die op 21 januarihet regeerakkx rd nipt goedkeurden,
waren verre van enthousiast.H etBsm congreshaalde een nooit gezien record-

cijfervan 44% tegenstemmersdievooralgekantwaren tegen hetsamengaan
m etde liberalen.Kennersvan de socialistische stem proceduresrekenden uitdat

ditbetekentdatzowat75% van desocialistischebasisnietmeemarsjeert.Ook
bijdeCVP waren 40% neenstemmers.
Op24januariwasdeploeggevormd metdriedozijn regeringsleden,22 ministers en 14 staatssecretarissen.Een opvallend aantal voor wie weet dat m en

reedsjaren dewoekergroeiaan ministerieswi1rationaliseren.Tergelegenheid
van deintredevan 8PVV regeringspartnersheeftmen 7 kabinetten bijgecreeerd,zodat voor de andere partijen de verwowen rechten bewaard konden
blijven.DeStandaard noemdederegering <desterkstefractiein hetparlement'.
H oe za1dit grote lichaam nu geordend werken,wanneer er b.
v.al8 regeringsleden zich bezighouden m et het leefm ilieu.
D e ongeloofwaardigheid van onze parlem entaire democratie staatte lezen in de

perscommentaren.Zo schrijftb.v.M anu Ruysin DeStandaard van 24 januari
dathetmanagementvanhetrijkversnipperd is over een steedsgroterwordend
aantalpersonen,kabinetten en incom petenties.

Debevolking haaltde schoudersop en maaktzich vrolijk overwatin Brussel
gebeurt.Vermoedelijk blijftervan hetverzetdatlangsde congressen naar
boven kwam,nogmaarweinigmeespelen.HetAlgemeenChristelijk Werkersverbond kreeg 5 m an in de regering, de linkse socialisten 2 m inisters.G aan
deze m ensen de bewindsploeg hetvuuraan de schenen leggen?

Deoppositievan beidegroepen lijktalbijvoorbaatSink gekortwiekt.Alsnu
nogza1blijken dateen kabinetm etdeliberalen nletzoveelconsew atieverregeertdan devoorbijerooms-rode coalitie,dan wordthetdeBelgischekiezer
duidelijkdatpadijprogramma'salleen dienen a1spublicitairevlagdienietsvan
doenheeftmethetwerkelijkpolitiekopzetvan departijen.Voorwieduidelijkheid in de politiek wenst,isde bestaande leem te een gapend gat geworden.D e
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partijlozen - spijtstemmersen blanco's- zullen destetalrijkerworden in de
volgende ronde.

Deabortusaffaire
Erkom tnu stilaan m eervorm in depublieke opinie rond hetabortusvraagstuk.

Enkelejaren terug gooide W illy Calewaert(die daarom nu geen M inistervan
Justitie kon worden)de steen in dekikkerpoelmeteen wetsvoorsteltotwijziging van de abortuswetgeving. ln de daarop volgende periode kwam slechts
langzaam de inform atie op gang.De zaak Peersverhaastnu de verwachte pola*

@

rlsatle.

W illy Peers,een bekend N anm s gynecoloog,ondervoorzitter van de G .E.R.M .
-

een belangrijke progressistische studiegroep rond geneeskundeen gezond-

heidszorg - en toevluchtvan m eerdere gezins-en consultatiebureaus,werd op

18 januariin hechtenisgenomen wegenshetgrote aantalabortussen dathijin
de loop van devoorbijemaanden uitvoerde.A1treedthetparketin abortusaangelegenheden m aar zelden op,deze keer liep m en hard van stapel.
Een inderhaast opgerichtCom ité W illy Peers tegen ve> olging inzake abortus
leidtnu de tegenactie:twee betogingen,waarvan vooraldie te N am en een groot
succeskende,'
n handtekeningei nzam eling en '
n stroom van motiesdie devrijlating van de N aam se dokter vragen en eisen dat de m edische aboA s wordt

<gedepenaliseerd'(aan hetstrafrechtonttrokken).HetBsp-congres,datbijeen
wasvoor de goedkeuring van hetregeerakkoord,stem de unaniem een m otie in

dezezin.Totnutoeblijven demeestekatholieke dagbladen een campagne voeren tegen de tabortisten',hoewelde christelijke organisatiesaarzelen om zich
uit te spreken of nogalgenuanceerd stelling nem en.D e pluralistisch denkende
groepen steunen het Com ité Peers.Recente opiniepeilingen gaven aan dat een

meerderheid van debevolking (59% in W allonië en nog meerin Vlaanderen)
zich uitspraken voor een verregaande versoepeling van de wetgeving.

Alles schijnterop tewijzen dattoch we1een grootdeelvan de bevolking ter
voorkomingvan ongewenstezwangerschapgewonnen isvooreen vrijeinformatieovervoorbehoedsmiddelen(watooknoghangendeis);ookchristelijkeorganisatiesdieaarzelendstaantegenovereenwetswijziginginzakeaboA s,spraken
zichduidelijkuitin dezezin.VanMinisterVanderpoorten(PVV)wordtnueen
voorzichtigekoerswijziging verwacht,teveelvoordeenen,teweinig voorde
anderen.

Scholierenbetogingen tegen de legerhervorming
PaulVanden Boeynantsheeftgeen geluk m etde studenten.In 1968 brachteen
revolte aan de llniversiteit te Leuven de regeri
ng ten va1waarvan hijeerste

ministerwas.Nu heefthijlastvan een hardnekkigescholierenactietegen zijn
plannen tothervorm ing van hetleger.In de eerste helftvan februariwerden er

bijna dagelijksbetogingen en nationale congressen gehouden.Een verrassend
hoog aantaljongeren lietdeschoolbanken in desteek voorstraatactiestegen
VdB,meteen halve zegen van hun directies en ouders.
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V anden Boeynants ziet daarin helem aal geen teken dat er iets zou kunnen

schorten aan de hervormingsplannen.Voor hem zijn die ophefmakende betogingen gewoon hetwerk van een stellet
je beroepsagitatoren,vanzelfsprekend
van ext
reem-linksepluimage.Hijzegtde onweerlegbare bewijzen klaartehebben liggen,datze gewoon herrie willen om de herrie:in 1968 tegen hetkerke-

lijk gezag,nutegen hetburgerlijk gezag (telkensin depersoon van VdB).ln afwachtingvanzulke bewijsvoering,lijkthetonstoch meergeloofwaardigdehervormingsplannen zelf even te onderzoeken.

Erzijn vooreersteen heleboelmaatregelen om de <operationele capaciteit'van
hetlegerte verhogen en om de krijgsmachtte reorganiseren.Voorbuitenstaanderszien ze erbijeen vluchtige beschouwing schappelijk uit,aangezien er
nogalwat wordt afgeschaft.In pers,betogingen en slogans wordtover dit gedeelte van de hervormingsplannen m etgeen woord gerept,zodatm en we1m ag
annnem en dat ze niem and storen.

Erschijntechterheelwatongerustheid tebestaan overhethoofdstuk <verdediging van hetnationaalgrondgebied'.H et dierbare België za1voortaan tglobaal'
worden verdedigd.be tekst vermeldt dat dit een nieuw begrip is dat wordt
ingevoerd.H oe zal dit geschieden? W e citeren de voornaam ste punten uit de
nota van hetm inisterie van Landsverdediging.

<van nu af,invoeringvan een geïntegreerde commandostructuur(RijkswachtKrijgsmacht-Civiele Bescherming -Binnenlandse Zaken -Justitie-Openbare
W erken -Volksgezondheid -Verkeerswezen).
Onder leiding van ditgeïntegreerde Commando:overneming,door de Rijkswacht,van de militaire verantwoordelijkheid eigen aan die verdediging,in samenwerkingmetdeKrijgsmacht(Organisatieterplaatse- beschikbaremiddelen terplaatse voorhu den).

Verhogingvan degetalssterktebijdeRijkswachtdoordejaarlijkseinlijvingvan
1.000 vhjwilligers-dienstplichtigen waardoorhetmogelijk wordteen goed geïntegreerde reserve strijdkrachtop terichten dieuit7.000 man za1bestaan.
Progressieve aanpassing van hetmaterieelbijde Rijkswacht,opdatdeze het
hoofd zoukunnen bieden aan haarnieuwedefensieopdrachten in oorlogstijd'.
Herhaaldelijk werd in interviews aan Vanden Boeynantsgevraagd ofhijsoms
bezig iseen flink repressieapparaatop te bouwen.D e m inisterontkende telkens

heftig.W e citeren volgendeaaneengesloten passusuitzijn persconferentie van
19 januari:fHetisbelachelijk dezemaatregela1seen versterking van hetrepressieapparaatvoorte stellen.Hetishelaasmaaralteduidelijk datopvele plaatsen beroepsagitatoren aan de basis van de huidige contestatie liggen'.Officieel

moetdeRijkswachtdringend wordenuitgebreid om depassagierstecontroleren op de luchthaven en om hettoenem end verkeerte regelen.H etligtvoor de

hand datdeRijkswachtdaarvooro.m.tanksen anderegevechtswagensnodig
heeft.Of nietsom s?

Bijdescholierenlijkthetechternietin deeersteplaatsom ditgedeeltevan de
hervormingen te gaan, m aar w e1 om een geheel aan m aatregelen die op het
eerste gezicht eerder sociaal aandoen:
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1. de diensttermijn wordtvan 12 op 10 maanden gebrachtin Duitsland,en
blijft12 maanden inBelgië;
2. één enkele dienstpergezin en afschaffing van alle andere ontheffingen en
prioriteiten;

3. invoering van een fsolidariteitsbelasting'vooralwievrijgesteld werd van
legerdienst(b.v.5% op de inkomensbelasting gedurende3 jaar,ofdrie keer
500,
- F.voor wie 10.000 F.belastingen betaalt);
4.
g
eleidelijkeafschaffingvan hetuitstelvan militairedienstmssen 18en 21
@
Jaar.

D e laatstem aatregelstaatin verband m etdeeerste twee,waardoorhetaantal
dienstplichtigen onder de wapens telkens m et ongeveer 6.000 verm indert.Op

die manier zou Belgiënietmeer aan zijn Navo-verplichtingen voldoen.Nu
blijktereenzeereenvoudigeoplossing tebestaan.Hetaantalmiliciensdater
te kort is wegens de verm inderingen van de legerdienst,stem t zowat overeen

methetaantalvan hen die uitstelverkregen om studieredenen en uiteindelijk
nooitlegerdienstdoen (15.000).Indien de mogelijkheid totuitstelwordtafgeschaft,zullen die 15.000 wel in het leger opgenom en worden, en de zaak is
rond.
Studenten en scholieren hebben in de afgelom n tweejaardriebelangrijkeacties
gevoerd:rond buitenlandse studenten,rond de m aatregelen Claes-H urez,en nu
rond de legerhervorm ing.Van elke actie kan gezegd worden dat het om een

zeer belangrijk politiek probleem ging,m aar dat ze telkens de kern van de
zaak miste.Ook hierkunnen we onsmoeilijk van dieindruk ontdoen.
Indien de manier waarop Vanden Boeynants de zaken stelde juistis,n1.dat
iedereen twee m aanden langer legerdienstm oetdoen omwille van de academ ici
e.a. die zich aan hun legerdienst onttrekken, dan kan m en de scholieren zo
maar geen gelijk geven.VdB haalt gaarne aan datin Frankrijk hetuitstel,a1s
<invention de la classe bourgeoise',op verzoek van de arbeidersbewegingen en

alle jeugdbewee gen werd afgeschaft.Hetafschaffen van de mogelijkheid tot
uitstelhoudt alleszins ook positieve elem enten in. Het afwegen van voor- en

nadelen isechtergeen ideaalobjectvoorstraatacties.
Opnieuw wordt de grond van het probleem in het debat zelden a= geraakt.
M oetBelgië een leger hebben?M en is zo gewoon geraaktaan hetarN m entdat

men realistmoetzijn (= Navo-verplichtingennakomen),datdegeldigheidvan
deze redenering en de tegenargumenten niet m eer worden ondea ocht.N aar
onzem ening is erm aaréén uitgangspuntin hetdebat:de afschaffing van het
leger.A1de rest is naastde kwestie.

Tnmiddelsblijftheteen bijzonderverschijnseldatzovelejongeren mobiliseerbaarblijkenvoordergelijkekwesties.Isheteenteken datereen reservebestaat
aan politiekebelangstelli
ngbijdescholieren?Kondigtditeen nieuwegeneratie
jongeren aan die aan de universiteitopnieuw een politieke ro1zullen spelen?
12 februari1973

RitaJolie-M ulier en W ard Bosm ans

F orum

Toneelte Gent

uitop te kunnen m aken;m aar vele kenmerken ontbreken die deze opdracht
W ie de blbliografie van de geschiedenis hadden kunnen doen uitgroeien tot een
en de onte kkçling van het theatef in volwassen getuigenis van'Mstorische 1Zuid-N ederland * 1 .raadplegen, hoeft terpretatie en toneelkundige methode.

nietveeltijd uittetrekken.Hetweinige Datjuistdezeauteurin staatmpetwordatbestaat,ismeestaalvoortijdschriften den geachtom deverantwoordelijketaakgerese& eerd

gebleven. Zelfstandige stell'
m g van introductie en visie tot œ n

boekpublikatieszijn erg zeldaam,en zo goed eind te brengen,heeft hij elders
ze nie! door een mecenerende overheid reeds bewezeno. Heeft hetcomité Zjn
liefdevolwerdén gepatroneerd,vallen ze
dan nog m pulariserehd uit.D eze droevige wet wordt ande= aal bevestigd in
hetwerk datJaak Van Schooronder de
titelEen àz/f, vootVlaanderen.Honderd

opdracht te laat veotrekt of genoegen
gedom en meteen overhaastgeschrift? ln

beidegevallenblijftdehistorischewaarheid toch we1hetslacNtoffer.
ln een woord voorafheeftJ.Van Schoor

J=r Nederlands beroepstoneel te Gent Zjn bedoelingen diplomatisch omschreheeftgepubliceerd in hetCultureelJaar- ven.Hi
jheeftwillen ve> ijden datzijn
boek 1971 #an de provincie Oost-vlaan- ?lonsi
n hetverleden allœn maaren
derenl.
lnventaris werd; historisch opstapelen

Hetisbelangrijkvoorafteweten datdit lijkthem gœn verdienste te beztten en
boek het resultaat is van een gelegen- hetgraafwerkverdoezelttochmeestald:
heidsopdracht. Omdat het Nederlands- belangrijkstemotieven.Daarom heefthij
talige beroepstheater te Gent in 1971

getracht de '
feiten en gegevens in grote

honderd jaarbatond,heefteen herden- trekken te interpreteren in een verklakingscomité, dat om vele initiatieven

dientgeprean,getrachthetblijdegebeuren blijvend vastteleggen doorœn degelijketerugblik naarhetogenblik waarop hetallemaalbegon en dewijzewaarop hetzijn eeuw vo1heeftgekregen.De-

rende contexten de evolutie te plaatsen
in haarmaatschappelijk verband.Tegelijk spreekthijdehoopuitdate1k onderdeel van zijn boek een aanleiding kan
worden tot een diepergaand ondevnek,

dat- naarhijvoorzchtigformuleert-

ze aanleiding verklaart waarom het re- ook toneeldeskundigkan Zjn (5-6).
sultaatweliswaar een prettig te lean en Dat zi
jn mooie en hoopgevende woorte raadplegen dn kwerk is, maar niet den.Zi
jn ze echter waar gemaakt? Het

isaange/ktalseen wetenschappelijke is œn uitermateprettk gerangschikten

studie.Ulteraard Zjn vele gegevensbe- overzichtelijk georganiseerd geheel,dat
langrijk genoeg om ereen blijvend beeld met name in de verdeling in chronolo1 KultureelJaarboek Provincie Oost-vlaanderen 1971,Oent,1972,2 dln.,407 + 312 pp..
2 Arie Leendertvanden Heuvel(Rotterdam,23 -4 -1860 - Gen/,# -8-7#J4),in Jaarboek Koninklnke Soevereine Hoojdkamervan Retorîca 'DeFonteine'teGent,1969-1970,
pp.267-303.
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gische moten (die immea ook afrren- erg relevant. W at Van Schoor echter

zingen van m eer intem e t- chtlllnen

ontbreekt,iseen culmurhistorisch begrip

kunnen aangeven) betrouwbur en se- waarmeehijinstaatzouzijn hettheatercuur uitvalt. W aar vele historische re- als-maatschapm lijk-fenomeen dusdanig
capitulaties er vaak nletin slagen reliëf teplaatsen,dathetzijnrelatievebestaansen cone uïteitin Znvolle opdeling over Vor
endt
enor
m en
veemrdenwor
tot
eenve(
rN
li
oe
estbe
enV
peC
rPV
ktOXROte brengen, dem onstreert Van Schoor's

wel-

helderedosering zljn inzchtin degene- lichtook)absolute waarde in hetgeMratiesen datzowelin watze verbindtals menlijke cultuurpatroon van deze voorin watze van elkaar onde- heidt.
bijehonderdjaar.Datkunjeonmogelijk
Iyat neenxt nietweg dat de behandeling bereiken,a1sje(zoalsVan Schoorpleegt
die van œ n inventaris blilft,die MJ nu tedoen)een onkreukbaargeloofdemonjuistvermljden wou.Namurlijk blijven streertin de waarde en de waarheid van
langs alle kanten zijn inspannlngen jebronnen.W aarVan Schoorreedsan
merkbaar om onder de last van bergen verrassendebeperkinpvan zijn bronver!egevensuittekonzen.Toch zM4chtde wijzngen cultiveert,is het da te meer
m terpretatie vaak onder het effK t van frappantdathijdeze vele getuigenissen
hetuitputtende opstapelew om heteven (nergens met enige afstand opgesteld,
of het repertoiregegevens Zjn dan we1 nagenoegaltijddoormede-oftegenstanm ateride m
'fo= atie of personeelu nos- derstegen Personen aangeschreven)nausing.Ditverschijnselis minder gebon- welijks wantrouwt Hij heeft kennelijk
den aan hettemperamentvan de auteur alle bereikbare literatuur @oe obscuur
dan aan de .
fundamentele eisen van de ook,waarook onderhetstofverborgen)
Mstoriografie.Ishet nietnuttker,vele gelezen en opgenomen,en hetgeeftnogcijfergegevens, tabloux de la troupe, maals aan datZjn fundamentele acribie
subsidiebedragen of repeMoireoverzich- alle vertrouwen verdient.Hijheeftechten te bundelen in registea? W atJe de ter deze bronnen niet op hun waarde
vitale constanten in de ontwikkelingscur- getoetst(tenzjin demeerrecenteperiove van deze onderdelen kunt noem en, de sedertde heroprichting van hetNTG
m oet dan zelfstandig en rustig worden in 1965)en datheefthem toteen hikkegeoterpreteerd. W ant alleen de com-

rig kortschrift gedwongen, waar slechts

mentaarop dezegegevenskanaanwijzen

heelvaag (en doorgaanszondernadruk
of reliög enkele rode draden doorheen

welke de bepalende mom enten ervan

zijn.Uitde deelcommentaara1bovendien het lnzlcht groeien in de factoren
die dete= lnerend (retrospectid of immanent)zijn vooreenwaardeoordeeldat
meer* 1bieden dan allœn m aar vlugge

adjectieven over de indruk van het
vluchtige ogenblik.Deze dieptecommen-

lom n.

Pijnlilker achtik de om standigheid dat
Van Schoor in zijn bx ordelingscriteda
bijherhaling foutzit.Vooreen historiograafis hettoch noodzakelijk datMjde
tijdgebonden waarden en no= en kent
en bovendien bereid isze in de bechnj-

taar ontbreekt te opvallend bij Van ving en evaluatie te integreren.Nu merk
Schoor;MJmag Zch voorafnogzo keu- je eigenlijk nergens (tenzij in materiële
rig hebben beveiligd, de geïnteresseerde
lezer is precies om deze visie bekom - informatie en dichterbij liggende data)
m erd.Omdatallœ n daardoorde betrek- datMerhonderd jaaropgetekend wordt.
orlom nd stel je vast dat de auteur
kelijkheid van het Mstorische bestaan Do
we1geneigd isvriendelijk-neerbuigend de
wordtomgezetin de vitaliteitvan x n in
zich gerichte one kkeling.

historische om standigheden te waarde-

ren,maartegelijk vanuit een volstrekt
WatVan Schoor ondermaatschappelijk eigentijdse waardeschaal tot uitspraken

verband verstaat, wordt nergens hele- overfn en onzin kom t.Een voorbeeld?
maalduidelijk.Erkomen we1enkelever- Kotzebue zou een indrukwekkend aantal
wijzngen voornaardeonmiddellijke> toneelsm kken hebben V eengeu utseld'
aliteitvan hethistorischeverleden en die (12),te-i
jlinhistorischpersyxtiefjuist
zijn telkens op de aangebrachte plaats de dramam rgische vakkxndlgheid van
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deze veelschrijver hojermoetworden voorveleboeiendedetailproblemen beaangeslagen dan zijn dlchterlijkeen dra- paald onverdiend. De stlpte aandacht
voorb.v.de diverse Mlen (27),hetpredeze zelfde auteurzijn drama M ensen- miestelsel(35),dedernrs(186)iskeurig.
àccfen berouw in hetmotief(echtbreuk) Intalrijkekleinestipj> wordenkleurije

m atische verbeelding.A1s bovendien van

wordt gekleineerd en de gevoelige toe- momenten aangegeven die een evolutle
schouwers integraal voor 'consew atieve aanschouwel
ijk weten te maken,zoals

harten'worden versleten,dan steljevol- de actrice in Vlaanderen (19),hetelekslagen onbekendheid vast met het bur- trische licht(82 en 91),hetbenefietsyggerlijkewereldbeeldwaarvan demoraal- teem (97),hetsyndikaat (190),het 'koopstelling en de basisethiek in frontale ninklijk'worden (153).M ee= aalszonconfrontaiie met Kotzebues drlmaGsch dert Van Schoor acteurs,actrices of dithem a hebben gestaan. Vooral de 19e
eeuw bewerktVan Schoorm etkunst-en

recteursafin vinnige vignetten.Ook het
aanstippen van de sociale samenstelling
stijlhistorische classificatietermen (ro- van de publiekscontingenten loopt a1s
mantisme,naturalisme),terwijl de ont- een motiefdoor hetverhaalheen,anderwikkellgsstadia van hettheaternergens zijdswordtditpubliek nietin exactecij-

wordengeplaatstin œn ideologischelijst fers opgevangen en lijkt de informatie

metculm urhistorischebeweging.De po- over dit publiek te veel te steunen op
pulariserende toon van deze gacMed- indrukken.
schrijving zie ik voordit'
fundamentele In de Vlasmse traditie,die * 1 dat e1k
tekort niet a1s een verontschuldigende geschri
ft V n onvergetelijke daad is,
factor.
steekt deze geschiedeis gunstig af door
Tenslotte is er het laatste deel, waarin de behoefte aan exactheid, volledigheid

een platte juichtoon gehanteerd wordt en leesbaarheid.Mijn teleurstelling over
die niet los te m aken valt van de con- de kwaliteit ervan berust dan ook m eer
junctuurwaarin Van Schoorzelfgevan- op wat i.v.m .het theater nodig is dan
gen zit.Nergenstrouwensmaakthetklim aat van het boek er een geheim van
dat Van Schoor een Gentenaar is. De
onM kkeling van het theater te Gent

op wat dit boek nu al aanbiedt. Nagenoeg alle dankbare om standigheden waren M eraanwezig:een vakgachoold auteur,een publicerende overheid,e n puwordtnergens parallelofafwijkend ge- blidteitsbewustcomité,e n gretigeschaar
Zen t.av. evolutiepatronen in andere Gentselezers.Alleen defeestgelegenheid

V almse steden.Gentblijftgdsoleerd; vind jethansin hetboek terug.DethO ook dat is een organische fout in deze
kroniek.lsvanuit deze te dorpse opstelling ook te verklaren datalle N oordnederlu ders <Hollandem' worden genoemd?
Datklinktallemaalerg onlief.En dat is

tergeschiedenis komter bekaaid af.Ter-

wijlwe angstig inzien dat er voor œn

bewerking volgenstheaterwetenschappe-

lijkeno= engeen geldisen geen markt.
C.Tindemans
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m nnengekom en boeken,aan hetbegin vJa îedere

rubriek ver-e/; worden besproken naarmogel#kheid
GEDRAGSWETENSCHAPPEN

Proj.Dr.J.H.van denBerg
Zien,verstaan en verklaren van de

visuele wx rne-lng
Casee,Dr.X.P.e.a.- Klinische psychologfe in Nederland.1.- Vaa Loghum Slaterus,Deventer, 1973,288 pp.,/28,50.
H endriks.A .F.en F.J.M önks- Opvoeding alssociaalleerproces.- Dekker& v.

G.F.Callonbach;Ni
jkerk,1972,52pp.,
16,90.
Tijdens een gasthoogleraarschap aan de

universiteit van Suid-Afrika kwsm deze
waamemingspsychologischestudietotstand,
toegepasten toegespitstop de visuele waarneming.Nog nieteenszozçerop hetlphbù-

d.Vegt,Nilmegen,1972,217 pp.,/22,50.
Kuiper,Proj.Dr.P.C.- Psychoanalyse delilke resultaat is deze studie vH
elang,
actueel0/ verouderd?- Van Loghum Sla- maar vooral omM lle van het fe'it b
dat de
terus,Deventer,1973,170 pp.,/14,
50.
M unnichh Dr. J. M . A. - Bouwstenen auteur aangeefthoe er tweeverscMllen vah
'lrnevooreen iociale gerontologie.- Dekker & beschouwen z:n van waae tmen wA
ngspsycholoWe Xan bedri
lven. ne ,
ene
v.d.Vegt,Nijmegen,1972,322pp-,/29,50. mi
trend binnen de psychologie.iseen benadeRapportoverpornograjie.- Spectrum,U- ripgswilze waarmee het zien verklaard
trecht/Antwerpen,1972,260 pp.,/7,50.
dt. Dan wordt de visuele waarneming
Simon, Proj. Dr. < . en'Prol.Dr.J. H. wor
de mensietsreceptiefs,een inactief, volGagnon,=- seksuele zqwegen.- Spectrum, van
trbkken N nnen de mens,onderworpen aan
Utrecht/Antw.
erpen,1972,151
, pp.,/5,50.
de wetten vén de mechanica;een solitaire
D r.F.Burkhard

Gezonde sex en gezond huwel#k
La. Rivière & Voorhoeve,Zwolle,1972,

248 pp.,j15,90.
b

toeschouwer wordt in zo'n verklaring ver-

ondersteld,van wie geen persx nlijke lnzet
wordt gevraagd. Een tweede bene ering,
naast deze eerste,maarbinpen de psycho-

logie in de verdrukklng geraakt.en '
gible-

itboek hand#lt:ietoverseksuele techn
'ie- vin,ziethetzien anders:hetis een,actleve
ked,haar ovef de verhouding mssen sek- d
a'
ad van de mens:evasiefen selecterind i
n
sùelebelevingh
en huwiWksbeleving.A1:arts de-wereld,waarbll
de mens een communjis de auteur geïhteresseerd'in de oorzaak catief wezen is en het waarnemen zelf de
laat.
van de kwalen waarmee de mensen biJhem waarnemer niet koud en onberoerd,'
komen.Danblijktdatzowelseksuelemoei- Hier wordt het zien niet w rklaard,mgar

lijkheden voortkomen uiteen huweli
jksdis- verstaan.
harmonie a1s huwelijken vastlopen uit een Het is duideli
lk voor degenen die met de
gebrekkige seksuele beleving. Een aantal studies van prof.Van den Berg vertrouwd

voorkomende moeilijkheden wordt - zon- zijn, dat ook in deze studie de voorkeur
der enige sensatiezucht - behandeld aan van de schrijver uitgaat naar de tweede,
de hand van voorbeelden,hetgeen hetboek verdrukte, benaderingswijze van het vervlotleesbaar maakt.

staan.

Zoals met alle boeken die overmoeiWk- De schrijver heeft een bijzonder verzorgde
he
den handelen,lijktmeookhierhetrisico still,die zich zeer gemakkelijk laat lezen.
waarde auteurnietsaan doen kan - dat

De studie zelf is een voorbeeld van de be-

me
n zelf diagnoses jaat stellen waarvoor nadering van het verstaan en laat zo de
men te weinig kennls en gegevens heeft.

lezer zien wat de onderzoeker in het zien
Men kan metditboek bepaalde vragen op van de m ens ziet.
het spoor kom en en dan luidt het advies Van den Berg eindigt,a1s samenvatting van

van de schri
jver: naar de vakman ermee. zi
jn betoog, met een citaat van Goethe:
G.Adriaansen

'DasSehen istschon n eorie'.Na lezing is
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hetook om te draaien:de theorie is aleen
schouwen.H etgeen men kan verwachten in
de leervan de metabletica van de fenomenoloog V an den Berg.
G .W ilkens
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inzichtvan haar oudersop een soortgelijke
wijze in Engeland ook tot chroische gestichtspatiënte verwordt.Miesen zi
jhadden
gemeen,datze beiden een kortzichtige autoritaire vader hadden.

Hetiseen verbijsterende,maarook instrucc.A .van Eyk -Osterholt

Laten ze het maar voelen

Vnjentwintig iaarbelangen-behartiging voor een verpleegde
M et een nawoord van J.P.Teuns.
Van G ennep,Am sterdam ,1972,156 pp.,

/8,90H etiseen ontroerend literairverslaggeworden,opgetekend door de liefdevolle twee-

tieve ervaring om in Nederland in 1972 nog
zo'n onthullend boek op tafel gesmakt te

krijgen.Teunspleitvoor desolidariteitmet
de patiënten.M aarhetzieter nietnaaruit

dater ietswezenlijksza1veranderen.Daarvoor is m achtnodig en die hebben de patiënten en defamilie lmmersniet.
J.H .vanM eurs
G uyH ocquenghem

linqusvan Mies.de angstige yatiënte.De Le D ésir H omosexuel

schnlfsterciteertbrieven van M lesaan haar (Psychotèque), Editions Universitaires,Paen van haarzelf aan vele instanties, zoals

ris,1972,124 pp..

dedirecteur,deInspectieGeestelijkeVolks- Het was te verwachten dat een boek a1s

gezono eid,de Offlcier van Justitie.De geschiedenis speelt zich voor een groot gedeelte afin een inrichtingdiebeheerd wordt
door een nonnencongregatie. De geneesheer-directeur was daar aan deze nonnen
ondergeschikt.D e eerste directeur liet alle
m iddeleeuwse toestanden bestaan.D e tweede wilde een aantalmisstanden verbeteren,
zoals mishandeling en verwaarlozing van

L'Anti-oedipe van Gilles Deleuze en Félix

Guattari (Editions de Minuit, Paris, 1972)
veelrespons (en tegen-respons zou krijgen
in andere geschriften; het was ook een

beetje te verwachten dat vooralde homo-

seksuele problematiek vanuit de hoek van
L'Anti-oedipe een radicale en vruchtbare

benadering zou kri
jgen. Het werkje van

H ocquenghem is een bondige, m aar perti-

ernstige lichameli
jke ziekten,maarook ver- nente actualisatie van de problem atiek en

duisteringvan jeldenvanpatiënten.Zoont- hetbestewateroverhomoseksualiteitisgestonden spannlngen in het gesticht en de
zaak kwam in de pers in 1965.M aar de
directeur werd toch ontslagen en het harde
beleid ging door. Inspectie, departement

schreven sedert... (de Saint-Genet van
Sartre?).Het is verrassend dat zo veelinzicht, zo'n radicale in-vraag-stelling juist
vanuit Frankri
jk moest komen. Het ant-

van volksgezondheid en justitie keken toe. woord op deze verwondering moetgezocht
Na vele jaren van ups en downs vond de worden in hetbaanbrekend en verruimend
schrijfster eindelijk de weg om haar zuster werk van Deleuze en Guattari, die Freud
in een andere inrichting overgeylaatst te herinterpreteren in een maatschappelijke
krijgen.Daar was een betere,vrlendelijker context die nog weing te m aken heeftm et

stafen erwerden geen spanlakensgebruikt. de historische verruim ingen van een Reich
De mogelijkheden tot echte hulp bleken en de andere sex-pol-isten.
echter ook daar onvoldoende.D e patiënte, W aar het (in het kort) op neerkomt: hoMies, leek de strijd tenslotte opgegeven te m oseksualiteit is een schepping van de hehebben,m ededooreen overm aataan m edi- t
eroseksuelemaatschapyi
j.De fdesirhomosexuel'waarvan sprakeln de titel,iste vercijnen,wanneerhetboek eindigt.
ln zijn nawoord vergelijkt de psychiater staan als gesublimeerde drang van de hete-

Teuns het machteloze en zelfs hetfeitelijk roseksuele maatschappij. Eén van de ma-

rechtelozevan patiënten fam iliebinnen het nieren om de seksuele libido m aatschappebureaucratische inrichtingssysteem met de li
jk bruikbaar te maken.De ware betekenis,
positie van de gevangenen in gevangenissen toedracht,functie van de homoseksualiteit
en concentratiekampen.Hijmaakthetme- nagaan en onderzoeken komt dus neer op
disch-establishmenthetverwijtdatze hier- een in hetgedrang brengen van hethuidige
aan m eewerken,ondankshun m achtspositie. maatschappelijke systeem,door er één van

Hi
j onderstreept, dat - waarschi
jnli
jk -

m et een andere behandeling M ies lichame-

d
emechanismen vanbloottelegjen.Hetis
een institutionaliseren van de libldo,of om

li
jk en geesteli
jk niethad hoeven te verwor- hetm et de woorden van de auteur te zegden en mogelijk zelfs had kunnen genezen gen: <Homosexualité oedipienne commence
dans la tête du père,elle assure l'intégra(vergelijk FoudrainesW ie i
s van houtj.
Ditboek doetdenken aan de film dFamily

tion de la force groupale à l'
édifice social

life'waarin een meisle doorhetgebrek aan

oedipien'(p.78).Het eigen-aardige jargon
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za1deN ederlandse of Angelsaksische lezers zelfkritiek.W e kri
jgen dus een verzameling
beslistwelafkerig stem men;zo ook dewei- oni
nteressante oystellen over een thema
gering om de problem atiek te benaderen waarreflectie en lnzichthoogstwelkom zou
via de klassieke m enswetenschappen, zal, zi
jn.
EricDeKuyper
naar ik verm oed,vooralin N ederland,op
afweerstoten.
EricDeKuyper
H aroldH eyward & M ireilleVarigas
Une A ntipsychiatrie?
H anFortm ann

Heelde ven,

(Psychotèque), Editions Universitaires,Pa-

Rejlectiesoverde verel#ke
mogelqkheden

ris,1972,144 pp..
FrancoBasaglia

tuurpatroon dat achter ons komt te liggen
en renecterend op een niveau waarzich de

Suhrkamp,Frankfurt,1971,380 pp..

eigenlijke omslag voltrekt - dat van de
me-elijke ziel - geldt zi
jn zorg de hele
mens en isZjn aandachtvooralgericht op
vergeten of verdrongen mogeWkheden,die

chiatrische instelling van Harold H em ard.

Die negierte Institution
Ambo,Bilthoven,1972,303 pp.,/12,50.
oderdie GemeinschajtderAr geEen toepasselijke titelvoor deze bundelbe- s
chlossenen.Ein Experimentder
schouwingen van H an Fortm snn,denkerin
een cultuurom slag. Kom end 'uit een cul- Psychiatrischen K linik in Glrz

De twee delen van het eerste boekje zijn
beide ontstaan uit de praktijk van de psy-

De enkeletientallen pagina'svan Heyrard

zelf zijn van de meest verlichtende dle ik
zich nu gewild ofongewild terintejratiein dejongstetijd gelezen heb overanti-psycMm ensen snmenleving aandienen.Hellen ge- atrie. Hij knoopt zi
jn kort essay vast aan
zondheid geven het psycho-religieuze ge- een analyx van de methode en denkwi
jze
zichtspuntvan zi
jn beschouwingen aan,dat van Kraepelin,en komttotenkele lucide
a1s gezichtspuntdan welbilzonder is,maar inzichtenm verband metde <schizofrenie'en
aan de belangstelling toch nauweli
jksgren- vooralhaar cultuur-historische achtergrond.
zen stelt.W atook weer nietzo verwonder- Hijtrektnsmelijk boeiende parallellen tuslijk is,want heeft men de nieuwe manier sen de fontdekking'van de schizofrenie in
van waarnemen eenm aalbeproefd,dan laat de 19e eeuw (nietzonderreden een uitsluizich alles opnieuw herdenken.A1za1 lnen tend Duitse activiteit),en de verder doorook in deze bundelm erken,dat hetFort- gevoerdewerkverdeling,en plaatsteen paar
mannssterkste zi
jde blijft,vragen te stellen nieuwe accenten (o.a.degeremde revolutiobi
j een a1seenzijdig ervaren cultureelinte- naire ro1 van de patiënt, die hij dan ook
gratiepatroon van persoon en snm enleving, terechteen Trevolte'noemt) die de discussie
vanuiteen psychologisch gescherptwaarnem ings- en aanvoelingsvermogen. In welk
nieuw integratiepatroon de culturele om slag

beslist verder helpen.Het tweede deel bespreekteen onderzoek in dezelfde instelling
gevoerd door een psychologie-studente in

uiteindelijktoteen oynieuw voorlopigesta- verband methetbegripwaanzin (folie).Ook

biliteitza1komen,blbftook voorFortmnnn haar bevindingen liggen in de lijn van de
slechts vermoedenderwijs aan te duiden. anti-psychiatrie.Zonderveelpretentie biedt
M aar dat is dan niet a1s tekort te brand- ditboekje een benadering van de anti-psymerken. W ant voordat hi
j bedacht wordt, chiatrische beweging,zonder in dogmatis-

zaldenieuwem enstoch eerstgeboren moeten worden. En zelfs dan zalhet denken
nog even moeten wachten.

m en tevallen ofovergespecialiseerd tedoen.

Chr.v.Buijtenen

bruikbaar te maken voor verdere praktijk

Zelfs de contradicties in theorie en praktijk
worden blootgelegd en m en probeert ze

en theorie.
Hetdocument van Franco Basaglia dateert
L'Erotism e
van 1968 en heeftveelinvloed uitgeoefend
Editions Uiversitaires,Paris,1971,143 pp.. in de Franse anti-psychiatrische kringen.
ln het slotartikelvan deze reeks opstellen Hetzi
lnvoornameli
lk getuijenissen,omlijst
gewijd aan de Erotiek schrijftPierre Hsnry doortheoretische beschouwmgen.Komthet
pertinentdatdeheleseksologiedoordrongen doordathetboek intussen alvijfJaaroud
isvan waardebepaM gen en waardeoordelen is, of doordat het uit de Italiaanse sfeer
en datdezewetenschap zich rekenschap zou stamt,maar de toon is nogalpolitiek dogmoetengeven van deze onbebewustezelfbe- matisch en daardoor veel minder overtuiperking. M aar geen enkele van de mede- gend dan Engelse,Franse, of Nederlandse
auteursneemtdezeopmerkingen op zich en (Foudraine) equivalenten die dezelfde thebenadert hetgekozen them a m etde nodige matiek bestri
jken.
EricDeKuyper
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SOCIALE W ETENSCH APPEN

Groepswerk metbejaarden
Dekker& van de Vegt,Nijmegen,1972,
105 pp.,/11,
-.
Als wl
''fde deeltle in de serie <Gerontologie
en Geriatrie'wordtMer de belangstellende

A lternatieve groepen in de kerk. - De

lezer een reële bijdrage uit de prakti
jk van
Horstink,Amersfoort,1972,252pp.,/22,50. groepswerk met oudere mensen aangebou
Arnoni,M .S.- In plaatsvan ideologie.Bruna,U trecht/Antwerpen,1972,212 pp..
Claessens,D ieter- Rolle und M acht.-

den.
Praktisch hanteerbaar en mlnstensvoor anderen,werkzaam in dienstencentra en be-

(Gnmdfragen der Soziologie),Juventa Ver- jaardentehuizen, direct herkenbaar, geeft

lag, M e chen, 19702, 200 pp., Ln. D M . deze uithetD uitsvertaalde bundelvan 12
16,- ,br.D M .12,- .
opstellen een aantal waardevolle adviezen
Goode,W illiam J.- Soziologie derFami- en mogeli
lkheden voor de praktijk.
lie.- (Grundfragen der Soziologie),Juven- Een negentaluitvoerig beschreven voorbeelta Verlag, M inchen, 19714, 224 pp., Ln. den uit de praktilk van enige dienstencenDM .16,- ,br.DM .12,- .
tra,voorafgegaan door een drietal iets a1H arper,Peter - M eezoeken naar alterna- gemenere bi
jdragen over lroepswerk vor-

tieve technologie.- (Katernen 2000),W o1- men de inhoud.De verwilzmg naargemakkelijk te bereiken lietramur helpt om een
vervolg te vinden op deze goed begonnen
Pp.,/2,50.
Hartmann,Heinz - Empirische Sozial
lor- aanzet.
G .W ilkens
schung. - (Grundfragen der Soziologie),
ters-N ooTdhoff, Groningen, 1972 9/10, 46

Juventa Verlag, M inchen, 19722,240 pp.,
Ln.DM .16,- ,br.D M .12,- .
Interviews over m ilieu-hygiëne. - Kern-

Th.A .Ellerm an

H aag,dec.1972,67 pp..
K lages,H elm ut- Geschichte derSozîolo-

Een farce of een reële opleidingsmogelqkheid?

vraag,Geest.Verzorging Krijgsmacht,Den H etN ederland.se leerlingwezen

gie.- (Gnmdgrafen derSoziologie),Juven- L.C.G.M almberg,'s-H ertogenbosch,
ta Verlag, M unchen, 19722, 208 pp., Ln. 1972,144 pp.,/25,
-.
D M .16,- ,br.D M .12,- .

In de fwetop hetLeerlingwezen'van 1966,

Korte,Hermann,Hrsg.- Sozioloqie der steltdewetgever dat<de leerling op grondStadt.- (Grtmdfragen derSoziologle),Ju- slag van een leerovereenkomstin onderlinge

venta Verlag,M ûnchen,1972,208 pp.,Ln. samenwerking, zowel een opleiding in de
DM .16,- ,br.DM .12,- .
praktilk van een bepaald beroep,a1s algeM ills,TheodoreM .- SoziologiederG rup- Dieen Op hetberoep gerichtonderwijs(ont-

pe.- (Grundfragen derSoziologie),Juven- vangtl'.

ta Verlag, M iinchen, 19713, 216 pp., Ln. Het gaat in Ellerm ans publikatie om een
DM .16,- ,br.DM .12,- .
analyse van de opleidingsmogelijkheden in
Onderzoek naarde bestuurlqke organisatie, de beroepsgerichte sector.Voor het effecdeel 1. - Instituut voor bestuursweten- tiefvan de grond komen van hetonderwils

schappen,mjswijk,1972,586 ppp,j37,
75.
Gesellschajten.- (Grundfragen derSoziologie),Juventa Verlag,M unchen,1972,200
Parsons, Talcott - D as System moderner

pp.,Ln.D M .16,- ,br.DM .12,- .
Polemischestudiegroep A msterdam - Kontroversiële polem ologie.- Lynx, Am ster-

dâm,1972,216 pp.,/9,75.
Stam mer,Otto und Peter W eingart- Po-

aan in merendeelwerkende jongeren wilst

Ellerm an een aantalbelem merende factoren
aan en formuleerteen aantalvoorwaarden
om tot een optim aal rendement te kom en
van een vorm van educatie die weliswaarin
het brandpunt van de politieke belangstelling iskom en te staan,m aar die totnu toe
onvolledig en weinig bevredigend werkt.

De belemmerende factoren zi
jn o.m.: een
liti
scheSoziologie.- (Grundfragen derSo- onvoldoende passende wettelijke basis, de
zioloze), Juventa Verlag, M iinchen, 1972, leerling staatniet centraal,hijheefttevens
240 pp-,Ln.D M .16,- ,br.D M .12,- .
Strzelewicz,< .,e.a.- Bildung und gesell-

de status van werknem er, de organisatie-

vorm van dit type onderwils is chaotisch,
schajtliches Bewustsein.- Enke,Stuttgart, nietalleleerlingen zilnin staatom hetfje1972,223 pp.,DM .10,80.
leerde'in depraktilkte brengen,de leerlmg
W rightM ills,C.- D e sociologische visie. isnietvrijin de keuzevan hettypeonderSpectrum, Utrecht/Antwerpen, 1972, 256 wils,en tenslotte bestaater geen doorstroPP.,/6,50.
mingsmogelilkheid naar hogere onderwilo
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vormen.A1s voorwaarden voor verbetering

schappi
j via de vorming van de burgerlijke
van de huidige situatie noemt de schrijver sam enleving naar de geïndustrialiseerde sao.m.: dat aan het bedrijfsleven goed om- m enleving.
schreven voorwaarden gesteld moeten worden metbetrekklng totintroductie,begelei-

De ideologische crisis werd gecompliceerd
doordat de genoem de overgangsprocessen

ding en opleiding - waarbij de bildrage niet onmiddellijk gevolgd werden door
van hetbedrijfsleven aan de kosten van de daarbij passende interpretatieschema'
s bin-

opleiding wettelijk leregeld zou moeten nen de sociale wetenschappen - zo rekent
worden. En het opleldingsschem a van het
leerlingwezen dient zodanig ingericht te

zijn,datdedoorstromingsmogelijkheid naar
hogere onderwijsvormen mogelijk wordt.
Met name deze doorstromingsmogelijkheid
a1s'eerste kansvoordekans-lozen'lijkteen
uiterstbelangrijk elementuitde doorEllerm an geform uleerde voorwaarden voor een
verbeterd leerlingwezen. Dit betekent dat

M ax W eber pas in het begin van de 20e
eeuw af m et de historisch-ethische m aat-

schappijinterpretaties,die veeleer pasten bi
j

de standenmaatschaqpil. De waardenvri
je
wetenschap diezich slndsW eberontwikkelde,streed in Duitsland wederom m et een
waarden-beladen teleologische m aatschap-

pijanalyse, die haar historische wortels

vindtin de lge-eeuwse maatschapyijopvat-

de vormingsinstituten bi
j hun programme- tingen.Pankoke meentdatde schelding der
ring terdege rekening moeten houden m et

geesten onder de lge-eeuwse sociale weten-

de<co/itievecomponent'vanhun vormen- schappershun uitgangspuntvindtin dem ade actm teit- een voorwaarde om nieta1leen de 'bewuste arbeiders'te creëren,m aar

te van zekerheid waarm ee m en een doel
voor staaten samenleving wistte form uleren,de mate waarin men zich kon aanslui-

tevens om hem een geWkwaardige kans te
bieden binnen ons Nederlandse onderwi
js- ten bijde gedachte aan de sociale vooruitsysteem.

F.Nieuwenhof

gang.

F.N ieuwenhof

Oswaldvon Nell-BreuningS.J.

Ger/Raeuhel

AktuelleFragen derGesellschafts-

OpjerderGeselleschaft.

politik

A rm ut in den USA

J.P.Bachem Verlag,Köln,1970,466 pp.. Verlag K iepenheuer & W itsch,K öln/Berlin,
D M .19,80.
1971,296 pp-,DM .26,- .
H et solidarisme a1s ethisch alternatief van Raeithel is m edewerker van het Am erika
socialisme en liberalisme heeftno! geens- Instituut van de U niversiteit van M iinchen
zins afgedaan.Ditblijktuitde lijwge bun- en heeft a1sA ssistent-professor in Amerika
de1 fAktuelle Fragen'.H oeweluiterst spits gewerkt.Zijn publikatie over Noord-Amein zi
jn uitwerking en maatschappelijke toe- rikaisgedegen en kritisch en geefteen helpassinq,isvon Nell-Breuning vaag en on- dere analyse van de sociale problem atiek
duidehlk bij de verklaring van zi
jn kernbe- van een land datin toenemende m ate door
grippen zoalssolidariteit,welzijn e.d..Daar- haar buitenlandse politiek aan heftige krienboven verschi
jnen çstaat'en 'samenleving' tiek onderhevig is.Hoewel de centrale rea1szelfstandige grootheden van <hogere'or- gering naar buiten zeer machtig schi
jnt,

de,waardoor het wederom mogelijk wordt blijktzij binnenslands niet in staatde afte spreken van <het algemenebelang'waar- zonderli
jke staten de uitvoering van een

aan het individuele of groepsbelang onder-

aantal m inim ale sociale wetten voor te

geschiktis (offbehoort-te-zijn').

schrijven; hoewel de middle-class-Ameri-

F.Nieuwenhof

EckartPankoke

Soziale Bewegung - Soziale Frage
Soziale Politik

Grundjragen derdeutschen êsocialwissenschaft'im 19.Jahrhundert

kaan directte porren isvoorgrootscheepse
hulp naarhetbuitenland,komtde verstrekking van extra eiwit-houdend voedsel voor

de Indianen nauwelijksop ganj.Raeithel
schrijft dit o.
m .toe aan de antl-ideologiestemming,waardoordeyolitiekeelitenau-

welijksgeneigdistotsoclaaldenken - een
verschijnsel dat hij cultureel-neutralisme

noemt.Deze sociaal-indifferente houding is
ErnstKlettVerlag,Stuttgart,1970,228 pp-, waarschijnli
jk ook oorzaak van de beperkte
DM .25.
werking van de vele hulpprogramm a'svoor
Rond het revolutiejaar 1848 verkeerden de m inoriteiten, armen, drugaddicts, e.a. die
Duitse sociale wetenschappen in een oriën- ondanks de principieel liberale staatsopvatteringscrisis,volgens Pankoke medeveroor- ting van overheidswege worden uitgevoerd.
zaaktdoor de overgang van standen-maat- F.Nieuwenhof
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tisch m ateriaal ter beschikking staat.Onderhavig werk dektterzake een leem te.H et
bevatde referaten van een in oktober 1971

in de Technische Hogeschoolte Berlijn geM orus Verlag,Berlin,1971,115 pp..
n congres,waarin 180 landbouwdesn eologen spreken veelen eisen som s niet houde
kundigen een studiem aakten overdeevoluminder met betrekking tot ruimte en vri
j- tie en de problemen van de landbouw in de
heid binnen de kerk. Soms zetten zij hun D DR.Alleaspecten kom en aan bod:heta1verlangens om in een aantal harde eisen,
emeen beeld,demaatschappeli
jke toestand
die dan niet zonder gevolg zijn voor de g
van de landbouwer,de produktie en de orstructuurvan het geheelen derhalve socionisatie van de landbouw in vergelijking
logische implicaties hebben. Van belang ga
m et de Bondsrepubliek, het coöperatieve
wordt dan wat een socioloog van beroep systeem ,het probleem van de socialistische
denkt van deze structuureisen der theolo- landbouwkunde, de oprichting van grote
gen. De auteur is een socioloog die zich
andbouwbedri
jven. De aandacht wordt
nietzonderm eerwiluitleveren aan dethe- l
ologen door b.v.de getallen en feiten te 1e- vooralgetrokken op hetcoöperatief karakervan de landbouw in de DDR a1s evenveren die passen bi
jdetheologische verlan- t
tueel model voor de ontwikkelingslanden.
gens,maar deze veeleer in de weerslag op W e1zeer gespecialiseerd.
het geheelvan de kerk kritisch wi1toetsen. A .van Peteghem
N a een algemene uiteenzetting over de so-

ciologische betekenis van ambt en qezag,

richt zich het onderzoek op de m enlngen M axSilberschm idt
van enige theologen,o-a.M etz en Rahner,
ted Statesand E urope
en op hetvoorkomend gedrag van kerkeli
jk The Uni
& Hudson,London / Deis,Borgezag.Zijn conclusie,tevensdiagnose,luidt: Thames
de tegenwoordige crisis is een gezagscrisis; gerhout,1972,216 pp.,107 il1.,14 in kleur,
dat betekent: verminderen van de m acht BF.190.
van hetlegitieme gezag en hetafnem en van D eliefde-haatverhoudingtussen Europa en
het onderhouden der normen.D at is een Am erika,of zoalsin de ondertitelaangegen staat, de partner-rivaal verhouding,
belemmerde vrijheid voor de mensen die ve
dtdoorprof.Silberschm idtop een meenog in de kerk willen bli
jven,terwijl deze wor
situatie voor degenen die reeds de kerk slepende wijze beschreven.Een Amerikaan
we1iets anders interop
enlijk of soms nog maar onoygemerkt zou hethier of daar
j zou zich wellichtnietzo
hebben laten vallen, een legitim atle vormt preteren,maarhi
cherp rekenschap kunnen leven a1s een
voorhetuittredinjsbesluitof de beslissing s
totafval.Naastdlagnose wordter ook een Europeaan van de aantrekkmgskracht die
jzontherapie gesteld,die in een even opmerke- hetAmerikaanse continenten in hetbi
de Verenigde Staten op Europa uitoelijkea1ssociologisch ledurfdestellingissa- der
m engevat:<Resakralislerung istResozialisie- fenen. D e titel van het eerste hoofdstuk
luidt:Am erica:the European D ream .Alle
rung .
D e verdienste van deze studie is het aan- aspecten,politleke,econom ische,culturele,
tonen van sociologische ambiguïteiten in de van deuitwisselingworden beschreven en in

e rijke, goedgekozen illustratie verduidehuidigekerkontwikkelinl.Nietalleuitspra- d
ken zullen de schri
jver m dank worden af- lijkt.Een vrijuitvoerige bibliogr>fie besluit
genomen. De schrijver moge zich gerust het boek.
weten in het besef datondank theologisch
loon is.
G .W ilkens

S.Heester

GeorgesElgozy

Les D amnés de l'Opulence
KonradM erkel,Hrsg.

DDR Landwirtschajtin der
D iskussion

Calmann-lzvy,Paris,1970,331pp..
Onderdezeveel-belovendetitelspuitde auteur: hoofdstuk na hoofdstuk, een reeks

platltudes zoals je er kunt lezen in vlotge-

W issenschaftund Politik,Köln,1972,
schreven editorialen. Zijn opzet is de he127 pp.,DM .20,- .
dendaagse maatschappij te onderzoeken
Zoalsook delanden van W est-Europaheeft vanuiteen ruim economisch standpunt;veel
de Oosteuropese econoM e sterk af te reke- verderdan hetoverji
eten van actuele the-

nen metde moeilijkheden in de landbouw. ma's zoals contestatle, ecologie,vrije tijd,
Hetgrote probleem echterbijde studie van welvaart, enz.... m et een vaag-hum anisde economische vraagstukken van Oost-Eu- tisch sausje komthetechter niet.
ropa ligt in het feit dat zeer weing statis-

EricD eK uyper
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De uitgave is voortreffeli
jk verzorgd en
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vooe en van bibliografie,inleiding,glossarium van middelnederlandsewoorden en registers op zaken en namen.
P.Begheyn

Am erongen,M artin van en Igor Cornelissen - Fegen de revolutie:hetevangelie.Paris-M anteau, A msterdam -Brussel, 1972,

192 pp.,/9,50.
Galai, Shmuel - The Liberation M ove- Traum von Rötem eutschland

m ent in R ussia 1900-1905. - Cambridge Erzöhlungen deutscherSchri
ftsteller.
Univ.Press,London,1973,325 pp.,E 7,20. 1924 -1936
Parker,Geo//rey - The Army 0/Flanders Deutsche Akademie der Kiinste zu Berlin
and theSpanish Road.- Cambridge Univ. (DDR),Aufbau-verlag,Berlin und W eimar,
Press,London,1972,309 pp.,f7,10.
1968,718 pp-,M .10,80.
Priestley,J.B.- The prince o! pleasure. D e ontwikkelingen na de mislukte revolutie
Sphere Books, London, 1971, 303 pp., van 1918-1919 in D uitsland en de vorm ing
f 1,50.
van de Republiek van W eim ar luidden een
Priestley,J.B.- TheEdwardians.- Sphe- nieuw hoofdstuk in van de revolutionaire
re Books,London,1972,302 pp-,E 1,95.
arbeidersbeweging, of liever de restanten
Rudorjj,Raymond - Belle époque.Parîs daarvan,na de bloedige wraakvan deburin the nineties.- H am ish H am ilton,Lon- gerlijke partijen onder Gustav Noske.Na
don,1972,365 pp-,f 4,15.
de tweede grote catastrofe, na 1945, ontTernon,Fvel- Les médecinsallem ands et stond de DDR a1s socialistische D uitse
le national-socialism e.- Casterm an,Tours
taajdiedetraditievanhetstrildbarepronai,1973,220 pp.,BF.225.
letanaattrachtvoortte zetten.Zo voelt de
Bondsrepubliek zich erfgenaam van het
D r.J.Grauwels

Dagboek van gebeurtenissen
opgetekend door Christiaan M unters
1529 -7545
(M aaslandse M onografieën), Van Gorcum
& Comp.,Assen,1972,214pp.,/25,
- ,geb.

Derde Ri
lk a1s het softenon-kind van de
burgerlijke kapitalistische moeder-orde.
M aar goed,de D DR a1serfgenaam van de
proletarische revolutie is ook wat te veel
van hetgoede:tenslotte dicteerde hetSov-

jet leger de socialistische omwenteling.De

tDuitse notaris' ordende later de erfenis.
H etbelangvan deze ordening ligtin de ordening zelve - de <Traum von Rëte/30,- .
W iehetleven van zi
jn voorouderswi1proe- Deutschland'is daar een resultaatvan.De

ven,za1 minder baat vinden bij het lezen
van keizerlilkeoorkondesen koninklijkebesluiten dan bij het doorbladeren van een
persoonlijk dagboek van wie dan ook,alis
in hetlaatste gevaldeobjectiviteitnietnaar
b'estverm ogen gewaarborgd.D agboeken,en

veelal realistische klassenstrijd-verhalen,
vormen meereen belangrijk documentvoor
de in sociale geschiedenis geïnteresseerden
dan een bundeling aansprekelijke essays en
gedichten.
F.Nieuwenhof

zeker van kleine luiden,zijn schaarse artikelcn,vooralnaarm ate m en verder in het
verleden teruggaat.H ethierintegraalgepubliceerde dagboek is hetwerk van een kapelaan uit Kuringen in Belgisch Lim burg. K lausGotto

Deze blijkteen open oog en een fi
jne neus Die W ochenzeitung Junge Frontl
gehad te hebben voor een m enigte van za- M ichael
ken: de hofhouding der Luiker prins-bis- Eine Studie zum katholischen Selbstschoppen ter plaatse, de godsdienjtige en verstöndnis und zum Verhalten der
wereldlijke folklore, maar ook alledaagse
zaken a1s oorlog, ziekte, kettervervolging,
beeldenstorm,heksentoeren,wonderen,ram pen en branden.D eze kroniek isvooralvan
belang voor de geschiedenisvan het opkomende protestantism e en a1s zodsnl'g in

jungen Kirche gegenûberdem
Nationalsozialism us

M atthiasGo newald Verlag,M ainz,1970,
250 pp..
In vervolg op de fstellvertreter'-discussie
vroeger tijden reeds met vrucht geraad- publiceerdedehistoricusG.Zahn een tweepleegd.
ta1 artikelen waarin hi
J verwees naar het
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Zo ietsvraagtnatuurlijk om weerwoord,zij

het dat de elitekrant 'Junge Front'weinig
representatief geacht kan worden voor de Cliquet,R .- Antropologie.- D e Sikkel,
gehele katholieke pers,nog afgezien van de Antwerpen,1972,138 pp.,BF.75.
'storische Schicksale
vraag of daarmeehetDuitse episcopaatvan Sutschkow,Boria- H l
blaam gezuiverd wordt.D aarom is de stel- des Realism us.- Aufbau Verlag, Berlin/
ling van Zahn door Gotto niet principieel W eimar,1972,531 pp..

weersproken en daarom ook schrijft hij:
fBei aller Anerkennung der Bereitschaft

zum M artyrium (rond o.a. Junger Front) Dr.P.A.vander<e#
bleibt aber die Frage,ob die H altung der
katholischen K irche im D ritten Reich nur
an dem Kriterium eines solchen Selbstverstëndnisses oder nicht auch an den M öglichkeiten des in der konkretvorgegebenen
Volkskirche Erreichbaren gemessen werden
m USZ .

Grotejilosofen overdemdnl
Erven J.Bi
jleveld,Utrecht,1970, 256 pp.,
f12,90.

bitboek isbestemd voor een brederpubliek dan de vakfilosofen.Bedoeling is om
de velen die de levensvraag stellen,of in

In het konkreetbereikbare ligt de Yin'en deze crisistijd ons bestaan a1s persoon en
gemeenschap nog zin heeft,te helpen bijdit
de <onzin' van de argumentatie, dat het vr
agen en het zoeken naar een antwoord.
episcopaaten deperscollaboreerden - een Daar
toe gaat S.verschillende filosofen in
Gideonsbende is per definitie klein, zeker de loop der geschiedenis ondervragen,bevoor die groeperingen in een door 'Obrig- ginnend biJPlatoon,om,wandelend doorde
keitsdenken'beheerstesam enleving,die bin-

eeuwen heen,te eindigen bij Marcel,Teileen eigen wljsbegeerte, zodat MJ ook kri-

nen hun eigen institutiesjewend ziln aan hardenBerqlar.HiJsteltzijn vrajenvanuit
leergezag en autoritaire lelding.
F.Nieuwenhof

tisch weet te reageren.U iteraard roept de

korte samenvatting van zovele wijsbegeertes

K .H .D .H aley

The D utch fn the Seventeenth
Century
n am esand H udson,London /Denis,Borgerhout,1972,216 pp.,158 i11.,18 in kleur,
BF.330.
K .H .D .Haley,professorvan m oderne geschiedenis aan deuniversiteitvan Sheffield,

heeftmetzi
jn boek over de Nederlander in
de zeventiende eeuw een helder en geanuanceerd, maar ook hooggestemd, verhaal

omtrent de m ens weer i euwe vragen op,
zowel om trent inhoud a1s keuze.W aarom
Augustinus overgeslagen,diea1s geen ander
door de vraag: wie ben ik, was bezeten?
W aarom n om asnog steeds een aristotelicusgenoem d?H oe kunnen denkersa1sDescartes, Blondel, Newm an, Scheler, Buber,
Levinas zo maar worden overgeslagen?

M aarin zekere zin zijn deze vragen al een
gevolg van hetlezen van ditheldergeschreven werk.H etwi1ons aan hetdenken zetten over de zin van hetbestaan.En hierin

is S.voortreffelijk geslaagd.
J.H .N ota

toegevoegd aan de reeds rijke literatuur.
H etis in de eerste plaatsbestem d voor de
anglo-saksische lezer die het slachtoffer is

ErnstBloch

ben zich m tsluitend voorde Engels-Franse
tegenstelling te interesseren. Prof. H aley

Vorm örz

vandeEnjelsehistoricidiedeneigingheb- Politische M essungen,Pestzeit,
Suhrkamp Verlag,Frankfurt a.M .,1970,

laatde ro1zien dieNederland,ofjuister de 490 pp.,DM .36, ,krt.DM .18,- .
Nederlandse Provinciën, op internationaal

Bloch iseenvandeweinigeoorsyronkelijke

vlak hebben gespeeld,maarzi
ln voornaam- Marxisten,diezich bovenheteygonendom
ste aandachtgaattoch uit naar de interne, heeftweten uittewerken,nietm de laatste
specifieke structuurvan deNederlandse be- plaats door zijn sterke persoonlijkheid.
schaving in de zeventiende eeuw.Zoalsde Daarom verliethijdeDDR en daarom heroverije delen van de Library ofEuropean dachthiJin 1970W .1.Lenin a1srevolutioCivihzation is ook dit deel uitstekend geillustreerd.
S.H eester

nairdiezich steeds voor ogen hield dathet
bereiken van hetsocialisme betekende:Teen

overgang uithet Rijk van de noodzakeli
jk-
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heden naarhetRijk van de vri
jheid'.In een Sartre2om m aar enige namen te noem en.
doorBloch geciteerdezin komtzi
jn idealis- Baldum Schwarzheefthetgoedeideegehad
me en zijn twijfelwe1 hetbeste tot uiting. von Hildebrand bijziln 80steverjaardag een
fsozialismus, dann Komm unism us ist das-

gedenkboek aan te bieden van vrienden en

jenige, was unter dem Namen M oral so

geestverwanten. De ruim twintig bi
jdragen
zijn overdrie afdelingen verdeeld,die tegeIn laatste instantle zi
jn voorBloch de the- lijk de sfeeraangeven van von Hildebrand's
orieën nietbepalend,wé1hethumaistische filosoferen; waarheid,waarde en zijn. De
ideaal fM enschenwerdung, aufrechtem meeste bi
jdragen zijn in hetDuits geschreG angz erhobenem H aupt, Ende der Not- ven,zelfshetbelangrijk fFilosofisch Testa-

langevergebensjesuchtwordenist'.

wendlgkeit,A nbruch der Freiheit'.
F.N ieuwenhof
BalduinSchwarz,H rsg.

W ahrheit, W ert und Sein
Festgabe/JrD ietrich von H ildebrand
zum 80.Geburtstag
Verlag Josef H abbel,Regensburg,1970,
338 pp.,D M .45,- .

ment'van GabrielM arcel,m aar m en vindt
ook artikelen in het Engels en zelfs eenmaalin hetFrans.
W at de inhoud aangaat:deze is sterk gevarieerd.Verschillende auteurs behandelen

een aspectvan von Hildebrand'swijsbegeer-

te,anderen worden doordiensfilosofie !einspireerd,som s ook in hun scherpe kritlek
op andere denkers a1sH eidegger,voortdurend wordt de lezer gepakt door het fni-

eau'van de bijdragen en tot zelf-denken
Hetzou nietjuistzijn te zeggen,dat Diet- v
rich von H ildebrand door overte gaan tot gestimuleerd.D aarom moeten bibliotheken
t werk aanschaffen en wordt het sterk
de Katholieke Kerk feen trolaanspaard'is di
geworden,m aar de karakteriseringvan M ë- aanbevolen aan vakfilosofen en belangsteljrit Furtwëngler,die hem zo goed heeft ge- lenden in wijsbegeerte,die dikwijls voorbi
kend,komt de waarheid we1 nabij: <hij is gaan aan een TFestschrift' dat altijd wat
n derijvan qublikaties.Hetis
voor 200./: katholiek'.D itfeit zou voorin- apartstaati
lleen jammer,datin inleldend Voorwoord
genomenheid kunnen veroorzaken biJ het a
n afsluitend Nawoord overvon H ildebrand
beoordelen van zijn werken en doen verge- e
elevan zijn werken worden vermeld,maar
ten,dat hij een der belangrijkste leden is v
van de eerste groep fenom enologen rond een complete lijst van zijn werken niet
dt gegeven.Balduin Schwarz is hier in
Husserl en Scheler. Hij deed vooral oor- wor
ijn bewondering voor zijn vriend en leerspronkelijk werk op hetgebied van ethica, z
waarbi
jhijde nadruk legdeophetantwoord meesterwatal te optimistisch geweest.

datmen aandewaarden moetjeven ende J.H .Nota
mogelijkheidvan jeheleofyartlëlewaarde-

blindheid.Von Hlldebrand lseen rijke universele persoonlijkheid, met open oog en RolandBarthes
ogenhartvoorvelewaarden in hetmense- SadeFourier Loyola
lbk leven,maar tegelijk de non-conformist

die zich fe1verzet tegen de bedreiging van Editions du Seuil,Paris,1971,188 pp..
dezewaarden en zo meteen hetgevaar van RolandBarthes
het nationaal-socialisme heeft onderkend. M ythologies
Dit kostte hem albijna zijn leven in 1923, Jonathan Cape, London,1972, 159 pp.,
en in 1933 moest hij zi
jn professoraat in E 2,50
MiinchenopgevenenuitwijkennaarWenen, G uydeM allac,M argaretEberbach

vanwaarhiJde strijd voortzette,tothi
jweer Barthes
verder moest en tenslotte terecht kwam in Editions Universitaires, collection TpsychoNew York waar hij aan Fordham Univer- thèque',Paris,1971,137 pp..
sityzi
jn collejeskonhervatten.Een enkele Te1Quel
maalmoestKJondereen schuilnaam gubli- Ro
and Barthes
ceren tijdens de nazi-laren, maar d1t 1ag Autlomne
nietaan yersoonlijke =4stvan de auteur. Critique 1971,no.47.
<lk ben met naar de polltiek gegaan,maar

depolitiek isbi
jmijlekomen',zeidezege- Juillet1972,no.302.

engageerde existentiahst,die,voor wie niet Comm unications
lijdt aan waardeblindheid: weer duidelijk Le texte,de la théorie : la recherche

l
aatzien,datdebeschuldlgin! van f
indivi- Seuil,Paris,1972.
dualism e' aan het existentiahsm e gericht,

De laatste tijd verschenen er verschillende

beslistnietgeldtvoorfiguren a1svon Hilde- artikelen en studiesgewi
jd aan Roland Barbrand,Scheler,Edith Stein,M arcel,Jaspers, thes.Voor heteerstwerd zi
jn bijna vijftien
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jaar oude Mythologies in hetEngelsuitgebracht.A nnette Lavers,die voorde Engelse vertaling zorgde,heeft hetin het num -

GODSDIENST

mervan TelQueldataan Barthesgewijd is,
over de vertaalproblemen.Terloops m erkt

zijop datBarthes'belangrijkheid geenszins Buskes,Dr.J.J.,e.a.- Is God dood 0/
/ dood? - Semper Agendo,Apelmiskend wordt,maarwe1zijn situatie.Aan z#n wt
deze vorm van <m iskenning'doet de studie doorn,1971,44 pp..
van G uy M allac en M argaret Eberbach Bqlsma,Dr.R.- Aan de basis.1.Didacm ee,om dat het een beknopte analyse van tiek van debiibelles.- W olters-Noordhoff,
Barthes'denkwereld voorstelt,in plaatsvan Groningen, 1971,159 pp.,/13,90.
Barthes te situeren.Zij reduceren Barthes M ission au temps des révolutions.42e setotéén van de vele fsemiologen'of fstruc-

maine de missiologie de Louvain.- Des-

turalisten'.Zijn originaliteit bestaat er ech- clée D e Brouwer,Bruxelles,1972,204 pp..
ter in,dat hijdeze wetenschappen tot zich M ourits, H .,e.a.- Dood doet leven.haalt in zoverre ze hem van dienst kunnen Lannoo,Tielt,1972,256 pp.,BF.185.
zijn; de belangri
jkheid ervan bewi
jst hij Verstoep, < . C.- Praten met bqbeltekvooral door hun relativiteit te bewijzen, sten.- Ned.BijbelGenootschap,Amsterdoor de manier waarop hij ermee omgaat. dam-Haarlem,1972,32 pp.,j2,50.
Dit dubbelzinnige is een constante.A lleen
alin hetsoortFrans datBarthes gebruikt:

een mengeling van subjectiviteiten objecti- Vandaag lezen wt/...
viteit,in voortdurende dialectische spanning Nederlands Bijbelgenootschap,Amsterdam,
tot elkaar.Barthes is zich bewust van de 1972,16pp-,/1, .
beperkingen van de taalén dem onstreertal- Dit bi
jbelrooster beslaat het tijdvak 3 december 1972 - 1 decem ber 1973.Voorelke
dusvolop haar mogeli
jkheden.
Vooralin zijn meest recente werken is er dag wordt een lezing aanbevolen; aldus
een voortdurende afstand van hetsoortlite- leestmen in 2 à 4weken telkenseen bijbelrair-wetenschappeli
jk werk waarmee hi
jbe- boek door.De vier themata die ditrooster
zigis.Ookdezeoyzetisvannaturebeperkt: geeftzijn resp-:Godsvolk op wacht,in lijvooral in deze tbd.Beperkt en misschien den, in vrijheid, in vreugde. De geboden
zelfsoverbodig.H etism isschien ditaspect teksten zijn dezelfde a1swelke iedere mordat voor sommige lezers het moeilijkste te gen door K RO en N CRV na het nieuws
begri
jpen valt.Vooral dan voor de acade- van 7 uurworden besproken.H etmeestinmisch gevormden,die Barthes vaak verwij- teressante van dergelijkeleesroosterszi
jn de
ten duister,esoterisch en eigenzinnig tezi
jn. tekstgedeelten die worden weggelaten.
Dat verwijt is echter beter toepasselijk op P.C.Beentjes
sommige van zijn discipelen:hiJpresenteert
erzelfeen hele reeksin hetjongstenummer
van Com munications.Opvallend isde nieu- ThomasM erton
we m anierwaarop hetFrans doorhem a1s Beschouwend Gebed
analytische taal gebruikt wordt. Zelfs zijn Patm os,Antwerpen,1972,108 pp.,BF.160.
recensenten schi
jnen voor deze stilistische IHetis niet genoeg Egypte te verlaten,we
contaminatie nietimmuun tezi
jn,zoalsver- moeten ook het Beloofde Land binnentreschillende artikelen in de Critique en Tel den'.D eze uitspraak van ergens een kerk-

Puel-nummers kunnen getuigen.Ze missen

allem aalwatvoor Barthescentraalis gaan
staan: de zelfcorrectie, de zelfironie, de
eigen kwetsbaarheid, die de systemen van
het intellect leefbaar maken. Het nummer

vader za1 de lezer van dit boekje treffen.
Hetisde weg van hetgebed.M ertonssim -

pe1 maar weldoend traktaatje bedoelt niet
anders dan te helpen die wonderlijke wegen ook in dezetijd tebetreden.Rustigwor-

van Tel Quelbevat twee zeer belangrijke den getuigenissen aangehaald van lieden die
geschriften van Bartheszelf:fEcrivains,1ntellectuels,Professeurs',een kritische reflectie op eigen activiteiten vooranderen bruikbaar gemaakt,en een lang en boeiend ge-

het zo begeerde gebedsverlangen binnen in
de katholieke K erk pogen te begeleiden,de

eeuwen door. Hun namen: woestijnvaders
a1s M acarius,Am m onas en Johannes Cas-

syrek waarin hij,ineen omgekeerde bewe- sianus; m iddeleeuwse m onniken en orde-

glng a1s in zi
jn theoretische geschriften,nu stichters a1sBasilius,Benedictusen Bernarzijn subjectiviteit aan het 'verfremden' is. dus; m ystici a1s Tauler, Ruusbroeck en
Datherinnert eraan dat Barthes een groot W alter H ilton;kloosterhervorm ers a1s Tebewonderaaren kennervan Brechtis.
resa van Avila en Jan van hetKruis;moEricD eKuyper
derne bewogenen als Dom Chapm an,Em -
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manuelM ounier,Abbé M onchanin en Raïs-

teerd.Raak geplaatste plaagstootjes - en
sa M aritain.Inderdaad,alweer een boekje 'M önnich wéétwaaroverhi
jspreekt!- ziln
fover' het gebed, maar echt de moeite
waard.
S.DeSmet
AlbertD ondeyne,e-a.

Gelovend in de wereld

nietvan de lucht.Een eerste hfdst.legtde
historische wortels bloot voor een relative-

rend-kritische beschouwing van kerkelijk

m achtsstreven en hetaanwenden van theologische wetenschap om de kleine m an zoet

te houden:hierschrijftde belangrijke kerk-

historicus de geschiedenisvan K erk en thePatm os,Antwerpen,1972,392 pp.,BF.395. ologie uithet gezichtspunt van het1ot van
Tien Jaar geleden gafDondeyne Geloo! en de kleine m an.Een tweede hfdst.behandelt
wereld uit. Daarin bundelde en herwerkte kritisch de christologie.KosteWk is de be-

schouwing over hetvakjargon a1swerktuig

hijta1van zijn verspreide bijdragen en toesgraken aangaande de actuele geloofsbelevlng.Voorhetonderhavige boek schreefhij
zelf slechts twee essays,maar een vijftienta1 van zijn vrienden schreef samen met

van een autoritaireinstelling.Tchristus'm ag
niet gezien worden a1s een geïsoleerd, faf'
m odel,m aar m oet in de theologie behandeld worden a1s 'verbindingsm an' in de

ding op datdezeopstellen onderling hierin
verschillen,datde enem eerhetaccentleg-

over God, en veroordeelt ftheologie' a1s
<theodicee', als m etafysieke G odsleer. Een
laatstehfdst.bevatdan actuelekritische be-

hem ditboeiende vervolg op de publikatie

<strijd' tussen God en mens, de strijd om
van 1961.J.Abraham wijster in de inlei- hetVerbond.Een derde hfdst.handelt dan
gen op hetfgelovend'aspect,terwijlde an-

dere m eer het elem ent <in de wereld' be- schouwingen ten annzien van onsKerk-zijn
klemtonen zonder nochtans de tegenpool nu.Juist de originele,relativerende formuvolkomen uit het oog te verliezen.Voorde lerinj maakt l
ezing van dit boek toteen
studie van onsrecentverleden za1ditboek bevrpdende ervaring: z6 ernstig is het nu
een bli
jvende getuigeniswaarde hebben:een ook allem aalweer nietin geloofsbezinning
stuk geschiedenis,gezien vanuitde markan- en geloofsbeleving.Juistde dodelijke ernst
te figuur van D ondem e.D at de Leuvense waarin wi
j elkaarin de haren vliegen,dekt

theoloog en wijsgeer zo uiteenlopende figu- debevri
ldende boodschap van hetEvangelie
ren als zi
ln medeauteurs kon begrijpen en naargeestig af.Een klein nadeelheeftdeze '
totzichzelflaten komen,tekentD ondeyne's wijze van schrijven:je kuntde vele uitsterijke temperament. W ie wi1 weten, hoe kende opmerkingen van de auteur som s
meesterlilk hi
J een eigentijdse sfeer kritisch maarheelmoeilijk vasGouden;vooralwanverm ag te evalueren en te weerspreken,leze neer hij zonder duidelijke verwijzing refevooral zijn tweede bijdrage, over <Het reertnaarvroegerqeformuleerdegezegden,
Godsbegrip in onze tijd'. Het eerste deel zitje we1eens te kljken.M aar leestU dit
heet <Gelovend in de Blijde Boodschap'. boek toch,en qenietervan:hetiseen opHetis een belijdenis waar Dondeyne voor frissing en bevrljding.
heteerstin zi
jn leven,dachten we,blijftbij S.Trooster
de geloofsboodschap en haartegenpoolfde
wereld'nietuitspreekt,wellichtomdatanderen daarvoor zorgden.
S.D eSmet

D r.< .J.Berger,proj.dr.F.Haarsma,
dr.Paul< .Pruyser

Proj.Dr.Cy<.M önnich
Fragmenten.

W atdoen we m etons gelooj?
Ambo,Bilthoven,1972,55 pp-,/3,75.
Het intrigerende van de titelvindt ziln re-

Achtergronden :# een hedendaagse
theologie
(Oekumene), Bosch & Keuing,Baarn,
1972,116 pp.,/7,90,BF.130.
Hetoverkomtje maarhoogstzelden datJe
ti
jdenshetlezen van een publikatievan een
volbloed theoloog je dehele tijd zitte ver-

den in hetfeitdatdeze hetopschriftvormt
van een brochure meteen drietalopstellen,
uitgegeven en aangeboden in een serie over

Geesteli
jke Gezondheid.

Vanuit een vermoeden en een zekere

nieuwsgierigheid trachten de schrijvers te

achterhalen ofhetdan toch waarisdatvan
geloven demensmeerop-dan afknapt.Geloven is empirisch, geloven verandert een

kneukelen en af en toe in een schaterlach
uitbarst.W ie deze sensatie eenswi1beleven, mens (zoals niet-meer-geloven trouwens

moetbeslistditvoortreffelijke boekje lezen. ook).Watweten demenswetenschappen en
In geestige stijl- soms op hetsarcastische elke andere wetenschap die hetwelzlln van
af- wordthiereen gefundeerde kritiek op

de mens ter harte neemt,van de gelukbe-

maatschappij, kerk en theologie gepresen- palende krachtvan geloven af? Berger,pas-

615

Boekbespreking

toraalpsycholoog,vat helder de stand van
zaken in de godsdienstpsychologie sam en
met:datde mensen aan hetgeloofkunnen

ning van momenten die bi
j anderen wezenlijk blijken.Centraalstaatuiteraard de persoon van Jezus Christus,hetgeloof datin
lijden,weten webetrekkeli
jk precies,hoezij Hem God ons mensen persoonlijk ontmoet
eraan kunnen groeien en ervan kunnen ge- (Niemöller).M aar daarmee houdt de eens-

nieten,beseffen wenog slechtsvaag,hoede gezindheid t.a.v. het funverzichtbare im
m ensen ermee geholpen kunnen worden, Christentum'dan ook vri
jwel op.Vermoe-

moeten wij,psychologen en andere weten- delijk wordtde veelheid van meningen meschappers,nog grotendeels ontdekken.
H aarsm a, pastoraaltheoloog,m erkt op dat
totnu toe te zeer aandacht werd geschonken aan de inhoud van hetgelooften koste

de veroorzaaktdoordatde verschillende auteurs hetonderwerp van zeerverschillende

en godsdienst,alleen adekwaattebenaderen
valt vanuit de genezende kracht van het
geloof zelf.
D e A merikaanse psycholoog van Nederlandse afkom st, Paul Pruyser: geeft een
schetsvan degodsdienstvan deJaren zeventig. Een scM ldering van de TFehlform en'
van de religie gaat vooraf aan het opnoemen van de categorieën die voor de godsdienstin de toekom stgrotebeloften inhouden: de sectoren van wetenschap en rede,

W eber onder de algemene titel 'Die Kirche',m aardie resultatenverwerktvan godsdienstsociologische onderzoeken naar wat
voor de doorsnee-gelovigen Tunverzichtlich'

zijdebenaderen:in denu gevolgdevolgorde
kom en eerst de theologen aan het woord,
van hetgeloven a1smenselijke houding.Be- daarna meer de mensen uit de praktijk.
langrijk lijktzijn opmerking dat geestelijke Vernietigend voor de theologie is wel de
(onlgezondheid, samenhangend met geloof studie van R.Trom mershëuser en Edmund

is,en waarom (pp.125-133);korten goed

samengevat:de sacramenten worden vooral
gewaardeerd a1s bescherm ing tegen em otionele conflicten in het mensenbestaan. En
dan theologen m aarzoeken diezelfde sacramenten te duiden a1s christelijke vieringen

van jeboorte,huwelijk,sterven e.d.! Een

dejongeren etc.dieeen grootverlangen li
j- verbilsterend onthullende bi
jdrage. M aar
ken te hebben in contactte treden m etde goed, er staan bi
lzonder goede uiteenzetgehele hen omvattende werkelijkheid.
tingen in dit boek (b.
v.een fijnzinige b,Van de opstellen kan m en zeggen:de probleemstellingisrelevant,derichting,waarin
m en zich oriënteert,interessant,de uitwerking van dezewatouderegeneratie van the-

schouwing van Charlotte Klein over het
gebed;een pittig artikelvan W olfgang Sei-

be1overde vri
jheid in hetgeloven;en nog
heel wat meer). Al bij al een belangrijk

olojen en psychologen roeptdevraag van boek.Alleen m ag men de slotopm erking op
de tltel op.
G.W ilkens

de achterflap in twi
jfeltrekken: hetmoge
dan zijn,datTditboek diegenen hoop geeft,
die in onzekerheid verkeren,omdat zij in

Volker H ochgrebe und N orbert Kutschki,
H rsg.

laatste woord krilgen zi
l
'beslistnietaange-

Das Unverzîchtbare am Christentum

weestza1zijn.Zo ditalmogelilk 1s!

M atthias Grënewald Verlag, Mainz / Chr.
Kaiser Verlag,M iinchen,1971, 174 pp-,
DM .14,80.
Een serie van 17 voordrachten, voor de
Hessische Rundfunk gehouden door de
m eest uiteenlopende auteurs -- bekende

JûrgenM oltmann

geen enkelschem avan geloven passen':het
reikt.Hetgeen ook we1nietdebedoeling geS.Trooster

DieSprache derBefreiung.

Predîgten und Besînnungen
(M artin Niemöller, Hans Kiing, Bisschop (Kaiser Traktate),Chr.Kaiser Verlag,
W ilhelm Kempf,Jûrgen M oltmann)en min- M unchen,1972,156 pp.,DM .12,- .
der bekende; theologen, zielzorgers, godsdienstsociologen van katholieke en evangelische huize,nu in boekvorm gebundeld, is

De taalderbevrëding

geen gemakkelijk bespreekbare zaak. M en

Vaakwordtdeeigenli
jkebedoelin! van pi-

heeft de inleidingen dan nog we1 in enige
hoofdstukken onderverdeeld - Jezus. D rie
aspekten; geloofwaardig geloof; toekom st
dervrijheid;Kerk:instituut en actie;kan-

Ten Have,Baarn,1972,134 pp.,j10,
-,
BF.160,- .

oniers in de theologiepas goed duldelijk in

de uitgave van een aantalpreken die voor
een theologisch minder geschoold en soms

eerjemengd publiek gesproken zi
ln.Hier
sen der menselijkheid - ;maar dit neemt z
functloneerthetwetenschappelijk onderzoek
nietweg,datallem edewerkenden een ander slechtsop de achtergrond en wordtde pasmomentin hetchristen-zijn a1skernmoment torale waarde ervan op eenvoudige wijze
behandelen;hieren daar zelfs metontken-

naarvoren geschoven.D aarm ee wi1nietge-
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zegd zijn,dat de auteurvan <n eologie der
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heeftgegeven (1 Streven is albesyroken Leeuwen,D r.Arend Th.van - K ritiek van
fHet spelvan de vrijheid'',25/2,jull1972,

p.1052);maardeze preken zijn een verruk- hem elen aarde.2.Kritiek van de aarde.kelijke toepassing van M oltmannstheologie, V an Loghum Slaterus,D eventer, 1972,303
vooriedereen verstaanbaar.In allerleitoon- pP.,124,50.
aarden kom thethoofdthema weerterug:in
hetgeloof datin Jezus'kruisdood en ver-

N elis,D rs.J.T.- M akkabeeën 1.- Rom en & Zn., Roermond, 1972, 255 pp.,

rijzenis God zelf ons mensen aanvaard j42,- ,bi
j int./37,50.
heeft,kunnen wij de eigen angst om zelf- Ploeg O.P.,Proj.Dr.J.P.M .van der behoud en zelfbevestiging tegenovermensen

Psalmen 1I.- Rom en & Zn., Roerm ond,

en wereld kwi
jtraken,kunnen wijde muren
afbreken die wij steeds weer oprichten om
ons te verdedigen en te handhaven;en juist
dftgeeftonsde vrijheid te leven vanuitons
door Jezus gezonden zijn tot wereld en

1972,273-400,/20,50,bijint./19,- .

Rahner, K arl, H rsg.- H erder Theologisches Taschenlexikon.1 f/ln 6.- Herder,
Freiburg/Basel/W ien, 1973, per deel DM .
9,90.

mensheid a1steken van hoop en bevrijdinj, Schoors,Proj.Dr.X.- Jesaia.- Romen
ongeachtde kwetsbaarheid,de eenzaam held
en zelfshet mislukken in deze opdracht in
een wereld die alleen eigen prestatieswaar-

& Zn.,Roermond,1972,218pp-,/38,
- ,bi
j
int./35,- .

deert.Eigenli
jk geen boek om zo maar te
lezen,maarom te bemediteren,stukje voor
stukje.De fbevrijding' die de titel belooft,
dringt dan onweerstaanbaar in je binnen.
Een kostbare bijdrage en hulp bi
j heden-

M artin Luther.Die gantze Heilige Schrijt.

daagsgebed.
S.Trooster

Volz,H ans und H einz Blanke,H rsg.- D .

2 dln.plusA nhang.- Rogner& Bernhard,
M iinchen /Am bo,Bilthoven,1973,397*en

2516 pp..linnen /55,- ,leer /75,- .Na 1
juli,resp./75,- en /95,
-.
Weinreb,Friedrich - Die jûdischen W urzeln des M atthöus-Evangelium s. - Origo
Verlag,Zirich,1972,216 pp-,SF.16,80.

Aan ons overgeleverd
G ûnterH owe

Die Christenheit im A tomzeitalter
Vortröge und Studien

(Woorden uitde Schriftvoorde
gemeente)

(Van exegese totverkondiging,deel7),Katholieke Bijbelstichting,Boxtel,1972,88 pp.,
AusgewO lt und m it einem N achwort ver- /6,
90.
sehen von Hermann Timm .Geleitwortvon Een werkgroep van de Katholieke BijbelCarl Friedrich von W eizsëcker.
stichting, die bij voortduren werd geconErnstK lettVerlag,Stuttgart,1970,372 pp-, fronteerd m et vragen als: W aarom is het
DM .26,- .
toch de m oeite waard de oude woorden
GiinterHowe waseen belangrijk medestan- steedsweer opnieuw ter sprake te brengen;
dervan de BekennendeKirche.Hoewelzijn H oe kan datoude boek onsnu nog iets te
leven minder spectaculair was a1s dat van zeggen hebben,enz.,heeft in verschillende

Niemöller, leverde hiJ een belangri
jke bi
j- parochies 28 bijbelweekends gehouden,
drage tothetkritisch denken binnen de reform atorische kerken in Duitsland. H owe
steltvast dat het Christendom - beter de

waarin de eucharistieviering in het teken

nen de Europese,m aar ook wereldgeschiedenis,waarin weliswaar de atoombom a1s

verhaaltGods handelen met dat ene volk;

stond vanjuistdezebrandendevragen.
ln ditboekje heeftmen geprobeerd om a1Christeli
jke kerken a1s erfgenamen van een lereerst uiteen te zetten waarom er bijbel
zedelijk cultuurgoed - nog steedsnietin gelezen wordt: het vormt een gemeente
staat zijn tothet formuleren van een zede- rondom de m ensgeworden God.Tevens is
lijke maatstaf vooreen overgangstijd bin- de Schrift een boek met geschiedenis,het
maardaarom isde bijbelnog geen geschiemoreelverwerpelijk wordt afgewezen,maar denisboek.çDebijbelsemensheeftvoorstelde dreiging met geweld,öök het atomaire lingen gezocht om de blijde boodschap uit
geweld,een wezenlijk bestanddeelblijktuit te beelden.Hij heeft dit gedaan a1s kind
te maken van de interstatelijke betrekkin- van zijn tild en zijn volk'(p.19).De mens
gen.
van deze ti
jd za1 deze bi
jbelse boodschap
F.N ieuwenhof
op zijn wereld,op zijn leven moeten toe-
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passen. Dat is m .i. één van de redenen
waarom er steeds weer Eucharistie gevierd
kan en moet worden.
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een geïnteresseerde leek begrijpeli
jk boekje
te bewerken wathetinhoudelijk a1stheologie naar voren brengt.D at kan m en ten-

Vanafbladzijde21 wordtereen viertalvie- slotte opmaken uit een bekentenis van de
ringen aangeboden, voornamelijk samenge- D uitse theoloog Sudbrack die hieralsaansteld methetoog op de hierboven besproken problematiek.M en vindter 4 complete
draaiboeken voor kerkdiensten. De bruik-

beveling wordt meegegeven: <Ik heb uit dit

kleine bandje meer over %<
politische n eologie'' leren kennen dan uit meeslepend

baarheid za1van qlaatstotplaatsverschil- aangekondigde en groots opgem aakte boelen.Iniedergevallstehopendatallevoor- ken'.
gangers er, voor zover ln hun verm ogen
ligt,gebruik van zullen m aken. H et is de
moeite van hetproberen waard.

G .W ilkens

P.Beentjes

H eribertM ûhlen

JosephRatzinger

Bedeutung /JrdieZukunftderchrist-

D ie Einheitder N ationen
Eine Vision derK îrchenvöter
(Biicherei der Salzburger Hochschulwochen),Anton Pustet, Salzburg/M ûnchen,

Entsakralisierung
Ein epochales Schlagwort in seiner

lichen K irchen.

Ferdinand Schöningh,Paderborn,19702,
568 pp.,D M .32,- .
<D e m ensheid bevindt zich heden in een
1971,115 pp.,D M .9,80.
nieuwe fase van de geschiedenis',staat er
Dat de verhouding christendom, kerk en in de constitutie van het tweede Vatikaans
staatlouter hetvoorwerp zou zijn van pla- Concilie over de Kerk in de wereld. Het
tonische bespiegelingen,wordtten enen ma- slagwoord dat deze nieuwe fase karakterile gelogenstraft voor allen die ook m aar seert
,isontheilijinj(Entsakralisierung).Dat
enigszins de discussies m et betrekking tot kan een kerk pilnlllk treffen en derhalve de
de fpolitische n eologie'hebben gevolgd.
feiten die daarm ee samenhangen,doen verBovengenoem d probleem werd doorRatzin- dringen. M en kan ook nagaan waar deze
gerin een aantalvoordrachten ter gelegen- ontheiliging totheilkan strekken,teneinde
heid van de Salzburger Hochschulwochen nietin de toekomstalle heilbuiten de kerk
reeds in de herfst van 1962 exemplarisch te laten vallen en haar zelf tot een plaats
behandeld bij Origenes en Augustinus.
van ontheiliging te laten worden,waardoor
Voor de eerste,griekse,kerkvader was de de kerk voor de mensheid nieteen @epriviverhouding tussen kerk en staat een nogal legieerde plaats is waar de uiteindeWke zin
oppositionele. De pax romana van de lei- van de wereld metwoord en daad op G od
dende staatwas ondeugdelijk voor de kerk, betrokken wordt.

ja zelfs een duivelse poging om wat van De schrijver is dogmatiekprofessor te PaGod was in mensenhanden te leglen.De derborn.Zijn uitvoerige beschouwingen in
kerk is niet van deze wereld; polltiek en deze studie zijn afkomstig van de colleges
religie vallen geheelnietsam en.Hetchris- die hi
j gehouden heeft in het zomer- en
tendom zoekt die hoge vrede te vinden die wintersemester van 1969.
zi
j slechts bij God kan bereiken.Datgeeft Deze gegevens karakteriseren de aanpak
kracht om elke vereenzelviging met de van deze lijvige studie.
aardse staat te ontwijken,zelfs om zich er W at zi
jn sacrale ervaringen? In het eerste
tegen te weren.
deellaat de schrijver zien hoe het sacrale
De andere, latijnse, kerkvader, levend in niet alleen te vinden is in de godsdiensten
een anderetijd waarin de kerk en staatniet binnen de kerken.Steeds wordt de m ens

zo vervreem d tegenover elkaar waren a1s

ten tijde van Origenes,verzetzich er tegen

gefascineerd door hetSteeds Nieuwe.Zien

we maar naar de huidige sportbeoefeninl,
de techniek en depersoonsveren'ng.Sacrall!aan in een stutvoordeoverigenschriste- teithoortbijdemens.Ontoloqisch kunnen
lljk bestuurde staat.M etrechtkan dechris- wezelfsnietde totale ontheiligmg tegemoet
om het christendom volledig te laten op-

ten de staat dienen,m aar dan in hetbesef

gaan,zo laatde dogmatiekprofessor zien in

dat het vaderland toch alti
jd in de hemel het tweede deel,waar hi
j tevens terminoligt.
Zo wordt een christendom datzich bewust

logisch de verhouding van sacraalen pro-

faan uiteenzet,zo helder a1szijn wetenschap

he
eftingevoejdin eenmaatschapyeli
jkesa- dattoelaat.Dan laathijin devolgende!emenleving, nlet ontdaan van dle kracht de
elten van zijn studie verschillende leblewaardoor alhet aardse betrekkelijk wordt. den van ontheiliging en hernieuwde lnwi
jTotin hetuiterlijk toe li
jktditheldere,voor ding de revue passeren:depolitiek,waarde
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absolute heerser van zijn numineuze krach- feld);kinderdoop in hetNieuweTestament?

ten isontdaan en waardemocratie een !e- (H.Leroy);in degeschiedenisvan hetdog-

wijd woord is geworden voor een heihge ma (W .Breuning);in de liturgiegeschiedezaak.In het kerkelijke dienstbetoon,waar nis (A.Stenzel).Op de systematisch-theologezag zich moet verantwoorden en de stijl gische studies van K asperen Schoonenberg
van hetpriesteram btniet alleen op de cul- volgen dan nogbijdragen van pastoraal-thetus betrekklng kan hebbent maar waar ologische zijde (A. Exeler - D. Zimmer-

dienst aan de mensen een hmlige dienst is. m ann, P. M . Zulehner, J. Neum ann, A .

Zo ook met het huweWk a1s ontheiligde Hollerbach).Hetinleidend artikelisvan A.
plaatsvan hetlouterbiologischeen waar de

persoonWke liefde tussen man en vrouw

m eerfascinerend dan schrikwekkend is,ter-

wi
jlhetcelibaatvan de priester,ontheiligd

Kirchgëssner.
Conclusie:geen radicale afschaffing van de
kinderdoop,m aarzodanige pastorale voorzorgen en begeleiding,datde viering ervan

m ethet doorbreken van de donkere m acht weer geloofsbelijdeniswordtvan de levende
van de seksualiteit,opnieuw geheiligd wordt geloofsgem eenschap in Christus a1s enige

in depersoonWke keus ertoe.
Hetboekismoeilijk te lezen ep nietgemakkelijk te begrilpen,zekervoorde niet-theologisch geschoolde.Een overladen ktijl,een
overbelasting aan argumenten zi
jn de uitin-

we! tothetheil.en tegelijkgetuigenisvan

en een grote mvestering van hetuitgedaag-

S.Trooster

chnstelijke hoop op Gods toekomst voor
ons mensen.Pas onlangs ben ik op ditui-

termatebelangrijkeboek geattendeerd:dank
aan de uitgeve'
rdatMjhetalsnog ierbe-

gen van een joedewi1en gezond verstand spreking heefttoegezonden.

de intellect, dat nog niet ontheiligd lijkt.
HetA n kortom dieelementen dieeen theôloog zi
jn argumenten kan verschaffen waardoor donkere gevoelens en onverlichte gewetensbevestigd worden in hun nietontheiligde strevingen.
G .W ilkens

AntonF:gfle

W alterK asper,H rsg.

Dusseldorf,1971,88 pp-,DM .9,80.
Op de hem eigen nauwkeurige en voorzich-

Christsein ohne Entscheidung oder

Solldie Kirche Kinder Taufen?

M essia und Gottessohn.

Herkunft und Jfnn der matthaischen
G eburts-und K indheitsgeschichte
(n eologische Perspektive),Patmos Verlag,
tige wi
jzezoektde bekende Freiburger exe-

geetnaarde achtergrond van hetkindheidsM attMas Griinewald Verlag, M ainz, 1970, verhaal in het M atteûsevangelie. In feite
241pp.,D M .17,80.
handelt praktisch hethele boekje over het
In hetbegin der40erJarenheeftKarlBarth 2e hfdst. daarin: aanbidding der m qgiërs,
in reform atorischekerken de nodigedeining vluchtnaarEgypte,kinderm oord.De reden
verwektmetzijn hardekritiek op deki
nder- daarvoor is, dat de auteur meent dat het
doop: Ternstige wantoestand,wonde in het le hfdst.- geslachtslijstvan Jezus,droom

lichanm der Kerk'.20 jaarlaterheeftdeze van Josef

deining ook de katholieke theologie bereikt:feen van de m eest verstrekkende beslissingen in de geschiedenis der Kerk',die
het kerkvolk tot een onmondige massa gedegradeerd heeft,zegtH .U .von Balthasar.
M oet niet het lukraak dopen van onm on-

door de schri
jver van het

evangelie zelfgem aaktisin sam enhang m et

zijn 2e hfdst.dathijontleend heeftaan een

bestaand verhaal. De achtergrond van dit

verhaalWktvöör alles de M ozes-overlevering (Exodus 4, 19, cf. 1,15, 2,1-10), en
nogsterkereenjoodsemidrasjronddege-

boorte van M ozes.Dit alles wordtdan in
voor het desintegratie-proces dat de cNris- het Matteûs-evanjel
ie omgewerkttot een
telijke kerken momenteel bedreigt? zo christologische behjdenis:Zoon van David
vraagt men Zch vu daag de dag af.Deze (zending tot Israël), zoon van Abrahsm
bundelbehandelt in 11 gedegen studies de- (roeping der heidenen - de magiërs - na
ze problem atiek van alle kanten.Centraal de verwerping door lsraël), Zoon Gods

dige baby's aansprakelijk gesteld worden

staatnaar mijn smaak hetsterkeessay van (God-met-ons);maartoch vööralles:Jezus
W . Kasper zelf tGlaube und Taufe'(129 - isdebeloofde nieuwe M ozes.Hetis onmo159);onmlddellijk daarnaast de studie van geli
lk dituiterstzorjvuldig en gedetailleerd
P.Schoonenberg fn eologischeFrajen zur fredaktionsgeschichthch'onderzoek hier op
Kindertaufe' (109 -128). Deze blldragen de voet te volgen.H:tkan de lezer echter
worden voorafgegaan doorm eerderestudies
van historische aard:de discussie rond de

we1overtuigen van hetfeitdatde ieuwere
uitleg van het Evangelie beslist niet over

kritiek van K.Barth (M .Raske -P.Lengs- één nachtijsgaat.

S.Trooster
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via docum enten,brieven,tekeningen en ongepubliceerd proza interessante informatie
geven over de achtergrond van het oeuvre
van <den Boon'.In oktober 1972 nog werd

Arnold,H einz- Geschichte derdeutschen
LiteraturausM ethoden.W estdeutscheLiteratur von 1945 -7#77. 3 Bönde.- Athenëum,Frankfurt,1971,333,363,337 pp..

hij voor zijn lijvig boek over het ontstaan

3 Bönde. - Suhrkam p, Frankfurt, 1972,
461,341,321 pp..
G eerdts, Hans H rgen - Literatur der
DD R.- K röner, Stuttgart,1972,596 pp-,
DM .19,80.
Hildebrand,#.D.- Verhalen uitde lcge
landen. 2. - Van In, Lier / M almberg,
's-H ertogenbosch,1972,126 pp.,BF.160.

vaak clownesk optreden in film en op T.V..

D e open poort

vrouw,die na drieJaarscheidlng haar man

van hetsocialisme in hetAalsterse rond de
figuur van Pieter Daens voorgedragen a1s

kandidaat voor de Belgische driejaarli
jkse
jsvoorverhalend proza.L.P.Boon
Clijjors, Francis - Reviendrez-vous de- staatspri
main? - Casterman, Tournai, 1973, 236 is een populai
re figuur geworden,zowel
door ziln romans (vnl. De KapellekensPP.,BF.165.
Fleisser,M arieluise - Gesamm elte W erke. 5Jcn),zijn stukjes in Vooruit a1s doorzijn
Toen hem dertig jaar geleden de Leo J.
Kryn-prilstoegekend werd voor zijn roman
De Voorstad groeit, zei de Jury in haar
rapporto.m.:Tals nietalle teekenen bedrie-

gen,steektin Louis P.Boon een schrijver

metsubstantie en klasse'.Ditvermoeden is
door hetoeuvre van Boon bevestigd en het
Klein,Aljred - Im Aujtraq ihrerKlasse. Boonboek m aakthetop een prettigem anier
Aufbau Verlag,Berlin/W elm ar,1972,854 duidelijk.
J.Gerits
PP..
Leroy, Georges - De pees.- De Clauwaert,Leuven,1972,172 pp.,BF.175.
Françoise Xenakis
Schabert,Ina - ShakespeareHandbuch. and tegen hem
K röner,Stuttgart,1972,929 pp-,D M .42,- . Z# zou op heteil
Visser, Jcn - Verzam elde gedichten. Zeg#dn
Schuttmg-pers,Hilversum,1972,/3,- .
Bruna,U trecht/Antwerpen,1972,75 pp.,
BF.110.
Sterk dram atisch naar de lnhoud en heel
M argaretD rabble
poëtisch naardevorm isditrelaas van een

K osm os,Amsterdam/Antwerpen,1972,

214 pp-,j14,50.

gedurende één uur m ag spreken in een
concentratiekamp op een van de Griekse

M argaretDrabble heeftde behoefte zonder ei
landen.De typoqrafie versterkt nog de
ophouden te analyseren. Het gevaar lijkt kramp van verwachtlng en angstdiehethele
daarbij,datdittoteen maniertle wordt.Als verhaal beheerst.In het ene uur dat man

ziJ in ditboek de jeugd beschrijft van een
meisje uit een ke1 geborneerd stadje in

en vrouw pratend en zwijgend tezamen

doorbrengen gaatvoor goed stuk wat hen
totdan toeverbonden had:hun liefde voor
en haarontwikkeling via een reisle naarPa- elkaar. W ant de vrouw kom t gaandeweg

Noord Engeland,uit een bekrom pen gezin,

rijs en een verhouding met een getrouwde tothetwrede besef:TJIJwilthier nietmeer
man,ontkomtmen nietaan de indruk,dat weg.Je wiltdatJe dood een offer is.Ildele
schrijfster met schablonen werkt en geen haan vastgeli
jmdin scheefgelopentheorieën.
werkenjk levende raensen voor ogen heeft. Ik kan hetnietmeer verdragen'(p.61).
Er
wordtwe1geregistreerd,m aar er isgeen
groeiin gevoelensofonderlinge verhoudin-

Na haar vertrek rolt de m an zich in de
deken,die zij met de hand geweven heeft
t alle jurken en mantels waarin hij haar
len.Daardoorwordthetboekdoren eigen- ui
hjk - a1s men er doorheenkijkt - opper- gekend heeft: prachtig symbool voor de
vlakkig.
totaliteitvan haarovergave.A1sdebewakers
R.S.
deze deken opeisen,werptMJ zich op hen,
bewust gelukkig het el
nde te kunnen verhaasten. Hij wordt doodgeranseld a1s een
lulien W everbergh en SerwfgLeus
hond.In het kader van een wrange aanBoonboek
klachttegen hetkolonelsregim ewordtevenParis-M anteau, Amsterdam -Brussel,
ee
ns
he
reël
ese
f
lic
tg
estchziee
ldrerd
tus
enn he
soms
textra
eg
me
isch
po
elc
ito
ienk
1972,155 pp.,geïll.,BF. 240.
HetBoonboek wi1door historisch fotoma- engagementvan deman en hetevenextreme
tehaal, door gesprekken met L. P. Boon engagement-in-liefde van de vrouw.
zelf en metJeugdvrienden van hem,alsook J.GeHts
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D e H eksenkring
Paris-M anteau,Am sterdam -Brussel,1972,
248 pp-,BF.195.
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jaar bezig is metde studie van hetoeuvre
van Karelvan de W oestijne,heeftderesultaten van zijn onderzoek meteen lijvigboek
aangevuld.In de reeu uitgaven van de Bi-

Het verscMjnsel van de voortwoekerende bliothèquedePhilosophie etLettresde 1'Uarm oede en hetmetdictatoriaalgeweld on- niversité de Liège publiceerdehijalin 1934
derdrukte bevri
ldingsstreven in de villasmi- De Lyriek van Karelvan de W oestqne,in
serias van de m eeste Zuidamerikaanse landen kan vergeleken worden m eteen heksenkring,d.i.de snelleuitbreiding van een verzam eling zwam men ontstaan uit de ondergrondse voortwoekering van de zwam vlok.

1943 D e esthetische opvattingen van K arel

van de Woestqne en in 1959 HetProza van
Karelvan deW oestqne.Thansheeftde auteur het dram atisch en episch interludisch
werk van de dichter literair-historisch onzocht,hetthematisch en structureelontAan deze botanische vergeli
jking ontleent der
enslotte de plaats ervan aangeduid
de laatste roman van Ruqslinck zi
jn titel. ilenedheetn gte
hele omvangrijke oeuvre van de
De belangri
jkste figuurermt is de Vlaamse
padre Gustavo,die woonten werktin een dichter.In drie inleidendehoofdstukken bevan de vijfgrote illegale nederzettingen aan handelthijeerstde problemen van chronode rand van Buenos Aires.Het moeizaam logische, genealogische en typologische
ploeteren van de jonge priester Gustaaf V. aard,die m et hetontstaan van de Interlu-

R.,die eersta1s onderpastoor in mijn bui- diën sam enhangen. H et onderscheid dat
prof.Rutten maakttussen fHetinterludisch
is en die een dozi
jn jaren geleden naar W erk'(4de hfdst.)en <De Interludiën'(5de
Zuid-Am erika vertrokken is, heeft Ruys- hfdst.)is geen louterterminologische kwestenparochie te M echelen werkzaam geweest
linck totdecreatie van defiguurvan padre
Gustavo geïnspireerd.De auteur heeft ge-

tie,m aarhangtsamen metdedubbele chronologiewaarm ee inhetlyrisch werk:data1s

tracht de Argenti
jnse realiteit van vandaag de Interludiën van Van de W oestljne bezo dicht mogelijk te benaderen en in zi
jn schouwd wordt,rekening moetworden geroman zoveel mogeli
jk controleerbare his- houden.ln het4dehfdst.volgtS.zo nauwtorische,sociale en politieke informatie te keurig mogelijk de genesisvan de ajzonderl#kegedichten in de tijd,zoals die blijktuit
laten doorstromen.Metdezeroman knooyt de
data van ontstaan ofeerste publikatie in
S.weeraan bijhetparia-motief,datook ln
H etdal van H innom bv.op de voorgrond een tijdschrift. Van e1k gedicht wordt de
treedt. ln zijn kritiek op kerk en maat- m orele, religieuze en m etafysische them aschappijheeftRuyslinck nietlouter de toe- tiek onderzocht, de oudgriekse mythologistanden in het<verre'Zuid-Am erika op het sche bronnen worden opgespoord, de Van
oog.Hetpersoonlijk engagementvan padre de W oestijniaanse herdichting ervan wordt
Gustavo heeftop de auteur zeer diepe in- bestudeerd en - waar nodig - wordtgedruk gem aakt.Hetheefthem leren inzien, wezen op de afhankelijkheid van de dichter
zoalshijin deinleiding schrijft,fhoeweinig van de doorgaans Franse voorbeelden.Biode begrippen <<links''en <<rechts'',&&gelovig'' grafische gegevens worden a1swetenswaar-

en <f
ongelovig'' (of <
Tandersdenkend'') bete- dige bijzonderheden ondergebracht in de
kenen tegenover onze gemeenschappelijke Aantekeningen achteraan,tenzijze echtreplicht om deze wereld bewoonbaar te m a- levantblijken voor de verheldering van een

ken voor âllem ensen van om heteven wel- gedi
chta1sthematisch ofstructureeljegen.In het 5de hfdst.trachtS.uitslultend
kegezindheid,overtuiying,huidskleur,rang, ve
antwoord te geven op vragen om trent de
stand,afkomstofnatlonaliteit''(p.7).
J.Gerits

ontwikkeling,bundeling en plaatsdie de in

boekvorm verschenen Interludiën (1912:Interludiën;1914:De tweede BundelInterlu-

Proj.Dr.M .Rutten
D e Interludiën van Karelvan de

Woest#ne

diën; 1924:Zon In den Rug)in hetgehele
oeuvre van K.van de W oesti
jne innemen.

Prof.Rutten kom ttot de conclusie,datde
dichter in de Interludiën bevrediging ge-

jn voortduSociété d'Edition <Les BellesLettres',Paris, zochten gevonden heeftvoorzi
rende behoefte om zijn complexe zieleleven
1972,753 pp.,FF.81,- .
te doorpeilen door middelvan Griekse myKarelvandeWoestqne
thologische en mythische symboolgestalten.
Verzamelde gedichten
3e druk
Zoals zijn overige gedichten zijn de InterParis-M anteau,Amsterdam -Brussel,1972,
ludiën doortrokken van het tegelijk deca336 pp.,BF.140.
dente en neomystieke fin-de-siècle-symboProf. Dr.M .Rutten,die almeer dan 40 lisme.Ook a1slnterludisch schrijver is Van
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de W oestijne, aldus prof. Rutten, tot aan ri
jtje, dartelt er omheen, gooit er enkele
het einde van Zjn scheppende mogelijkhe- weg,houdterenkele aan,en laat de lezer
den gegaan.
.
,
op zijn honger.De toch we1 nietironische
De uitgeveril Paris-M anteau bezorgde een titelvangtditklimxatperfectop:hijloopt
goedkope uitgave a1s paperback van de in
1967 verschenen 3de druk van de Verzamel-

om deliteratuurheen,maarzoektgeen cen-

trum.Hi
J is een gedroomde weekendcomde gedichten van K.van de W oestijne,sa- m entator,die het anderen voorzingtwat er
mengesteld door prof. dr.P.M inderaa en te koop ismaarnergensde kwaliteitvan de
m et een voorwoord van A. Roland H01st. waar taxeert.
'
Oe titel is we1 wat misleidend, omdat MJ J.Federspielneem tnieteenszichzelfernstig

meteen sterkbeperkteuitlavetedoenheb- op. Hij vlindert in literariserende buien
ben,aangezien hetboek blnnen een bepaal-

doorde wereldmarkten pikteruitwathem

de prijslimiet moest blijven.Vooralin het aanspreekt:J.Jones,N .W est,0 .W ilde,L.
jeugdwerk en in de gedichten die voorna- Hohl, A.W arhol, H.M accoy, S.Fitzgemelijk literair-Mstorisch belang hebben, rald, Varlin,P. M orissey. Penseelschetsen
werd duchtig gesnoeid.Deze beperkte bun- van een literatordie essentiesbetraptm aar
de1 wi1 trouwens het Verzameld Werk (8 ze nietuitknl
jpt.
delen) geenszins vervangen, we1 de lezer C.Tindem ans
aansporen tothetvolledigewerk tegaan.
J.Gerits

RolandM ortier

Diderot in D eutschlqnd 1750 -1850
GotthiedJust

M etzler,Stuttgart,1972,490 pp-,DM .20,- .

Reflexionen.Zur deutschen Literatur Historisch door vele Duitsers a1s de meest
Duitse van alle Franse auteurs begroet,
der sechziger Jlâre
N eske,Pfullingen,1972,271 pp.,DM .22,- . heeftdeze veel
zildile l8e-eeuwer eindelijk
JostNolte

G renzgönge.Be6chte ûber Literatur

deomvang,intensitellen consequentiesvoor

deontwikkelingblnnen a lltsland uitgestip-

Europaverlag,W ien,1972,256 pp.,
DM .16,- .
JilrgFederspiel

peld gekregen door de vaardije hand van

TröumeausPla tic.Aufsatzezu

dens deze eeuw nietidentiek gebleven.On-

Literatur,Aunyf und Film

een Belgisch germanist(1954 m hetFrans,
1967 iq hetDuits,thansin paperback).Natuurli
jk is de aanwezigheid van Diderottijverzwaktisdetheatrale(zowelpragmatische

Benziger,Zurich, 1972, 184 pp-, DM .9,80. a1s theoretische) modelbetekenis, bepaald

G. Just (1938-'
70), Scu itzler-kenner, is, wankel is de filosofische echo, gepengd
stervend aan deliteratuur,zelfuitditleven bli
lft het onthaal van ziln antirellgieuze
vertrokken. Deze postume collectie vertelt stellingen. De Eqcyclopédie kent een gehoe.en .
waarom.ZI
Jheefteen hoge subjec- ringe verspreidihg,zowelm entaala1sm atetieve waarde om datJust de zeldzam e.gave rieel;zijnesthetischp leerdaarentegen wordt
bezatvanuit de betrokkee eid a1s lezer en breed bi
lgetreden.Een publieke attractie is
de criteria van stb-len tijd een waardebepa- hij'
nooitgeworden,maar,de kwaliteit van
ling teverantwoorden binnenhetbonte aan- zijn intdlectuele Adepten (vreemd genoeg
bod van alledag.Beklemmend zijn deze es- gedeeld door zoweld,e classicia1s hun rosays om hun bekentenis.W at Mjin litera- mantischeantipode*)waarborgteen bWventuur heeft teruggevonden is de geconsacreerde eenzaamheid die de m aatschappe-

de aandacht.Datverklaartdan weer waar-

bestaan te ervaren,de vitale relatie tussen

over Diderot kon opstdlen.De fome cier

beide (apertook een verwerkingsprocesvan

Diderot (vooral Jacques lé jatalistej kon

om het een Duitser kon xi
jn (K. Rpsenlijkheid geen zin verschaft.Toen Mj,uitde kranz, 1866, een Hegeliaan uiteraaid) die
existentiële behoefte literatuur a1swezenlijk internationaal de eerste ruiï : m onografie
de eerste bewuste generatie na 1945 in
Duitsland dienietonderdenazi-etMek van-

daan hoefde te kruipen)niet meerzag zitten,ishijeruitgestapt.Enig alternAtiefontbreekt dan ook in deze bundel;hi
j is. van
een ijzige logica,die het niet bijFoorden
heeft gelaten.W aarmee Je a1s lezer ipderdaad een mens (hlerkent.
J.Nolte'
daarentegen is de sucçesri
jko .
literaire columnist.Hij zet problemen,.op een

dan weerwe1een kassuccesworden.S.gaat
zorgvuldig en uitputtend na watde achter-

gronden,motiveringen en gevolgen zijn van
Diderotsonthaal.BiJdeomvang en de analytische acribie kan veilig gesteld dat deze
inzichten niet zo 'vlug achterhaald zullèn

worden,terwijlde cultuurhistorische betekenis ervan verder reikt .dan alleqn tot
Duitsland.
C.Tindemans
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seur en theaterleider te BerWn (1934-'4*,

THEA TER
Bahr,Gisela,e.a.- Brechtheute.- Athenëum,Stuttgm ,1972,239 pp.,D M .38,- .

Klotz, Volker - Bûhnen-Brieje.- Athenëum.Stuttgart,1973,297 pp.,D M .38,- .
N otenboom , W im - Bertolt Brecht. Tea-

tereWperimenten politiek.- SUN,Nijmegen,1972,204 pp..

Qureshi,Qayum - Literaturund Leben.Bohlau,K öln,1971,195 pp.,DM .28,- .
Sm ith,A .- ArghastatPersepolis.- Eyre
M ethuen,London,1972,264 pp.,f 3,25.

Dusseldorf(1947-'5& en Hsmburj (1955-

'63),diezi
jn theaterideaalheeftgezleninhet
zo perfect mogeli
jk brengen van de prote
dramatische werkstukken van alle tijden,
wordt in deze theaterwetenschappeli
jke dissertatie onderzocht naar zijn voorwaarden,
intenties en middelen. Zonder dadelilk reconstruerend te werk te gaan.beschrilft S.
zo nauwkeurig mogeWk a1s te achterhalen
uit de beschikbare documenten (regieboe-

ken,kritischereacties,persoonlilkegetuijenissen,decorschetsen)demateriële en splrituele basis van dertig jaren dienst aan de
klassieke auteurs.M etdeze studieisdem o-

gelijkheid totevaluatie en totintegratie van
Spielplatz 1.Jahrbuch /Jr Theater 1971172. Go ndgensbinnen een continue theaterevoW agenbach,Berlin.1972,213 pp..
lutiewe1dichterbi
lgekomen,zodathetnietopnemen van illustratiemateriaal (toch een
wezenlijk tekort) tenslotte niet een vermlnArnoldJohnJacobius

M otive und D ramaturgie im SchauJpfelCarlZuckmayers

king van de argum entering gaat betekenen.
C.Tindem ans

A thenëum,Frankfurt,1971,146 pp.,
DM .28,- .

M anjredDurzak
D ûrrenm att.Frisch.W eiss.
D eutsches D rama der Gegenwart
zwischen K ritik und Utopîe
ilipp Reclam Jun-,Stuttgart, 1972,
enige verrassing.S.schroeftZuckm ayerniet Ph
407 pp.,D M .26,80.

Deze dissertatie (New York University)
trachtietsdichterte komen biJdeartistieke
betekenis van Zuckmayers toneelwerk (tot
1955).Hetresultaatbiedtechternauwelijks
op toteen wereldauteur.H em plaatsend in

H einzK lunker

de ontwikkeling van tijd en wereld,legtMJ Zeitstûcke.Zeitgenossen.Gegende grootste nadruk op de persoonli
jkheidsstructuur en leidt daaruitzowelde m otie- wartstheater fn der D .D .R.
venscala a1s de uiteindeli
jke dramaturgische Fackeltrëger-verlag,Hannover,1972,
voorkeursvorm en af. Deze motieven, toch

235 pp.,D M .24,- .

lichtles mythologiserend uitgedrukt in na- De op vele literatuurtheoretische dom einen
tuurbelevenis, maatschappij, THeimat' en bedril-vige M .D urzak waagt zich,steunend
volk,leven en 'Schicksal',worden dan wel

op H.R.Jauss'receptie-esthetlsche stand-

teruggevonden in de tekstmaar nauwelijks punten,aan hetna-oorlogse Duitse drama.
verder geanalyseerd, terwijl de vormcode, Na een we1 kort m aar imponerend-correct
liiotiserend opgevangen in het aantreffen situeren van een veelheid jongere en oudere
van lyrische en epische gegevens metdaar- drsmatische auteurs,beperktMjzich totde
naasteen opmerkelijkeinvloed van de film- grote drie.Hetresultaatis,ietste wildlopig,
techniek,ook alniettoteen eigen ontwerp zeerbelangrijk.HiJdemonstreertde immagepromoveerd wordt.Dat Zuckmayer ten- nente crisisin Durrenmattsen Frisch'oeuslottegestalteheeftgegeven aan een intiem e vre,terwillhiJinW eiss'Hölderlin (unaniem

afgewezen)eenin zich sluitend en volwassen
drpmatisch werkstukziet.M etditwerk lijkt
lk het grote niveau van de keurige
de streng en gedetailleerd bewilsbaar ge- eindeli
m aakt.
'ylaatsing'vandetoneelletterkundeweerte
C.Tindemans
zlln bereikt.Een duidelilke bli
jver in de
'amorfati',isnietalleen waar,maarisbi
jna

een platitude;hetwordtvooralonvoldoen-

vakliteratuur.
Ook H.Klunker loopt metveelinformatie

door drama en theater in de D.D.R..Ziln
sympathie gaat duidelilk uit naar momenteleoutsldersa1sP.HacksofH.Lange;hij
toontaan dathetvermenselijkte socialisme
Verlag Anton Hain,Meisenheim am Glan, preciesbi
J deze auteurs hetdiepst en het
1972, 239 pp-,DM .38,- .
sterkstgeëngageerd is aan te treffen.
G.Go ndgens (1899-1963), acteur, regis- C.Tindeman:
EddaKûhlken

DfeK la siker-lu zenierungen von
G ustav G rladge-

DusanRniak
BertoltBrechtfn H goslawien

gen.Een aantal keren al in verschillende
delen en form aten op de m arkt gebracht,

N.G .Elwert,M arburg,1972,102 pp-,
DM .28,- .

liggen deze oorspronkelijk a1sgelegeO eidsopgave geschreven inleidlngen thans in on-

sering,de vertalingen,de regie, de vertolking en de effectwerking van Brechts oeuvre in Joegoslavië.Twee fasen worden herkenbaar:van 1928 tot de oorlog een over-

wat hoofs op afstand genoteerde eeuwige

m ilitanten,nade oorlog totvandaaguitsluitend hettheater dat boeiende eigen accenten van landaard,speltraditie en thematische klemtoon heeftmeegekregen en duide-

recties, andere interpretaties, invoegingen
en grensverleggingen gezorgd,m aar de es-

lzigde versie vooreen nieuwe generatie
In een rustig evenwicht tussen partijdige gewi
verdediging en M storische exactheid be- ter beschikking. Terecht? Inderdaad. H et
schrijftS.de data,de frequentie,de lokali- geheim van de aantrekkelijkheid van deze

liefde metShakespeare ligtnog alti
ld in de
voortreffeWke vermenging van onverwacht

scholarsMp en scenisch-theatrale ervaring.

tuurWk heeft een drukdoende Shakeswejende invloed van Brechts lyrische agi- Na
tatle op de intellectuelen en de arbeiders- pearologie ondertussen we1 voor vele corsentie bli
lftonverzwaktovereind:een intuï-

tieve balans van Shakespeareswereldbeeld,

lijk ook op de eigen dramatische produktie literair talent, theatrale flair en scenisch
heeft ingewerkt. D e kwaliteit van Brechts vakmanschap.BiJ de afwezigheid van elke

a
anwezijheid ligt voorbeeldig jedemon- eleerdeyedanterieen zwaartillendevernufstreerd m 85scène-foto's,zelden dlva-plaat- tlgheid.b1Jdeaanwezigheid van een directe,

jfeerWkheid en een naïef-gejes,doorgaans analyses van scenische han- heldere schri
zond geloofin het genie van zijn oblect,is
deling.
deze unieke proeve tot sm these nog altijd
C.Tindem ans
PhyllîsHartnoll,ed.

een prachtige inleiding tot hetgrote werk.
C.Tindemans

The Condse Oxford Companlon to

Rubensim onov
Stanislavsky's Protégé:
Oxford University Press,1972,640 pp.,
f 1,50.
Eugene Vakhtangov
D eze gecom prim eerde uitgave van het se- DBs Publications,New York,1969,
dert jaren gerenommeerde encyclopedische 243 pp.,$ 6,
95.
werk overdram a en toneel,m etnadruk op E.Vakhtangov (1883-1922),befaamd leerh
etcreatieve theater,isbepaald jeen ver- ling van C.Stnnlslavsky en zelfstandigregiswaterde paperback. Integendeel ls de ge- seur met veelinvloed in het theater na de
bruikswaarde verrassend jroot gebleven. Revolutie, wordt hier door een van zijn
Die komtnietenkeltotuitlng in de infor- oud-acteurs teruggeplaatst in zi
jn tijd,zi
ln
m atieve gegevens die doorgaans controleer- streven,zijn sti
llen zi
jn methodiek.Hetis

the Theatre

baar correct zijn, zelfs wanneer het over niet zonder meer een hagio@rafie, we1 een
niet-Britse toestanden en personen handelt; dynamisch beeld van opvattmgen en techbovendien is de indicatieve waarde, zelfs nieken.De strucmur van deze beschrilving,
nieteen watcombattieve stelling schuwend, die meer is dan zoete herinnering en subgezond,waarbijvooralde grote omvang en stantieel tot een theaterdidactische opsteldegelijkheid van een uitvoerige bibliografie ling komt, wordt ingegeven door de drie

gunstigoyvallen.Zodathiereenverheugen- V akhtangov-regieswaaraan S.a1sredacteur
de combm atie werd gevonden van weten-

heeft meegewerkt: Een bruilojt (A.TsleschappeWke waarde en zo breed mogelijke chov), Het mîrakel van St Antonius (M .
presentatie. Ook voor de vakmensen aan- M aeterlinck),Prinses Turandot(C.Gozzi),
trekkeli
jk en leerzaam.
tussen 1918 en 1922.Hetblijfteen gezellige
C.Tindemans

Harley Granville-Barker

causerie van een taaie oude m an,die niets
rooskleurig is gaan zien,niet akelig recon-

stmeert, nlet dajboeknauwkeurig regis-

treert,maarintentle,effect,werkwilze,essentie,ti
jd en ideologie metlossehand meB.T. Batsford, London,1972, 543 + 449 moreerten tegelijk de constanten op een
PP.,Z 5,50.
rijtlezetvan een theatermakerdienietalti
ld
HetbWktdusnogaltild en terechtnodigte even duidelijk maarhistorisch nagenoeg onzijn: een herdruk van de G roemde Prefa- betwistbaarde kenm erken van hetm oderne

Prefaces to Shakespeare

ces,in één enkeldeel,datwe1watzwaarin

theater mede heeftbepaald.

de hand ligtmaar voortreffelijk te raadple- C.Tindem ans
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Barnes,K en - Sinatra and the greatsong
stylists.- lan Allen,London,1972.192 pp.,
f3,
'
-.
Elles,George- H edda andLouella.- A1len,London,1972,360 pp.,f 3,- .
Rust,Brian - The danceBands.- 1an A1-

len,London,1972,160 pp.,f 3,
75.
Sanlord,Herb - Tommy and Jimmy.1an Allen,London.1972,305 pp.,f2,95.
Bescheréde landschappen. - Info-press,
Brussel,1972.

Boekbespreking
wetenschappelijke medische bestel (b.v.p.
92).Metdeze uitspraak had S.kunnen volstaan.N a lezing van de 120 pp.wordtgeen
enkelinzichtgewonnen in deze curieuze ge-

neeswijze,die somseen verrassende uitwerking heeft.Een overbodig boek.
J.D.P.W olff
Calvin Tomkins

Living wellis thebest FdVeN#d
Two Am edcans in Paris 1921 -1933
André Deutsch, London, 1972, 148 pp.,
geïll1,f 2,
50.
Ditlsdebiografie van een eigenzinnig paar,

Deleu,Jozej - Frans-vlaanderen.- Lan- de M urphys(Gerald en Sara),bevriend met
noo,Tielt,1972,200 pp.,BF.385.
dat andere koppel enfants terribleà: Scott
Wartenbergh,Henk - Ik zie,ik zie...De en Zel
da Fitzjerald.Zi
Jinspireerden troubqbellangsAmsterdams straten.- Bui
jten wens Scott Fltzgerald voor Tender is the
& Schipperhem ,Amsterdam,1972,111repr. Nfghf en Waren de anim atoren Van een

mettekst,/25,
-.

JoeKaujman
H oe zitdatfn elkaar?
Spectnzm,Utrecht/Antwerpen,1972,93 pp.,

i11.,/14,50.

Een elementaire technische encyclopedie
voor kinderen zou men di1uitstekend geïl-

lustreerde boek kunnen noelen. Van'de
oerm ens tot de toekomst,vah wasm achine
tot Saturnusraket en titnlnllen andere wetenswaardigecategorieën.V oor grotvre kinderen een m achtig boek.
R.S.

groep artisten-émigrés in het Pari
ls en de
Côte d'Amtrvan de Jaren twintig.Hun verhouding m et de Fitzgeralds leek trouwens

onverzoenWk: Scott en zijn vrouw Waren

een soorttragische literaire vam pieren,die
alles rondom zich en zichzelf versmachtten
in hun literaire bezigheid.Gerald en Sara
M urphy waren integendeel levenskunstenaars: 'Living wellis the best revenge', is
dan ook een hedonistische frase die heel
m ooihun m entaliteitweerspiegelt.Een zin-

netje van Tomkins illustreerd dez: paradoxale levenshouding van beide paren:m et

een beetje geld, zo zegt Tomkins,leefden

deFitzjeraldsnogop eenarmzaligemanier;
m et nlet veel meer leefden de Tom kins

JosVandeloo

Bentu x k zo'n Belg?
Paris-M anteau,Amsterdam -Brussel.1972,
112 pp.,gem -?BF.125.
D ita1s grapplg en satirisch boek over Bel-

rijkeli
jk.Uiteen droge opsomming van hun

artistieke bezigheden en hun vriendenkring

zou Je de indruk kunnen opdoen dat de

M urphys één van de vele mondaine trendmakerswawren uitdie Gd.De genuanceerde
benadering van de biograaf Tomkins doet
gië en de Belgen aangekondigd boekje'is echter zeer mooiuitkomen dat ze van het
helemaal niet zo sprankelend a1s de flap- leven voor zichzelf en de andere geWoon
tekstbelooft.Hetiseen verzameling van al een Yalige'ervaring wilden maken,en daar
heel vaak gehoorde uitspraken, anekdoten ook blijkbaar in slaagden a1s je de aanste-

en grapjes.Gelukkig zijn er de illustraties kelijkezonnigebeschrijvingen mag geloven!
van Leo Fabri,diede ouwekoek doorVandeloo voorgeschoteld, toch nog tot een

p
rettiq Nk-boek maken.
J.Gents

Tomklns'aanpak is,zoals gezegd,genuan-

ceerd, maar laat uiteindelijk een onbevredigendeindrukna,omdathi
jslechtsa.h.
w.

diagonaaleen blik werptop sommilemo-

menten uithetleven van ziln hoofdflguren,
Drs.H.vanPrle

en andere helemaalin hetduisterlaat.Maar

A cupunctuur

gierigheid en verbeelding van de lezer te
phkkelen aan de hand van enkele schets-

Ankh-Hermes,Deventer,1972,126 pp.,
/14,- .

De acupunctuur is een methode die bi
jbepaalde ziekten zonder enige twijfel goede
resultaten oplevert en die moeiWk valt te
ri
jmen met de structuur van het moderne

misschien washetziln bedoelingdenieuws-

ma
tige biografische sfeerscheqpingen. Het
boek bevat een prachtig fnmihealbum,dat
op zichzelf reeds het aanschaffen verantwoordt.
Eric D eK uyper

AlbertW esterlinck
M ENS EN GREM
Over hetm ensbeeld in de moderne Europese literatuur

264 blz.
Form aat:13 X 21 cm
ISBN 90 264 3516 9
195F

AlbertW esterlinck (ps.van Prof.Dr.JoséAerts)geboren te Geel'in 1914,isthans
hoogleraaraan deKatholieke Universiteitvan Leuven en hoofdredacteur van tDietscheW arandeen Belfort'.Hijpubliceerdegedichten en voortstalrijke kritischewerken als il-let Lied van Tantalus', <Luister naar die Stem ', Kprosper Van Langendonck',Sllet schone Geheim van de Poëzie' en schreef ook studies over August

Vermeylen,KarelVan de W oestijne,Felix Tlmmermansen Gerard W alschap.Van
zijn VerzameldeOpstellen is,na çWandelen alpeinzend'(1960)en W lleen en van
geen mensgestoord'(1964),tMensen Grens'hetderdedeel.
Een waarde die voor W esterlinck a1shoogleraar en schrijver belangrijk blijkt te
zijn,isdathijde Europese literatuurjraag als een ondeelbaar geheeloverziet.In
zijn colleges en geschriften beleefthiJ ze a1s een rijke variërende schepping van
stijlen en a1seen boeiend avontuur van de menselijke geest.<Beleven',zeggen wij,
omdatzijn benadering van deliteratuurzeerexistentieelblijkt,in esthetisch en humaan opzicht intuïtief inlevend of fenomenologisch duidend,m et een afkeer voor
formules en abstractiœ.

Zoalsin vroegere opstellen onderzoekthijin <Mensen grens'aspecten van de moderne Europese literatuur,geleid door de vraag:ischrp
-vers,watzegt gij van de
m ens'?'

In drieopstellen ondervraagthijdegeschiedenisom totbeterbegrip van hetheden
tekomen.Ditdoethijvoorhetliteraire naturalisme,van Zola totClaus;voorhet
literaire vitalisme vanaf de preromantiek tot JefGeeraerts; voor de religieuze thematiek vanaf hetrom antisch mysticisme tot Simon Vinkenoog en het <lesus-movement'van de hippies.
De lezer za1 vaststellen dat de identificatie van deze drie facetten telkens gebeurt

van uiteen historisch perspectief.Ditleek noodzakelijk om hun juiste draagwijdte

in de W esterse cultuurgeschiedenisen hun warebetekenis in hetheden nauwkeuriger
te kenmerken.
De lezer zalin ditboek weinig ofniets vernemen overde esthetische, specifiek artistieke essentie van de letterkunde,wanthetgaathier over haarm ens-revelerende rol
in de perpetuele,wisselende creativiteit van de cultuur.De opstellen hebben geen

wetenschappelijkepretentie?zijbedoelen slechtsbijtedragen totdeverruimingvan
de literaire oriëntatie en u1t te nodigen tot reflectie.

O rion-Desclée De Brouw er

W ijngaardplein 15, Brugge
Nieuw e G racht 24a, Utrecht

Seded 1870 Iegtde

Firm a M .H .Lum m erzheim & c o.
-

107.Zeeschipstraat,Gent -

asfaltdaken m et volledige dichtheidsw aarborg
-

''

Oude Houtlei38,9000 G ent
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N.V.SC HEERDERS van KERC HD VE'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
Holl
e Fe/ vloeren
Marbrabeltegels
Trappen in marmermozaiek

C O N S ERV EN

Hoger
Technisch
Instituut
S INT-LIEVEN

#A
.

X/

*

Gildestraat,7 - GENT

'W #

:

..

te1(09)23.20.57
Ajdeling A1 2e graad:

'

*/ ,

-

@

.

#

--

in de gistingsbedrilven
Ajdeling A1 le grx dz

@

-

-

-

Ets. Van D e P oel & C o
TEL.6B.62.B1 (* l.)
2090

bedrijfxssistent
in degielngsbedrijven

laboratoriumassistent
in kllnlsG e scheikunde
labomtorilxmassistent
in industdële scheikunde

VoorJongensen meisjes
De schoolb>chiktover een pedagœ

P.V.B.A.

LAAGEIND 3

technischingenieur
in de industriële scheikunde
techniKch ingenieur

TELEX 33.062
STABRO EK

gievoorjongens.
De meisles kunnen volledig pension
nemen in een meisj- home.

T R O U W E S PA A RD E RS
bi
i de

K R E D lE T B A N K
bekomen gemakkeli
jk kredieten (betaalkrediet,
gezins- of beroepskredi
et,woningkredi
et)op
gunstvoo- aarden,dank zi
j het

C O M B I-S P A R E N

â
VOOR M EER INLICHTINGEN,VRAAG ONZE BROCH URE OF
W END U TOT EEN O NZER 650 KANTOREN.

Instituutvun de H eilig e-rum ilie vu n H elm et
J= M oorkensstraat95 -

Berchem-Antwerpen

Teleloon (03)39.17.
88

Middelbae Onderwijs:Oude Humanoric
Grieks-Lctijnse cldeling
Lctijn-W etenschcppelljke cldellng
M oderne Humanoric
Algemeen Vormend Onderwijs
Economische aldeling
Voorbereidende aldeling en Kleuterklas:en
:X T : R N A A T
H A t F-IN T : R N A A T

SFO RT :N V RIJZTIJDSB:%T :D IN G
INSCHR.: EERST: W EEK EN LAATST: TW EE W EKEN VAN D: ZOM ERVAKANTIE

sT. NO RBERTUS INS TITU UT VO O R VERPLEEG KUN DE
s tationsstraat 2 - 2570 D UFFEL - Telefoon 045/319.2 1

paramediseh Onderwijs van het korte type:
Vroedvrouwen /Gegradueerde Ziekenhui
sverpletelgtstlers 1
Gegradueerde Psychiatrische verpletelgtstlers
Duurvan de studies:3 jaar.
Aanvullend Selundair Beroepsonderwijs:
Verpleegassistenten,2jaar/Ziekenhuisverpleegsters,3jaar/
Psychiatrischeverpleegsters,3 jaar
lnternaat - H alf internaat

M eisl
-e,
W i1je een beetje van je vreugde geven acn de
zieken die je nodig hebben en op je wachtenl

V erpleegster
za1je zijn ...
A1de inlichtingen zijn te bekomen bijhet
HO GZR TZCHNISCH INSTITUUT VOO R VZRPLZZG KUN D:

Cupudjnenvoer,39 - LZUVZN - Tel.016 l28:.21

T E C H N IC U M
Londenstraat,43,Antwerpen.
Opleidingtottechnisch ingenieur
in mechanica,elektroni
ca
en industriëlescheikunde.

Voorbereidendjaarenvacantiecursus
met hetoog op hettoelatingsexamen.

î1A..%'1-SC11t%PPELIJK 11 E5-.EK ON
.

*

** *efbl-

*

'eMalllpl/eeresetpZx/JPOma*:jj1d1a1ant.jV.$t
SJ.u.
al-l
jm
flj
jte
onjaIUJ..oawx
asojo
korpg
j.vwhjo
jg voocj53M dl@dng:pbmte e*
.$
loelol
l1
I
ml
ll
z
djlepgmll#e&aa

a jmr
e>1Jnlaqkmotzigea.y
we
ojoxguej
.jjko oyauauum
xl
eelltnveeemaaduj
jx x aocw (. aj
rede
o
/dke411llethje JCXCCDX-tt.
lende'-'-n- 1* ln

etp
ndtKllnlslelY.eekjesr
au7oorlljlnas:-vw-. 'OM
eâe
jjxIqnlaxe4jWC.PD. w x xwxpxsjcvp >
%gtpk u Alaz
e
I
Y nMtad )u11 1Re T1.- .l)e%lrlèwrdemenjep.

*

w
*

l

<<

wees Modern lees "De Standaard»>>

Een heelgroot boek

voor een heel#/ezWe pr#s
W ergelijktu maareens in de boekbesprekingen ...)

a tr e v e n
biedt perjaargang: 1.150 pagina's grootform aat

Spaarbons,
hoge opbrengst!
W

ASLKI

ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS

Personalia

S. F. Breuer. geboren 1934. Studccrt sociologie
aan de Rijksuniversiteit te Leiden en andragogie aan de Universiteit van Amsterdam. Is als beroepsofficier van de Koninklijke Luchtmacht
sinds enige jaren werkzaam met het geven van
politieke en maatschappclijke informatie aan zowel dienstplichtigen als beroepsmilitairen van de
luchtmacht. Adres: Ametisthorst 325, Den Haag.
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.
Adrcs: Hogeschoollaan 225, Tilburg.
Peter Hehbleiliwaile 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. Moofdredacteur van 'The Month'. Publiceerde ecn bock over Georges Bernanos. Heeft
veel contactcn in de Londense perswereld. Adres:
114 Mount street. London. W. I.
Miel Dullaert, geboren 1948. Licentiaat sociologie Leuvcn. Stafmedewerker
Maatschappelijk
Opbouwwerk bij de Intercommunale Waasland.
Adrcs: Koningin Elisabethlaan 70. 2700-St.-Niklaas.
Drs. I'. Beentjes. geboren 1946. Studeerde exegese aan de Katholieke Theologische School Amsterdam en aan de Universiteit van Amsterdam.
Adres: Koningshoef 33, Amsterdam-Bijlmer.
M. Meelker-van Tijn. studeerde aan de openbare
kweekschool te Amsterdam, was in het onderwijs
werkzaam. Geeft lessen Hebreeuws en JudaTca.

Is vaste medewerkster aan een aantal dagbladen
en tijdschriften. Adres: Arisstraat 17. Wormer.
Emma Abraham-Vorlat, geboren 1929. Doctor in
de Germaanse filologie. Gewoon hoogleraar aan
de Universiteit te Leuvcn. Adres: Ridderstraat 1.
.1040 Korbeek-Lo.
l.eo Geerts, geboren 1935. Licentiaat Germaanse
filologie. medewerker aan 'De Nieuwe', 'Dietse
Warande en Belfort', 'De Vlaamse Gids*. leraar.
Adres: Waalhofstraat 51, 2100 Deurne.
K. Fens, geboren 1929. Na het gymnasium studeerde hij Nederlands. Thans docent Nederlandse letterkunde aan de Frederik Muller Akademie
tc Amsterdam. Literair medewerker van 'De
Volkskrant'. Was redacteur van 'Merlijn' en publiceerde enkele boeken met opstellen en kritieken. Adrcs: Wilhelminaweg 23, Zandvoort.
Ward Bosnians, ueboren 1934 Maatschappelijk
assistcnt. Diensthoofd Huisvesting Comit6 Studentenvoorzieningen Katholieke Universiteit Leuvcn. Rcdactielid 'De Nieuwe Maand'. Adres: De
Ster 56. 2540 - Hove.
Rita Jolie-Mulier. geboren 1934. Doctor in de
Rechtcn
Voorzitter redactieraad 'De Nieuwe
Maand'. Adres: Van Putlei 13, 2000-Antwerpen.
Carlos Tindemans, geboren 1931. Doctor in de
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W etgeving inzakeabortus,p.633
Hetartikeldatwijhieralseenbijdragetothetabortusdebatpubliceren,iseen
(lichtjesingekorte en metenkele cursievevoeœoten a= gevulde)vee ling vu
hetfdossier'dat in het Franse jezuïetentijdschrift fftudes'verscheen en ook
buiten Frankrijk nogalwat opzien heeft gebaard.Het is opgesteld door een

interdisciplinairegroep van q necologen,biologen,psychiaters,theologen.Zij
beperken zich niettot theoretlsche beschouwingen,m aar doen ook prakEsche

voorstellen.Ofjuister:zijzetten bakensuitvx reen hervormingvu dewetgeving,diezijnoodzakelijk achten.Demenselijkebezorgdheid,eerlijkheid én
competentievandezemensenbmnennietintwijfelwordengetrokken.Overde
praktische haalbaarheid én wenselijkheid van hun voorstellen kan worden gediscussieerd.M aarwijzouden graag hebben datdatook gebeurt.Ook door
onze lezers.H un is datweltoeve> ouwd.

Datzoweloverdevoorstellen van ditrappqrtalsoverdetheoretische grondslagen ew an,ook binnen de redactie,verschz end kan worden geoordeeld,heb-

ben wiju nietwillen verhelen.Daarom hebben beidehoofdredacteuren erieder
een korte com m entaar aan toegevoegd.

ZeëstandtkeBantoestans?,p.656
Vorigjaarverscheen een studieoverde TrsnKvaal-Ban wana.Naar aanleiding
daarvan wordtdoor de auteur hetmoeilijkevraagstuk derafzonderlijke Bantoestansnog eens onder de loep genom en.

HeteindevJahet##e p.661
Hetbelangvan ditartikelisnietalleen datdooreen ingewijdehetmerkwaardig verloop van de opheffing van het Katholiek Nederlands Persbureau wordt

a=geduid,maarook dataandachtgevraagd wordtvoorde indertijd belangrijkeKatholiekeW ereld Pers,voorlopervan hetKNP.

Voorde < e/,p.671
Een structurele Kafka-lectuur,dieverschillende bedoelingen heeft:1)delezer
introduceren in demodem everhaalanalyse;2)de structuurvan Kafka'sverhaal
blootleggen;3)aantonenhoediestructuurandereverhalen en interpretatieskan
genereren;4)een stmcturele en een psychologischebenaderingverzoenen zonder in psychoanalytische platim des te vew allen.

De Verenigde Staten en Vietnam,p.681
W anneermen,zoalshiergebeurt,de ontwikkeling van hetVietnamconflictbij
elkaar gezet,valt op,dat menselijke berekeningen en vooral misrekeningen
zulke enorm e consequenties hebben.M etalsconclusie,datna zoveelom streden

inspnnning,devredein Vietnam opzijn zachtstgezegd,zeerlabielis.

R echtop abortus?
Frans Van Bladel

Hetrapm rtdatwijhierpubliceren,iseenregelrechtpleidooivoorœn verandering van de Franse wetgeving inzake abortus.W atgaathet ons aan

watzein Frankrijk willen? Ten eerste:fhetverschilvan wetgeving in de
verschillende landen vorm t op zichzelf al een probleem' en als iem and

eraan denktookbijonsdewetgevingteveranderen,moethijook metdat
probleem rekening houden;en ten twee e:hetgeeftm .i.œn goH e richting

aan,zijhetmisschien nietveelmeerdan een richting,waarin overeen verandering van wetgeving kan worden gM acht.

Radio Vaticmnaheeftditrapportal<misleidend engevaarlijk'genoemd en
het afgewezen als feen verkeerde oplossing'.Laten we datm aar aan hd

oordeelvan delezerover.Diezalook zelfwelin staatzijn,devoorstellen
van ditteam gelovige deskundigen op hun eigen meriteste beoordelen,de
praktische haalbaarheid ervan te evalueren en de originaliteitervan te on-

derkennen:bijnauwkeurig toezien verschillen ze inderdaad van alle bestaande wetgevingen en ontwerpen en vangen vele bezwaren daartegen op.

In diezin isditrapporteen nieuwebijdragetothetdebat.
Een vraagisechterofhetookeen afdoendebijdrageis,œnoplossingbiH t,
volkomen berekend op wathetelisch en maatschappeli
jk beoogt.W ant
'watmoetworden beoogd? Van de enekant:deuitschakelingvan de sociale

plaag van declandestiene abohus(zoweldemensonwaardige dooronbevoegden a1sde rechtsonzekere fcleane');van de andere kant:de regeling
van hetrechtop abortus-als-noodoplossing.W atheteerstedoel- de be-

strijdingvan declandestieneabortus- betreft,ziterin ditbeleidsontwerp
m .i.een goH ekans.Om drie redenen.Hetkoppdtaan de legalisering van
de abortusnietalleen een vaag pleidooivoor,m aar de verplichting totopvoH ing inzake geboortenregeling en is dus in princpe gerichtop voorkom ing van abortus.H et maakt een mM isch verantwoorde en rechtszekere

abortusmakkelijkertoegankelijk.Hetwildeclandestieneabortus,dieblijkenservaringen metanderewetgevingen dreigtvoortte bestaan,effecuever
bestraffen.
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M eervragen wekthettweH eoogmerk:de regeling van hetrechtop abortus-zs-noodoplossing.Voorz van dattrœht'willen velen niethoren.M aar

jekunterm.i.nietomhœn.Juridisch natuurlijkniet,maarookelisch niet.
Juridisch stelthetrapm rt- alspreektheternietvan - datrechtin geen

gevalgelijk mettbaarineigenbuik'.Integendeel,hetbeklemtoontsterk de
mH ezeR enKhap - watnietwilzeggen de beslissingsm acht- van de gem eenschapi.M aar wanneer œn vrouw,na voldaan te hebben aan de ter-

men van dewet totabortusbesluit,heeftzijdaarwettelijk rechtop.De
vraag is alleen, hoe individu en gem œnschap samen dat recht kunnen
regelen.Hetrapportdoetons daarvoor enkele - m isschien watingewikkeld en idemllsusch li
jkende- suggestiesaan dehand.Ook Mergœfthet
in iedergevalœn riche g aan.
M aarkunnen we ook ethisch van œn rechtop abortusspreken? In bepaal-

degevallen zullenwedatméeten doen.Natuurlijk nietindezezin,datwettelijk rxhtvenzelfook ethisch rechtis:wiein ordeismetde wetsisnog
nietvnnznlfin ordemetzijnlevensovertuiging ofgewetenz.Natuurlijk ook
nietin dezeZn,datindeœnlictsituatiediehetin ove- e#ngnemen van
œn aboA svoor een verantwoordelijk mens altijd meebrengt,een ieder
dtijd hetrœhtheeft,dewaarden diedoorœn Iongewenste'zwangerschap
in hetgH rang worden gebracht,te laten voorgaan op dievan hetleven in
wording ofop andere waarden,die in onze samenleving inderdaad worden
versm aad:H elmoe igheid,offerzm aanvaarding van watin hetleven on-

berekend,ongepland,ja,plannen en beslissingen doorkruisend op onsafkomt(geen christen zonderkruiservaring,gœn gelovige zondergeloofin
hetonvooe enbare).M aarmensenkunnenookineensituatiekomen waar-

inzijdeplichthebben dedoordezwangerschapbe reigdewaardenprimair
testellen.Dânhebbenzijnatuurlijk ook hetrxht.Alsabortusindegegeven omstandigheden hetenigemiddelisom die waarden veilig te stellen,is
hetnietalleen een excuseerbare daad:hetisœ n goede daad.
fHetenige middelin de gegeven omstandighe en':wanneerisabortusdat?

Daarmee belanden weweerbijdevraag naarde<indicaties',naarwatwe
onder dnoodsituaue'verstan en wié uitm aaktof er zo'n noodsituatie is.

Hetrapportmaaktduidelijkwaarom wegeenindicatiesvastkunnenleggen,
watonder fnoodsituatie'verstaan kan worden en wié uitmaakt ofer zo'n
noodsituatie is:de vrouw of het paar,in Omenspraak m et de gemeen-

1Hetisop zijn minsteen paradoxalesituatie,datmensen diein hun maatschappij-

visie socialistisch georiënteerd zijn,in deabortuskwestiezo'n liberalistisch (individu-

alistisch)stlndpuntlnnem en.

2 Een belangrp
-ke vraag isechter,in hoeverrede wet,doorde sociale druk die ervan
uitkan gaan,de overtuigingen en gewetensm edevormt Y misvo= t.Hier o.
m .ligt

een taakvan deKerk a1sevangelischekritiekop slmenlevmg en maatschappij.
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schap3.Hetsterkepuntvan ditFranse voorstelisde nadruk die hetlegtop

desocialeverantwoordelijkheid vandevrouw die om abortusverzoekten
op de verantwoordelijkheid en mHezeggenschap van gemeenschap en
maatschappij.Hetzwakkepuntervan iswaarschijnlijkdeconcreteregeling
van diegedeeldeverantwoordelijkheid.Zelfwijzen de auteursop hetwerk
dathiertedoenblijftopjuridisch enwetgevend vlak.
Daarmoetmen bijvoegen:én ophetvlakvan deeliek en de(christelijke)
gewetensvorming.W antsomskrijgjedeindruk:waarzijnwijeigenlijk nog
mee bezig? Abortusvrijmaken oflegaliseren;desnoodszo,maarin geen
gevalzo.En wegaan elkaartelijfmetdemagogische slogansofverheven
principes.M aarwaarstaan wemisschien overenkelejaren,alsmetbehulp
van een produktalsdeprostaglandines(ofde steroïden)iH erevrouw œn
zwangerschap,aldan nietalszodanig herkend,in het allereerste stadium
zelfkan afbreken,zonderdatde gem œnschap,laatstaan dewet daar nog
aan tepaskomt? Dan wordtde vrouw,dan worden de mensen in hun hu-

welijksliefdeen gezinsplaningweerverdergeconfronteerd metmevrijd tot
ofteruggeworm n op?)hun eigen autonomie.Doorzezolang (en fofficieel'
nogaltijd)alleen maarteverbiMen,heeftdeKerk demensen nietpositief
geholpenom op eenverantwoordelijkeen gewetensvollemaierom tegaan
m et anticonceptiva.Gaat hetzelfde zich dân weer herhalen? W ordt weer

eennieuwestrategischeterugtochtnodig?Vaneen 'christelijkedimensie'in
dehouding tegenoverabortus,van œn tevangelischekritiek'op hetomgaan

metdemogelijkheden totbeheersingvan hetl'
even kan passprakezijn,als
erœn eliek komtvan demenselijker tonomie,ook ten opzichtevan de
Teerbied voorhetleven'.Zowelaan hetœ n a1saan hetander- die evan-

gelische kritiek en die ethiek van demenselijke autonomie - heeftonze
samenleving dringend behoefte.
Ditlaatste is mi
jn stellige overtuiging.Vele van mijn overige beweringen

zouden misschien beterin vraagvorm zijn gesteld.Hetzijn eigenlijk meer
vragen,vragen achter vragen,achter de vragen die hetabortusdebatdirect
oproept.Zezouden omstandigergeadstrueerd moeten worden.Een aansm -

ringdaartoezou hetzijn alsu op hetheleu hieraangeboden dossierreageerde.

3W ie,zoalsdeCu stelijkeVolksplrtljin België,de noodsituatie wi1bem rken tot

de ftherapeutische'nood,ehetgevaarvoor de geD ndheid'a1senige indio tie Zet,zegt
meteen datallœ n de artsui% aaktwlnneerereen noodsimatieis.Bovendien verstaat

hij'gezondheid'ofwelstriktsomatisch,ofwel(nu reeds,zoalsdeW ereldgezondheidsorganisatie aldoet,ofblnnenkort,omdatditbaefhand overhand toeneemt) ook

sociaalenysychisch(enmetwelkrechtgaatdeartsookdaaroveroordelen?).Ofwel

ismen bereld die ontwikkeling in hetbegrip t
gea ndheid'teaccepteren:waarom zegt
men datdan niet?Ofwelismen daartoe nietbereid:waardenktmen dan over enkele

jaren tes#nnn?

H etabortusvraagstuk
G.J.Adriaansen S.J.

Van verschillende kanten heeftmen zich,m etname politiek,zo vastgebeten

in hetvraagstuk van deabortusen deeventuelewettelijkeregeling ervan,
datzelfseen rustig en ernstig nadenken erovergevaarlooptin een em otioneleen ideologischecontextgeplaatstteworden.Toch mag onsditnietvan
œ n seri,euze resœ tie afhouden.

Allereerstlijkthetvan belang hetvraagstuk nietteisoleren.Hetgaatniet
om tabortusofniet'alseen afzonderlijkevraag,maarom dehouding die
men aanneemttegenoverhetleven van deindividuelem ensen van de men-

selijkesamenleving.Ditiseen dubbelevraag:dienaardebeheersing van
hetlevenalstechnischemogelijkheid entegelijk dievandewaarderingvan
hetleven - wanthetisnietalleen œ n biologisch-mM isch-technisch probleem.

Kan men spreken van hetabortusvraagstuk,ofzijn ereigenlijk meerdere?
Degemœnschappelijkefactorin deproblemen ishetfeitdathetgaatom
een nood waarin een vrouw komtteverkeren.W anneermenshiervan uitgaande,œ n rechtop abortuswilclaimen op grond van i n levensopvatting
die de rechten van de bestaande mens primair stelten dus de vrouw wil

laten uitmaken ofzijeen zwangerschap willaten doorgaan ofniet,heeft
men gekozen vooreen verregaande autonomie van de menstegenover het
ontstane ofreH sbestaandeleven.Zulk œn abortusrechtverschiltm .
i.sterk

van œn gevalvan nood waarbijmen welhetrechtop leven erkent,maar
mœntin zo'nnoodsituatietezijnterechtgekomendatergeenandereuitweg
m eer is dan abortus.

Hetisduidelijk datdepausen debisschopm n,metname van dielanden
waarhetprobleem acuutis,uitgaan van de fundamentele eerbiH voorhet

leven,en datzijop grond daarvan œn liberaliseringvan deabortusafwijzen.Hier m oge,wellichtten overvloe e,worden opgem erkt,dat we œ n

dergelijk standpunternstigmoeten evalueren.Debisschoppenzijnuiteraard
nietongevoelig voordenood rond de abortus,zijzijn evenmin blind voor
dementaliteitsverandering diebijvelen delaatstejaren isopgetre en met
betrekkingtotabortusena1szijdan.zoalsbv.deBelgischeen Nederlandse
bisschopmn hebben ge aan,zich resoluutuitspreken,dan lijkthetevident
datzijmenen op grond van hun verantwoordelijkheid alspriestersen leidersde eerbiH voorhetleven te moeten verdM igen.De eventuele conse-
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quentiesvan hunuitspraak,zoalseen vervreemdingbijeen aantal,moeten
zewe1degelijk doorzien.Ditlijktmevooronsop zijn minsteen rH en om
hun oordeelen hun argumenten ernstig te overdenken en teevalueren en er
rekening meetehouden in onzeoordeelsvorm ing.

Demoeilijkheid waarvoormen in depraktijk staat,isdatereen anomalie
bestaat tussen de wet en de heersende gebruiken.Zowelin België a1s in

NMerland bestaateen repressievewetennuzitBelgiëmetzijngevalPeers,
terwijlin Nederland deabortusklinieken volop draaien,zekertegen deletter van de wetin.Of men door œ n wetaan de clandestiene abortus een
gevoeligeklap za1toebrengen,blij
fteen vraag,terwijlrecenteonderzoeken
minstensœ n vraagtekenplaatsen bijdegetallen dievoorclandesti
eneabor-

tusworden opgegeven.Hoeditook zij- een realistischekijk op dezaak
doetveronderstellen daterOP de œn ofanderemanierietsaan de wetgedaan moetworden,om zeniettoteen farce temaken.M aarwaten hoe?

Een groep Franse praktijk-en wetenschapsmensen heeftgezamenlijk gezochtnaareen standpuntdathun verantwoord leek.Zijerkennen datze
geenjuristen zijn en zehebbenvooreen ontwerp van wetgeen eensluidend
oordeelkunnen vormen.Dekrachtvan hun gezamenlijk overlegisgelegen
in hetfeitdatzeuitgaan van deabortusalseen urgentenoodsituatieen dat
ze van een absoluutrechtop abortus nietswillen weten.Bovendien stellen
ze- m isschien in deogen van sommigen watidealistisch - een commissie
voor van verschillende vakmensen,om op die m anier de kwestie van de

abortusnietteisoleren,maartegelijkeen relekanstegeven aangezinsopvoM ing en geboortenregeling.
Dit Franse rapm rtis door enkele Franse bisschopm n afgewezen,om dat
hetdverwarring sticht'.En inderdaad,degenen die in een bepaalde richting
politieke pressie willen uitoefenen,kunnen natuurli
jk een aantalbegrippen
ofgM achten eruitisoleren en ze voor eigen doeleinden bruikbaar maken.
Ditisbeslistnietde bedoeling van de groep geweest.Zi
jhebben hun ernstigeoverwegingen m H e ten bate van een serieuze m eningsvorming gepubliceerd.Op diegrond willen wijhetrapm rtook aan onze lezersaanbie-

den,ol atiederzelfdeverschillendeaspecten vanhetvraagstukkandoordenken.In iedergevalgeefthetdossier veelinteressante informatie en een
aantalprincipiëleideeën.

M en za1vanzelfontdekken,datœn feitelijkeconstateringvan eenmentaliteitsverandering in de m an-vrouwverhouding of in de relatie seksualiteit-

voortplanting (waarbijmisschienteweinig aandachtwordtgegeven aan de
verhouding seksualiteiten menselijkeliefde)nog nietperseeen criterium
hoefttezijn vooreen principieeltebepalen houding.
Hetonderscheid tussenwat<menselijk'en watfvermenselijkt'is,vormteen
centralegM achteninhetrapm rt,heeftbijzonderinteressantekanten,maar
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biH tm .i.te weM g houvastvoor een nadere aanduiding van de alof niet
gx orloofdheid van abortus.W ant,a1s gesteld wordtdat <zwangerschaps-

onderbreking O œnisterxhtvaardigen a1szijœn geringerkwaad,ofpreciezer:deweigeringblijkttezijn om eendeshllmnnl
.serendeofonmenselijke
situauetecreren',danisduidelijkdatdezebel pm n opzeerverschillende
wijze gehanteerd zullen worden.alnnkelijk wH erom van de gM achten
*

overde autonom ie van hetbestaande leven.
Zeerterœhtstellen danook deonderzoekers,dathetœn illusieis,abstracte

no= en te willen vaststellen voor een wettelijke regeling,die overigens,
naarhun dgen zeggen,fx A dtijd weeromgebogen ofverdraaid kunnen
worden (Zeœnvoudigdeprakujk).
Zo staan we voor de casus perplexus dat men van de ene kant praktisch
gœ n wet kan opstellen die de gevo en waarin abortus ongestraft zou

moetenkunnen geschiH en,ook maarenigszinsduidelijk aanduidti,terwijl
van de andere kantde abortuszaak zulk een politieke heibel isgeworden
dater beslisteen wetza1komen,die dan vanafhetbegin van inwerkingtreden alnaar eigen goeddunken za1worden toegepast.Datis nietslechts

œn veronderstelling,daawoorzijn zowelin België a1sin Nederland minstens semi-officiële uitspraken aan te halen.

W atdepraktijk betreft,maken deopstellersvan ditrapm rtzich geen illusies.Ze zeggen zelf datze voorzien datœ n aantalm ensen de commissies

diezijvoorstaan,nietzullen komenraadplegen.Toch hebben zijzevoorgesteld,omdatzezoveelmogelijk willen helm n in noodgevallen,waarbijze,
zoalsreH sopgemerkt,minstensevenveelnadruk willen leggen op geboortenregeling en gezinsopvoe ing.
In deze geestdientm.i.hun werk gelezen en gewaardeerd te worden,alis
hetnog heelietsandersof we daarmee aan œn praktische oftheoretische

wegnaareen oplossing toezijn.Zoalsin desamenvate g algezegd,lopen
hier de meningen van de Vlaamse en de NH erlandse redactie nietonbe-

lanl jk uitœn.
De publikaie van ditrapportontslaatin iH ergevalniemand van onsvan

deplichtom zelfverderoverditlevensgrootpersoonlijkenmaatschapm lijk
probleem natedenken.W ijhom n ec metUw hulp,laternaderop in te
gaan.

1 n eoretisch blijft m.
i. de ove- eging staan die A.J.Leijen in zijn artikel in

Streven,april1971,Bisschoppenoverabortus,heeftuitgesgroken:IRechtenwetzijn
er op de eerste plaatsvoor om deruimtevan hetmenselljke open tehouden.Een
rechtsordedieabortuslegaliseert,ontkrachtzichzelf'(688).
En watdepraktijk betreft:<eriseen marge denkbaarwaarbinnen abortus a1s en
noodoplossing aanvaardbaar isY m instens getolereerd kan worden.Voor die m arge

iseen wijziging van deaboA swetnietnodig.Een noodoplossingin een situatievan
onmachtisnietvatbaarvooreen wet'.(ibid.).

Een hervorm ing van de
Franse w etgeving inzake abortus

Iederjaarnemen in Frankrijk meer dan 200.000 vrouwen hun toevlucht
totclandestiene ofsemi-clandestiene abortusA;70% daarvan zijn gehuwde
vrouw enz. W i
e beseftin welke bM enkelijke omstandigheden ditvaak gebeurt,welkem rsoonlijke drama's hetmeestalmeebrengten vooralhoe
grx fdek!/o/wordttussen wetgeving en prckff/k3,kan moeilijk aan de
indruk ontkomen dat een louter repressieve wetgeving of een struisvogelpoliiek nietlanger houdbaaris.De vraag is echter,wat er dan wé1m oet

gebeuren.Hetdocumentdatwijhierpubliceren,isdevruchtvanmaandenlange gesprekken,waarvan het them a overigens veel ruimer was dan het
abortusprobleem allœ n:hethele dom ein van de beheersing van hetleven.

Oorspronkelijk washetnietdirectbedoeld vooreen grootpubliek;vooral
overhetlaatstedeel(onzeprakischevoorstellen vooreen anderbeleid)is
onze groep nog niettotvolledige œ nstemmigheid gekom en,en datZeggen

wijook.Maarwijachten hetnodigreedsnu teproberen een eerstebijdrage
televeren aan hetdebatdatmetdedag onontwijkbaarderwordt.
L M otiveringen voorabortus
Laten we beginnen m et œn aantalfeiten,opvatingen,trendsin de m aat-

schappelijkeen culturelecontextvan vandaag,dietedenkengeven dathet
abormsprobleem in dekomendejaren nietsvan zijn scherptezalverliezen.
1 'Semi-dandestien':in hetbuitenland.Hetqnstitut Nationald'
Em des DémograpMqua'spreektvan 230.
0* tot 250.* .In Selgf; rnnmteen Jl/dïe van het Centrum
voor Sev/lkfngl- ea Gezînsstudiën,M inîsterie v= Volksgezondheîd en Gezîn, het
= /Jl@# 20.000 tot40.0* .

2 Ditdjfer is betrouwbaarderdan hetvorke.Hetligtiets hoger dan in Zweden
(66%),gevoelig hoger dan in Engeland (52Z).
3 In Belgiëtre//dewetgevîng indepre /f/knieteeu :,5% van hetaantalclandestiene abortussen.In Nederlcd worden perJc/r ongeveer45.000 abortussen opealf/k
ê
getolereer'.
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Abortusen contraceptîe
Er wordtweleensgezegd dathetaantalzwangerschapsonderbrekingen ge-

leidelijk za1verminderen methetveralgemœnd gebruik van anticonceptionele methoden.Terechtwordtin hethuidigedebatdaarop telkensweer de
nadruk gelegd en gepleitvooreenopenerpreventiefbeleid.M aarvermlnde-

ringbetekentnognietverdwijning.Ree snuisdemisluktecontraceptiehet
motiefdatveruithetmeestwordtingeroepen bijeen abortusverzoek,zelfs
in dielanden waarvoorlichting en opvoeding inzake geboortenregeling het

verstgevorderd zijn4.Hopdijk wordtooiteen volmaaktefficiënte en bewustegeboortenregelingmogelijk,maarvoorhetzoveris,moeten wegoed
beseffen dathoemeerdemensentoteen verantwoordelijkegezinsplanning
worden aangespoord,hoe moeilijkerzijeen toch optrM ende,nietgewilde
zwangerschap zullen aanvaarden.

Hetismogelijkdatnieuweprodukten zoalsdeprostaglandinesin deeerstkomendejaren reM sdegegevensvan hetprobleem veranderens.Vermoedelijk zaldevrouw (dieeven <overtijd'is)een be/nnendezwangerschap,
aldan nietalszodanig herkend,heelgemakkelijk zelfkunnen afbreken.
Komen dergelijkemiddeleningebruik,dan gaatmenwellichtminderwaardehechten aan contraceptievem ethoden.
Kortom,erbestaatin de samenleving van vandaag een tendensom abortus

en contraceptîeopgelijkevoettestellenen dietendenszou we1eenskunnen
versnellen.
Ontkoppeling van seksuditdten vruchtbaarhdd

Te- ijltotvoorkortvruchtbaarheid heteerstedoelvan hethuwelijk was,
wordtdeseksualiteitvandaagtegelijk envaakindeeersteplaatsbeschouwd
alsgerichtop wM erzijdse ontplooiing.Seksualiteitwordtlosgemaaktvan
vruchtbaarheid.Ditisœn culfureleevolutiedieonomkeerbaarlijkten voor
onsprobleem van kapitaalbelang is.Alsimmersde seksualiteithaareigen
rechten heeft en losgem aakt wordt van de vruchtbaarheid, ontstaat de
tendensom iedere nietgewildeconceptiesteM smeeralstnietbestaande'te
beschouwen.
4 Zoalsbli
jktuitonderzoekingen in Zweden,Zwitserland,Engeland.Op te nlerken
isdatde t
mislukkingen'tewijten zijn aan een gebrek aan opvoeding eerder dan aan
de gebruikte methoden.
5 A1menen somm lge specialisten van niet.Nu reedsworden deze produkten in En-

geland gebruikt.Doordatze (ondermeer)samentrekkingen van debaa= oeder bewerken ofeen verstoringvan het<
gele lichnlmpje',datvoorhetvoortduren van de
m angerschap onmisbaaris,werken ze a1sabortiva.Daarzemindergevaarlijk zijn
dan de totnog toegebruikte methoden,zullen ze ongetwijfeld worden gebruiktin
Zekenhuizen waar therapeutische abortussen worden verricht.M aarzullen ze vroeg

oflaat- aldannietclandestien- nietin iedersbereik komen?W r.hetstukle* àteraan in ditnummer,pP.708-710.
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A nderetendensin de hM endaagse m entaliteit:de em ancipatieen effectieve

gelijkberechtigingvan devrouw.Zijwilnietmeerovergeleverd zijn aan de
willekeurvan deman.Alszijœn kindwil,wilzijook zelfuitmaken wanneer.Naarmate zijmeeraan hetmaatschappelijke leven gaatdeelnemen.
zelfeen carrièrekan opbouwen,za1zijook daarin een motiefzienom een
zwangerschap die die activiteitin hetgedrang brengt,te onderbreken.
Psycho-sociale motieven
De motieven van deze aard die hetmeestingeroem n worden,vooraldoor

vrouwen die alkinderen hebben,zijn vermoeidheid en uitputtingB.Daar
komen bijhuisvesting en arbeid.(De vreesom haarwerk teverliezen,is
vooral voor ongehuwde moeders een sterk motief om haar toevlucht te

nemen totabortus).Andereveelvoorkomendemotiveringen,dieonderling
of m et de vorige samenhangen:het gevoelvan onbekwaamheid om een

nieuw (ofeerste)moederschap opzich tenemen;moeilijkhedenmetdeopvoe ingvan dekinderendieeralzijn;verstoringvandeeigen studies;leeftijd (tejong ofteoud en in hetlaatstegevalde vreesom een abnormaal
kind tekrijgen);moeilijkerelatiemetdepartner;ziekteen dedaaruitvolgende vrees voor de gezondheid van m oM er ofkind;angst,a1seen vorige

bevalling moeilijk isgeweest;tekorte afstand tussen tweezwangerschapm n.Anderemotievenzijn moeilijkeruitdestatistieken aftelezen.Bijvoorbeeld vreesvoor<watzullen demensen zeggen'en schuldgevoel(ongehuw-

demeisjesen overspel).
BehalvedezelaatstetrM en dezemotiveringen zelden gdsoleerd op.Ze vormen œn schijnbaar onontwarbaar kluwen van dwanggevoelens, die de
vrouw in stilteen œnzaamheid moetdragen.Zijvoeltzich in œn onmoge-

lijke situatie gedreven.Besluitzijtotabortus,dan gebeurtdatmeestalna
een drematisch persoonlijk conflict.Hetism.a.w.nietzondermeerwaar
databortusalleen m aareen tekenisvan fze enverval'.Erte uitsluitend dat

inzien,zou we1eenseenalibikunnen zijn.Zelfsa1shetineen aantalgeval1en zo is,isdatnog geen reden om Zch te ontveinzen dathetin de meeste
gevallen helemaalandersgaaten om de ogen te sluiten voor de oorzmken
ervan.

Invloed van wetenschap en politieke imperaieven
De hierboven staandeoverwegingen m oeten aangevuld worden metandere,

diehetprobleem van de abortusoverschrijden maarsteM smeerinvloM
hebben nietalleen op de mentaliteitinzake hetabortusprobleem,maar op
de manier waarop hetwordtgesteld.
6 Onderzoekingen in Zweden.
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Van enorm belang in ditverband isdevooruitgang vcn de:f///gfe en aanMerwantewetenschappen.Vermelden we slœhtsdemogel
ijkheid om steriliteitop te sporen en te verhelpen,om in de toekomstzelfhetgeslachtvan

zijn kind tekiean,om embrm nale afwijkingen op te sporen en tevoorkomen.Belangrijk hierin isniethetaantalpraktische toepassingenT,maar
hetfeitalleen aldatnieuwemogelijkheden om n komen.Datheeftonvermijdelijk een belangrijke weerslag op de mentditdt.Hier wordtaan het
leven geraakten ie ervoeltzichdaartendiepstebijbetrokken,inhoopof
vreesvoor...ja,detoekomstvan demensheid.En vooral,wordenzeeenmaalgevulge seerd,dan gaan deze nieuwe technieken vanzelf deel uit-

makenvan hetalgemeneculmrelepatrimonium8.Zijbevestigendeideedat
vruchtbaarheid en seksuiiteit ontkopm ld moeten worden en doen,meer
algemeen,de overtuiging postvatten datalleswatde wording van hetleven

raakt,steeHsmeerza1alangen vanwatwijzelfwillen en doén.
Terzelfdertijddragennieuwesociaal-politiekeimperatievenbijtoteenmentaliteitsverandering t.o.v.deproblemen van hetleven.Drie daarvan zijn
belangrijk:degroeivan dewereldbevolking,desocialestructuren,dehandhaving van hetgenetisch patrim onium .

Een ongeordendebevolkingsgroeiblijktœnvan degrootstegevaren tezijn
die de mensheid bedreigen.De consm uenties ervan - honger,onderont-

wikkeling,de onmogelijkheid om een iedereen behoorlijke opvoeding te
geven ofwerk teverschaffen en een menswaardig levensniveau -- kunnen
insommigelandeneenmotiefzijnom abortusop tenem en in hetdem ografisch beleid.
Naaststriktdemov afische overwegingen doen de heersende sociale struc-

turen,ookindeontwikkeldelanden,velentwijfelen aandetoekomst:waarom zouden zijnog velekinderen opdewereld zetten?
Nauw daa= eeverbonden isdevrees voorhettoenemend Jlnfi debieleen

fundo enteeloax ngdprfesubjecten.Vroeger stierven die zeerjong,nu
worden zein leven gehouden,planten Zch voorten kunnen leiden totœ n
degeneratie van het genetisch patrimonium. Sommige specialisten voorzien aldatbinnen tweegeneratiesdekosten voordewereldgezondheid even

hoog zullen zijn alsvooronderwijsen opvoeding.Diteconomisch aspœt
mag nietworden onderschat,tenminstenid op m litiek niveau.Dedoorsnee
7 Behalve watbetrdthetvaststellen van hetkarm type.Hetisop hetogenblik mo-

gelijk deze Tchromosomale identiteitskaart'vastte stellen dooreen punctievan het
vruchtwater en zo chromosomale afwijkingen te ontdekken,metname de trisomie
21,oorznnk van hetm ongolisme.

8 Erzijn weinig mensen die Freud gelean hebben of een psychoanalyse hebben

ondergaan.Toch heeft het freudianisme een enorme invloed op onze cultuur.Zo
zullen misschien weinig mensen van deze nieuwe technleken profiteren,maar rp-ds
nu worden hun idee n over alleswatm et leven >m enhangt,erdoor bdnvloed.
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burgerwordtechterm eergetroffen doorhetproble m van deonaangepastheid.Datstelthem voor de vraag:in hoeverre is heteY sch verantwoord

kl
-nderen terwereld tebrengen die onherstelburgestoord zijn?Zoalsgezegd,is reM snu de vrees voor een abno= aalklnd œ n van de vaak verm elde abortusm otieven@.
Overigens,wanneerembrm naleafwijkingen kunnen worden vastgesteld die
de geboorte van een abnorm az kind laten voorden, verzoekt de grote
meerderheid van de oudersom abortus.W ordtdeafwi
jkingpasbijde geboorte geconstateerd,dan staan ree snu vele ouders hun kind afom het
overte laten aan de zorgen van de gem œnschap.Het aantalernsuge em brm nale afwijkingen blijftmisschien klein en klein het aantal ouders dat

voordezware- burgerlijke- verantwoordelijkheid komtte staan ofZj
een kind ter wereld kunnen brengen datdegem eenschap ernsig ten laste

zalzijn.M aardatisniethetbelanl jkste.Hetfeitallœn dathetmogelijk
wordt(Z ishetnoglang nietrealiseerbaarvoordehelebevolklng)in het
prenataalonderzoek (datsm e ig doorsteM smeermenxn gevraagd zal

worden)sommigeembrm naleafwijkingen vasttestellen,heeftonvermijdelijkœnweerslagopdementaliteitenza1hetgMragtenaanzienvanabortus
bdnvloe en.
De problemen dieverband houden metdebeheersingvan hetleven,kri
jgen
aldus vanzelf en steeds meer œ n sociaal-m litieke dim ensie.DatG tekent

datzijooksteH smeervoorhetpubliekeforum zullen worden gebrachten
möeten worden gebracht.De wdgever za1 er steeds minder de ogen voor
kunnen sluiten.Temeerdaarhetverschilv- wetgevingin de verschillende

lnnden op zichzelfaleen probleem vo= t.Nietalleen zitten wijmethet
schanda? datin Frankrijk (en Bel#ëlalleen mensen metgeld naar Engeland,NH erland of Zwitserland kunnen gaan,m aar op die manier leggen

wijook delastvan demedischeen burgerlijkeverantwoordelijkheid op de
schoudersvan onze buren.Hoe dan ook,de aanpassing van de wetgeving
zalrekening m oeten houden metde veranderingen in mentaliteiten culturelecontextswaarvan wijMerboven,hoeonvolle ig en bekritiseerbaar ook,
enkele elementen hebben proberen aan tegeven.Samenvattendnoemenwi
j

driebelanvijkefactoren:1)totvoorkortstelden wijonstevreden metde
kinderen diekwnmen,telâtenleven;vandaag gaan wijbeseffen datwijde
middelen en deplichthebben hetleven te beheersen,de geboorten te rege-

9 In Zweden wordtditalshetbelangrijkstemoiefvermeld in 5% van de aboA sssnvragem Daam aastve= elden 15% van de vrouwen als eerste motief het feit dat

Zjalœn Zek,abno= aalofmoeilijk kl
'nd hebben gehad,devreesvoor œn miskrasm,deangstvoordebevalling,eugenetischeredenen,te hoge leeftijd,m akheid,
vermoeidheid.
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len,kinderen ted6en leven;2)seksualiteiten vruchtbaarheid worden ont-

kopm ld;3)alleswatdenataliteitbetreftkrijgteen nieuwesociaal-m litieke
dimensie.Tegelijkertijd gaan wijsteM smeereigenvrijheideneigen verantwoordelqkheid vragenwaarhetgaatom hetin leven roem n vankinderen.
Datis vaak nog maar een wensdroom.M aarditbelet nietdatœ n ongewenstegeboortealseen soort<vergissing'kan worden beschouwd.Demeeste oudersaanvaarden ook zo'n vergissing m etvreugde en m oe .M aar za1

datook in detoekomstzoblijven,nu instee stoenemendematedemensen
hetrechtopeisen om zelftebeslisxn overonderbreking ofvoortzetting van
de zwangerschap?

II. Gevaren vJa een verandering in de wetgeving
Een verandering van wetgeving houdtgevaren in.De voornaamstelijken

onsdevolgende tezijn.
Geboortendding?
Za1œ n niet-repressieve wetgeving inM keabortushetaantalgeboorten niet
doen afnemen? Datisœ n ernstigevraag,maarzelfsdemografen hebben er
geen ondubbelzinnig antwoord oplo.In hetgeheel genom en en over een

lange periode schijnt een verandering van wetgeving de geboortencurve
nauwelijkstebdnvloM en.in welk land ook:de beslissende factorblijkt
altijd te zijn hetverlangen nccr een kfaA .In landen alshetonze,waar
contraceptieen clandestiene abortusworden toegepast,zaleen versoepeling

van dewetgevingwaarschijnlijk nietveelweerslaghebben op hetjaarlijkse
geboortengemiddelde.(Overigenszijn erook métdebestaandewetgeving
perioden van geboortendaling geweest).

Op heteerstegezichtschijntdittegengesproken te worden doorwaterin
Engeland gebeurt.Daarishetaantalgeregistreerde abortussen tussen 1969

en 1971jaarlijkseerstmet30.000,daarnametongeveer40.000toegenomen.
10 Destudievan degeboortencurven in de Oost-Europeselanden (waarde abortus
gelegaliseerd issindsdejaren 1955-1957,naarhetvoorbeeld van Rusland,datde
abormsreedsin 1920 legaliseerde)bewijstniets.Daarvervangtde abortusnamelijk
de contraceptie,die weinig ingeburgerd is.

11 Hetopmerkelijkstevoorbeeld in ditverband isRoemenië.ln 1966,toen de ge-

boortendaling onrustwekkende afmetingen aannam,werd abortus abrupt verboden.

Ervolgde een geweldige geboortenstijging.M aar negen maanden laterkeerde dezelfde curve terug a1svoorheen:de vrouwen gingen aan contraceptie doen ofnamen

hun toevluchttotclandestiene abortus.In de StaatNew York daarentegen (waar
abo> svrijis sinds 1970)noteerde men in 1971 (voor het eerst sinds 1957) een

dalinj van debevolking.Maarnietszegtdatdiealleen aan abortusistewijten.
Ovengensdientmen op temerken dathetpercentvan m anjerschapsonderbrekin-

gen bijvrouwen uitde heellageklassen (waardecontraceptleminder goed wordt
toegepast)verhoudingsgewijsveelhogerligtdan bijvrouwenuitdemeerontwikkelde klassen.
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Maarten eerstezijn daarnogalwatBelgischeen Fransevrouwen onderte
rekenen(1 197116.000Franse,naarhetschijnt,en 2.073Belgischevolgens
officiëlegegevensllz.En ten tweedeishetnietzekerdatdehuidigegeboortendaling in Engeland uitsluitend ofvooraltewijten isaan de veranderde
wetgeving.De <legale'abortus is voorlopig alleen nog maar in de plaats
gekomen van de clandestieneszonderdezehelemaaltehebben opgevangen.
Hetmeestopmerkelij
kegevolgvan œnversoepelingin dewetgevingisœn
vermindering van het aantalonwettige of buitenechteli
jke geboortenl3.

Culturele ontrmrding?

Veelbelangrijkerishetgevaardatzou ontstaan a1sde wetgewijzigd werd
zondereen nationale consensus,veelbreder dan een parlementaire meerderheid.DeStaatisnietalleen verantwoordelijk voorde orde,maar ook
voorhetculturelepatrim onium van denatie.Hi
jmagnietlichtvaardigwetten uitvaardigen diedem eerderheid van debevolkingin hetdiepstvan hun
geweten kwetsen ofeen bresslaan in hetim pliciete ofexpliciete ethosvan
debevolking in haargeheel.W elnu,de abortusraaktfundamentele vragen
betreffendemens,leven,geloof..

Datculturelepatrimonium ligtechternietœnsenvoorgoed,onveranderlijk
vast.Hethoortook totdetaak van de Stnnt,aan watzich in deveranderende m entaliteit van de bevolking vaak tastend een weg baantsgestalte te

geven en de mogelijkheid om zich uitte drukken,de eigenlijke intentie
ervan teijkenen datgenewaterwaardevolinis,te'autoriseren'(tgeldigheid
geven').Een verandering van wetgeving innke abortusmoetdaarom ge-

richtzijnopeen beterebewustmnkingvandebevolkingbetreffendedeproblemen van hetleven,metname hun nationale en internationale m litieke

dimensie,opeengroterepersoonlijkeverantwoordelijkheid vaneeniederin
dezekwestieen op een grotereeerbiH vooreen iH ersovertuiging,waarvan

van niemandgevraagd wordtdathijzevandehanddoetsmaarwe1verhelderten verdiept.
Datbelet nietdathetvoorbeeld van de heftige controverse die Engeland

verdeeldein demaanden voordeuitvaardigingvan denieuwewet(1967),
ons tot om zichtigheid m oet m anen.Tem eer daar de verdeeldheid in de
publiekeopiniein Engeland nog verre van geluwd is.Alspoedig isimmers
gebleken datdewetheelbreed werd geïnterpreteerd.Thx retisch isabortus
slechtstoegelaten wanneerdezwangerschap tde fysieke ofm entle gezond12 Buitenlandse vrouwen worden slechts toegelaten in :erkende klinieken',buiten de
ziekenhuia n van de Nationale Gezondheidsdienst.In 1969, 1970 en 1971 bedroeg
het aantal abortussen in de eerste 33.
728, 47.
648 en 54.375,in de tweede 20.943,
38.671 en 72.109.
13 A1s men de Zweedse onderzoeken m ag geloven.M aar in Zweden wordt iedere
ongewenste geboorte,vooral buiten het huwelijk,steeds meer a1s een tfout'beschouwd.

640

Een hervorming vca de Frcawe wetgeving fazcke abortus

heid vandevrouw ofvan œn reH sgeboren kind in hetgezinin hetge rang
brengtof wanneer een ernstig risico bestaat dathette ve- achten kind

zwarefysieke ofmentaleafwijkingen vertoont'.M aarin de praktijk werd
voorde 126.774 zwangerschapsonderbrekingen die in 1971werden geregistreerd,slechtsin 9gevallen alsm otiefopgegeven dedrM dingvan devrouw',
in 12 gevallen œ n Ternstig risico'voorhaarg-nndheid,in 1.393 het'risico
van een abno= aalkind',in 4.249 œn Tgevaar voorde fysieke ofmentale
gezondheid van de reedsgeboren kinderen'in 97.114œ n faantastingvande
fysieke ofmentale gezondheid van demoMer'.Hetisduideli
jk dattermen
om
het
e
ve
n welk abora1s<dsico','gevaar',faantasting'vaagblijven en op
tusverzoek toegepastkunnen worden.

Om dierM en zijn wijvanmening datdeieuwewetgevîngwezenlf/k erop
gerlchtmoetzf/a datz# mensen diexa abortusdenken,helptom toteen
gerijptebeslissîngtekomen,om #febeslisfngteobjectîveren,om bewuster
teworden van deverantwoordelijkhdd #fezq op zlch nemen,eerder#ca
datdewefeen lijx opsteltvan toegelaten gevdlen ofvan motleven waarvoor men ultdurft komen.
M isprijzen voorvrouw en leven?
Alsargumenttegen ie ere versoepeling van de wetvoeren sommlgen een
eventueelfze enverval'aan.M annen zullen in hun seksuelerelatiesnog onverantwoordelijkerworden,devrouw za1nogmeermisprezen worden dan
nu.Hoeernstig ook,ditsoortargumenten m oettoch worden gerelativeerd.

M en denkeslechtsaan detegenwoordige situatievan de vrouw (declan-

destiene abortusbestaatl),aan hetbijna volledige gebrek aan opvoe ing
op ditgebiH â4,aan demoreleeisen dieeen verantwoordegeboortenregeling
stelt.En gemigthetvan zoveeleerbiH voor de vrouw a1shaar een zwan-

gerschap wordtopgelegd die zijweigert?
Tenslotte,hetisverrevan duidelijk datdepubliekemoraliteiterslechter
aan toeisin de Oosteuropeselanden,waarde abortusgelego seerd is,dan

inhetW esten...Nietsbewijstoverigensdatdehuidigezorgeloosheid van
dewetten aanzien van ditprobleem een beterewaarborg isvoorde publie-

kemoraliteit.Hetiseven goed mogelijk datœn veranderd beleid,op œn
verstandigemanieraan hetland gepresenteerd,ertoebijdraagtdatheelde
bevolking zich beterbewustwordtvan de ernstvan hetprobleem.
Verdervreestmen dateen verandering van wetgeving inzake abortuson-

vermijdelijk leidttotœn radicaleveranderingin de eerbiH voorhetleven
nâ de geboorte.W ie vandaag abortus toelaat,laat morgen kindermoord,
euthanasie, om het even welke vorm van eugenedsche manipulatie toe.

14 In Selgfëdoet90Z vy degezînnen cca 'geboortenregellnf;slechts7% gebrulken daarvoormoderne en e//fcflnlemethoden.
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M aarwie metditargumentuitpakt,vergœ tdatanderel= den aborm stoelaten zonder daarom kinde= oord,eul anasie enz.toe te laten. En met

welk rœhtoordelen wijoverdemoraliteitvan anderen en suR ereren wij
datwieeenlegaliseringvanabortusvoorsM t,zo barbaarszouzijn,dathij
gœn onderscheidmeermaaktbijvoorbœldtussenabolusen klnde= oord?
W elmoetdie Tpublieke moraliteit'in de mste van hetmogelijke worden
verhelderd en daarin hebben depoliticihun verantwoordelijkheid.IH ere
veranderingindewetgevingverondersteltdan ook nondznkelijk datnauwkeurig wordt gM efinieerd wat abortus is,datde betekenis en de draag-

wijdteervanduidelijkwordenomschreven endatmen Zchduidelijkbewust
is van de verantwoordelijkheid welke de individuen en de gemœnschap
Me= eeop zich nemen.Op ditpuntvan onz.
eresxtiekunnen wijerniet
aan oniomen,stelling te nemen overwatin de grond œn zwangerschapsonderbreking betekent.

111. Een kind in hetJevea roepen

Ishetembrm ,jadannœn,eenmenselijk wezen?
Rdativiteffvan hetsfologflcAe

Dethxreticigaanmeestaluitvan biolo#schegegevens.Duidelijkheidshzve (een beetje karikaturaz)kunnen we twee m siues onderscheiden.De
enenzeRen:erzijn indeontwikkelingvanhetembryo verschlllendedrempels.benM en œn bepaaldedrempelisergeen sprakevan menselijk leven
in de strikte zin.Deanderen:deontwlkkeling van hetembrm sdie door de
conceptieop gang wordtgebracht isœn continu proces;vanafdeO nceptie

hebben wetemaken metmenselijkleveninwordingâs.
Een typisch voorbeeld van de<drempeltheorie'ishetvolgende syllogism e.

Specifiekmenselijk levenisbewustleven,maarbewustleven verschijntpas
in œ n bepaald stadium van deontwikkeling van hetcentrale zenuwstelsel;
welnu,de connœ ties tussen de œ llen van de hersenschorskomen niettot
stand vô6r de 5e maand van de m angerschap;v66r de 5e maand is het

embryo dusgeen menselijk wezen.Ditsoortargllmentis gemnkkelijk te
weerleRen.Hetisjuistdatdeverschzendezonesvanhetzenuwstelselniet
op hetzelfde ogenblik funcuoned worden;vôôrde 5emau d Zjn bijvoorbeeld misschien nog nietalle cellen van de hersenschors aanwezg,hebben

zenognietdeontl kkelingnoch deplaatsdiezelaterkrijgen;deverbin15 Er Zjn natuurlijk mssenposities,metn= e die volgens welke er een O ne u
procesis datechterverschillende stadia (kwv tatieve dremm ls)omvat.In m verr.

deze positie de namurvu hetembqo uitsluitend vanuithetbiolo/sche gegeven
definieel valtZjonderdealfdekritieka1:detweeextremepositio.
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dingen tussen de cellen zijn nog niet allemaalgevormd.M aar men heeft
ree svanafde 70e dag op de hersenuitstulping (vanafde5emaand op de

hersenschors)elektrisch.
eactiviteitgeregistreerd diedewerkl
-ngvan gdnterconnœteerdecelverzxmelingenverraadt.Enzelfsalzijndieconnœtiesnog
nietfunctioneel,zezijnpotentieelaanwezigen komen gaandeweg totontwikkeling,om hun definitievevo= pasaan tenemen alshetindividu onge-

veer 14 jaaris.Ditvoorbeeld laatzien dathetuitermate moeilijk is,het
menselijk leventedefiniëren uitsluitend opgrond van biologische drem pels
in œn procesdatœ n continuum vormt.De analogie metde dood isin dit

verbandverhelderend.ErzijnverKhillendecriteriaom dedoodvasttestellen:afwezigheidvan autonomeademhaling(maardiekan ook optredenbij
kinderverlammingb.v.),stilstand vanhethart(maarhethartkan vooreen
tijd kunstmatig vervangen worden),een tvlak'encefalogram (maar sommige drugshebben hetzelfde effect),afwezigheid van resexen (metname
vanhetoog,maarweerkanditeen andereoorzaakhebben),enz..Geenvan
diecriteriageldtopzichzelfalleen.Bovendienisste>en eengeleidelijkproces.W anneeriseenmensdood?Daaropkunjegœnantwoordgeven tenzij
dooreen 'constatering'dieietsarbitrairsheeft,œn stuk menselijkeverantwoordelijkheidensomseenzwarebeslissingveronderstelt(b.v.wanneereen
behandelingwordtstopgezet).Kortom,overœnaantalcriteriaheen,hangt
dedood afvan een formelevrflellfagvan een onomkeerbaarproces.Op
œn analogemaierkunjerM eneren overhetbegin van hetleven.Erzijn
gœn drempelsdie zodanig in hetbiologische proces zitten ingebouwd,dat

ze streng objediefgedefinieerd kunnen worden.M .a.w.wiehetmenselijk
leven wildefiniëren op grond van een biologische drempelsform uleertniets

andersdan œn gedeeltelqkarbitrdrevaststelling,diem rslotvan rekening
betrekking heeftop deontwikkelingsgraad van œ n evolutiefproces.

DetweH epositiewijstditarbitraireelementafensteltdaterindeevolutie
vandatproceshelemaalgeen discontinuïteitis:erismenselijk leven vanaf
de bevruchung.Hetembrm vertoont misschien nog afef alle kenm erken

vanœn menselijk wezen,maarhetlevensprocesisreedsop ganggebracht;
wiedatonderbreekt,tastdusœn menselijkleven aan dattegelijk nogmoet
komen en erpotentied reeds is.
Ook deze m sitieis vatbaarvoorkritiek.Hetproces datdoorde bevruch;ng op gang wordtgebracht,is nietm etzekerheid œ ntinu noch vollH ig

autonoomif.Inderdaad,nietallœn wordtdehelftvan debevruchte eitjes
spontaan door hetorganisme van de m oe er uitgestoten,m aar opdat een

menselijk wezen totontwikkelingzoukomen,isereerstbevruchingnodig,
16 Om tebeginnen moetmen alopmerken datde gameten (voortplantingscellen)
vôôr de bevruchting reedsde potentialiteiten beztten om een menselijk wean te
Vorm en.
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vervolgensinnesteling,vervolgens...enzovoort.De wording van hetem -

bryo hangtdusafvan een aantalvoo- aarden dienietaltijd gerealiseerd
worden in ofdoorde natuur;dezekan hetem brm verwerpen.Een rigou-

reusen continu proceszou allœn mogelijk zijn alsde natuurvervangen
werddooreenkunstmatigmilieu (wateenhersenschim .
is).Wiedusvan een
worden spreektdatin hetembrm isingeschreven,bezondigtzich aan een

onrechtmatige veralgemening en een (minstensgM eeltelijk)abstracte projectie:het<reM s'roepthetfnogniet'op,ongetwijfeld;maarhetfnogniet'
verondersteltmeeren heeftandere factoren nodig- die van hetomgeven-

demilieu- diemethet'reeds'nognietwerkelijkzijn gegeven.
De voorstandersvan deze twee positiesgaan elkaartelijfmetmassieve
argumenten.Die van de <drempeltheorie'werpen de anderen b.v.voor de

voeten datzij<devruchtvan eenmiskraam toch ooknieta1seen menselijk
wezen beschouwen'.W aarop deanderen terugbijten:'hetistoch ook geen
wolvevruchtl' Een fanatief dovem ansgesprek! W aarom ? Omdat iM er-

een voor zijn stelling argumenten naar voren brengtterwijlhij eigenlijk
iets andersin hetachterhoofd heeft-Isde verbetenheid waa= ee iM erœn

deobjectieverealiteitvanhetembryowildefiniëren,geenmom waarachter
deangstschuilgaatom zelfzijn verantwoordelijkheid op tenemen?Alsje

dremm lskuntvaststellen,bakenjezonesafvanwattoegelatenisenverboden;datdispenseertjevan een bewusteen vrijestellingnameen maaktde
abortusmindererg.Omgekeerd,affirmeerjedatermenselijklevenisvanaf
deconceptie,dandreigjedemensallevrijheid teontzeggenten aanzienvan
hetleven,eigenlijk uitvreesvoorhetgebruikdathijervan kanmaken.Op
deverantwoordelijkheiddieiemand opzichneemta1shijeen zwangerschap
onderbreekt.komen wijverderterug.
Relationeelkarakteren uniekeeigenhdd van hetmenselijkezijn
De vraag is,ofwie zich uitsluitend aan hetbi
ologschehoudt,niettoegeeft
aan een soortintegraalm aterialisme en de rol van de ouders uitsluitend
beperkt tot de voortplantingsfunctie.<Gewone mensen'beseffen dat heel

goM ;zijhebben 1ak aan theoretischedisputen.Alszijhetembryo willen
definiëreniT,beroepen zijzich directop wattheoreticialte gemakkelijk
<sentimentele'criterianoemen.En inderdaad,jekunthetindividu nietopsluiten indeafhankelijkheid van œnonpersoonlijkeenatuur',noch hetmet
een <abstracteleven krediteren.W ezenlijk voorhetmenselijke zijn is,dat
het,hoe alankelijk ook van œn spœifieke natuur,die natuur transcendeert;menselijk zijn bezitniethetleven,hetisdézelevende;hetisnietzo
17 Hetwoord komtin hetgewonetaalgebruik weinig voor...hetistedobjectief'.
F#n zwangere vrouw zegtnietdatzijeen embrm draagt!Zijis Tin verwachting';
laterTvem achtzijeen kind'.Datzegtiets.
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geprœonditionœ rd, dat het niet meer moet worden wat het is. Ouders
geven het kind gœn abstractleven en geen abstacte natuur door,maar
verwekken hettotœn zowelrelationed alsuniek bestaan.
<Relaioneelbestaan':nietalleen ishetmenseli
jkezijn alankelijk van verschillende fysieke,fpm lliale,sociale milieus,m aar hetm anifcteertzich a1s

menselijk doorZjn vermogen om in relatiete treen metde wereld en de
u deren;hetk- Ychzeli nietnnaers realiseren #> in die rellfei8.De
m ensbestaatnietuitsluitend dooren voorZchzelt m aar meten voor an-

deren;deanderen moeten hem voorZchzelfdoen zijn.In die relauemet
anderen ontvangt,ontdekt,beledthetindividu zijn uniciteit,zqn uafek
dgenzijn.
W elnu - en ditisvoor ons onde- erp natuurli
jk van kapitaalbelangdittegdijk uniek en relauoned karA ter(ditteigen zijn'daterkend en vermiddeld wordtin en doorde relaue metu deren)isdatgene waarin de
mensnietallœn zijn m rsoonlijke ontplooiing,maarzijn doel,zijn rH en
van bestaan vindtig.Die relatie isgœ n œnrichtingsverkeer.Een kind vindt

Zjnre en van bestaan nietuitzichzelfalleen,doorin relaiete leden met
anderen,maar ook doorde relatie die anderen aangaan methem .TAnderen',

datzijnin deeersteplaatszijn ouders,voorz zijn moHer.
W ijwillenhiernietœnleorieoverliefdeenhuwelijk ontwikkelen;wijvolstnnn m etietswatie erœ n we1zz beamen,m nar datvoor onsonde- erp
van essenueelbelang is:een kind wordtslechtshed zelden fontvangen'om

zichzelfswil.Isdatzelfsmogelijk?Hetisin deeersteplaatshetvoorwerp
vu een begeerte,m en stelthetzfc: in eerste instanue voor in functie van

œn bepaalderelaue(totzichzelt tothetgezn,totdehuwelijkspadner)die
men wil creren of instandhoudenzo.Slechts gaandeweg, naargelang het

embrm dch ontwikkelt,realiserendemoH erendevaderzijn aanwezigheid
en erkennenzijhetom zichzelfswil.
W atbetekentdat<erkennen'? Nietnoodzmkelijk blijaanvaarden of zelfs
willen.Hetbestaatwezenlijkhierin,datdemoH er- zijinieergevi - het
knd datinhaargroeit,vanhaareigen lichaam onderscheidt;zijeigenthet
Zch toe,nietmeeralsœn ding inhaar,maarisietswaaaoorZjverc twx rdelfjk is;en tegelijk doetzijerafstpnd van,beseffendedatZjnu de
18 Of maen de mens,alnaargelang de verscMllende scholen,karakteriseert door de

vrijheid,detaal,Zjn 'Mstoriciteit'ofzelfsdoordeseksxlxliteit- komtin ditgeval
allemaalop hetzelfde neer.

19 Gelovigen en sommlye filosofen nlllen zeggen datde relatie tot de Absolute

Anderedaarweanlijkb1Jhoort.Mu rdeanderenzi
jn dan minstenshetteken en de
onmlsbare vermlddeling vu de M dere.
20 Buiten degavevan Zchzelf n%n de ?aM er,syelen in hetverlangen naareen

kind ta1van anderemotiveringen mee,dle natuurlljk variëren naargelang van m rsonen en situatio ,fnmlllale of sociale dn k,som szelfsegoistische bedoelingen.

645

Een hervorming vca deFranse wefgeWag inz# eabortus

plichtheefthetzijn eigenzijn tegeven.Zoerkennen isnietietswatjedoet
oflaatnaarwillekeursalsofhetembryo nietbestond!Zijn bestaan op zichzelflegtde ouderseen verplichting op.De erkenning nqv tdieverplichting

op en maaktzeop haarbeurttoteen nieuw ap# l:deoudersroepen het
kfa: in hetleven.
H ethc ftgœ n zin te willen ui% aken wsnneer precies die erkenning ge-

beurtofwelke de criteria ervan zijn.Betekentditdatergœn menselijk
leveniszolangdieerkennlngsrelatie niet(tenminsteimplidet)totstand is
gekomen?Datiseen vraag dieœnheleantropologieveronderstelt...W ij
vu onze kant menen dat œ n onderscheid gemaakt kan worden tussen

menselqklevenen vermenselijktleven (Au-= aen gehumaniseer+ .Alshet
individu werkelijk slechtsgehumaniseerd wordtinderelatietotdeandere,
dooren voor de anderen,dan ishetdie erkennîngsrelade die het volledlg

venzdf/ke kar# terv= hetwordende zf/a manlfesteert,zo nfeftotyfcnd
brengt.Zoalsmenselijk zijn nietbestaatzonderlichaam,wordthetnietgehumaniseerd zonderdierelatie totde and- n.

Kanmendieerkennlngen datap# l,enbijgevolgdiehllmanisering,weigeren? Datisde vraag die heelhetprobleem van de abortusbeheerst.Voor

wijerop ingaan,ishetœhteronontbeerlijk,ietste zeggen overhoeen in
hoeverre ook degem œ nschap hierin betrokken is.

IV Verantwoordel#kheid vJadegemeenschap
In de erkenning,zeR en wij,voelen deouderszich verantwoordelijk voor
hetwordendezijn.geroem nom hetinhetleventeroemn.Dieverantwoordelijkheid geldtnietallœn degavevan hetbiolo/scheleven,maardievan
œ n gehumaniseerd leven,dat- zolang hetindividu ledt- nooitbestaat
buiten derelatiemetanderen.Datbetekent:ofmen datnu wilofniet,iM er

ap# ltotgeboorteengageertdeeanderen'onderwiehetkind Zjn plaatszal
lnnemen,dank zijwiehetZjn dgen Zjn zi reiiseren.Die Tanderen',dat
Zjn,nadeouders,degemœnschapen demaatschappijA.
Degemœnschap isereigenlijkalin betrokken vôôrersprakeisvan ap# l
en erkenning.Eris namelijk een vraag die van cruciaalbelang is en te
zelden wordtgesteld:m etwelk rxhtzetten oudersœ n klnd op de wereld?

n eoretisch kunjediscussiëren overdevraagofhetg-in deFondslagvan
demaatschappijisofomgekeerd.Inwerkelijc eid conditioneren zijelkaar.
Ongetwijfeld,hetrechtom levendoortegevenmaaktwezenlijk ded uitvan
deperxonsjuistin zoverredezeœn Trelationed'wezen is:leven geven is
21Onder<
jemeenschap'verstaanwijhierTalleanderesxmen';onderxmaaœ happij',
de go rgamseerde gemeenschap.
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m tslotvan rekening derelatie-tot-de-anderebijuitstek.Nooitduskan de
maxtschappijditrzthtaanwieook ontzeggen.M aarzijkanwe1deuitoefeni
mtg
re
ke
n,
ofng
vrewan
ijheid,be
w
ui
br
ekom
aanteevoor
erbiekomen
voordat
œner
va-n uitgebrek aan bewustzijn
of vrijheid, uit gebrek aan eerbied voor een van

de partners.uitonverm o-

genom hetwordendezijntehumaiseren- misbruikvanwordtgemaaktA.
Datwilzeggendatdegemœnschap nietalleen verantwoordelijkisten overstaan van hetwordendekind,maarook ten opzichte van dem oH eren het
paar;zijkan nietdulden dat de ro1van de oudersverlaagd wordt totde

loutere procreatie.Datwilook zeggen datzijmeerwaarde hechtaan de
kwaliteitvan hetdoorgegeven leven dan aan dekwantiteit.Datwiltenslotte
ze% en datde'
slogan,tbaash in eigen buik'nietvo1tehouden is:de vrucht

isniethetexclusieveeigendom vandevrouw.
.zijmôetworden gehumaniseerd en datgaatnietzonderde Tanderen'.
Dieper nog:aangezien de gemeenschap hetrecht erkent om kinderen ter
wereld tebrengen en aangezien zijde uitoefening van datrecht'nietkan

verstaan a1spure procreatie,moetzij'
hetwordende zijn alse:n van haar
leden beschouwen,ten overstaan van wiezijrechtsverpliehtingen op zich
neemt.W ordthetvoorde ouders,om welke rM en ook,onmogelijk het
wordende zijn tehumaniseren,dan m6etde gem eenschap zich uitspreken:
zijmôetdebeslissing diedeoudersgeroemn zijn tenemen,ofwelvernietigen ofwelbevestigen;zijkan nietanders.

M Onmogel#kheid om tehumaniseren
Abortus is dus een ernstige zaak.Op gevaar afin herhaling te veryallen,

zetten wijenkeleconclusiesbljten dieo.i.volgenuitwatvoorafgaxt.
1. Demaatschappijisiniedereprocreatiebetrokken.Zijmoetheteminent
persoonlijk karakterervan erkennen en respecteren;zijerkentdatdeoudersverantwoordelijk zijn voorhetkomendeleven,maardatbetekentniet
datzijhaar eigen verplichtingen,'
tegenovtr de ouders én tegenover het
wordende zijn,kan afwentelen op deouders.Abortusk= dusnietgelijk
gesteld wor#en metcontraceptie;evenmin kla hijworden beschouwd J!J
eenprfv;zaak,zonderdatdeverhoudingvandemaatschappijtothuwelijk,
gezin en individu fundamenteelin hetgedrang wordtgebracht.
2. Devoortplanting kan nietworden beperkttothetdoorgeven van biolo-

gischleven;mensenroem neenmenselijk zijninhetleven,d.w.z.een relationeelzijn,dateerstdoorzijn ouders,vervolgensdoorde sociale gemeen22 Demaatxhappijverbiedtb.
v.datiemandtrouwtondereen bepaaldeleeftijd.Kan
zijook'eenkrankzinnigeverbieden te trouwen ofiemandvan wiebewezen isdathij
alleen monstertjeskan voortbrengen,hetrechtop procreatieontzeggen?
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schap in zijnuniekeeigenheidwordtaanvaarden erkend.ln datm rspœtief
moetdemaatschappij(via opvoeding)allesin hetwerk stèllen ol atde
ouders,bewustvan hun verantwoordelijkheid,zich slmhtsengageren om
œn kind terwereld tebrengen na rijp beraad.
3. Hetmenselijk karakter van hetembryo manifesteert Zch niet alleen
doorhetbestaan van eenbiolo#sch procesofvanafeen bepaaldedrempel
van datproces:gehumaniseerd wordthet#* rmensen,nietlouteren allœ n
doorde natuur.Een humaiserenderelatie'
komtslœ htà'totstand doordat

deoudets(en viahen degemœnKhap)hetkind % hetleven roem n'.
4. Abortuskunjedusgœn moord noemen:hetisjuistdeweigeringofde
onmogelijkheid om hetembryo tehumaniseren.
5. De wdgering om te humanlseren 9 uitFchzel/onaanMaardbM r.Zij
komterimmersop neerdatin deprocreatievoortplanting en humanisering,

inhetindividu hetbiologischeen hetmenselijkevan elkaarworden1osgo
m aakten dataldusde meestelem entairegrondslagen van alle sociaalleven

worden ondermijnd.
6. ln aanmerking komt Alleen de onmogelijkheid om te humaniseren.
Zwdngerschapsonderbreking i
s mnntschappelijk te rechfvclr#fgea ds zf/
een geringerkwaad ofpreciezer:#ewdgering blijkttezf/a om een deshumy iserende ofonmenselijkeJffucffefecreëren.
7. Termen als 'deshlpmaniserende'en fonmenselijke situatie'kunnen natuurlijk nietnauwgezetomschreven worden muiten enkelezeldzamegevallen:gevaar voorhetleven van de moM er ofeen afwijking i
n hetembryo
dieeen totale afwezigheid van sociale relatielaatvoorzien);men kàn er
geen nomenclamurvan opstellen.Hetheeftdusgeen zin,abstractenormen
teformuleren,dieoverigensaltijd 6mzeild ofomgebogen kunnen worden.
Een lijstvan toegelaten ofverboden gevallen houdttrouwensgevaren in,
zowelvoordeindividuen a1svoordemaatsihappij:deindividuen worden
ertoe verleid,hun situatie tedoen samenvallen metde tekstvan de weten

laten zichdusaseidenvan hun eigen verantwoordelijkhiid:demaatschapPijgaatabstracteoordelen vellen.Abortuskan slechtsworden beschouwd
a1seen uitweg uiteen hopelozesituade,en een ehopeloze situatie'isnietiets

watjein wetteksten vastkuntleggin.
8. & n'besluittotabortusismaatkchappelijk slechtsterechtvaardigen als
hetgepaard gaatmeteen attestatie(in desterkebetekenisvan ditWoord:
eenformeleverklaringdiedienta1stgetuigenis'en 'totgetuigeneemt')om-

trentdeonmogelijkheid voordeoudersom eenwordend zljn in hetleven te
roem nzoùderdatdaardoorœn onmenselijkesituatiewordtgescham n.Die
attestatiekan nietdoorde oudersallœ n worden geleverd.Ook degemeen-

schap isertoeverplicht.Nietalleen omdatook haarverantwoordelijkheid
in hetgedingis,nietalleen omdateen eenzijdigeabortusbeslissing een ern-
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< ge au tasing is van haar verhoudingen tot de moe er of de oudersz3,

maarookomdatzij2 tevaakverantwoordelijkisvoordedramatischeomstandighe en die œ n zwangerschapsonderbree g mouveren.Ook in deze
Zn zou hetfeitdat abortusals œ n pdvé ZaA wordt beschouwd,œn af-

Khuwelijk G bidJn waarachtergemœnschap en maatschappijvluchten
voorhun versntwoordeWkheid.
VL N aareen a/evw beleîd
Somml
-gen onteggen de overheid het rechtom in kwesties als deze wetgevend op te tre en.Overheidsinterventie is œhter te rx htvaardigen op
verscblllende gronden.Sommige daarvan houden niet dirx tverband met
abortusalsD danig,maarmetdem litieke en socialeconsm uentiesdie uit
œ n uitbreiding of veralgem ening ea an voort kunnen vloeien. Andere
steunen op hetprincipevan Thetm instekwaad',œ n oud m oralen m litiek

princim dat,hoezeerookindiskre etgeraakt,nogaltijdbruikbaaris.Nog
anderesteunen op hetfeitdatin iedereabortusonvermijdelijk deverantwoordelijkheid van de maatschappijin hetgH ing is.Hoe ze ook gdundeerd wordt,deinterventievan dewetgevermoetzo zijn,datOn efficiënt
en Oherentbeleid wordtuitgewerkt.Om daartoe een bijdrageteleveren,
s
omme
n da
wia
jrenearsg
tei
nen
hewi
tko
wo
rden;
v
j rtop watvolgensonswezenlijk bxogd moet
enkele dchfEjnen vooreen he>o= lng van de
wetgeving.

Prlmordide opgaven
1. ln de eerste plaatskomtheterop aan de aborms ultde clnnaestlnltdt
te hzen.M een zo kunnen vrouwen die door œn aanstaande geboorte in
nood verkeren,gG olm n wod en.

2. Zijmoeten materleelworden geholm n.A1tevaak immershouden de
motiveringen voorabortus slœ hts verband m ethaarprvmlre sociale situa-

Ge (woon-en arbeidsomstandighM en,enz.).
3. ZiJmoeten vooralmenselqk worden geholmn,djmoeten uithun eenmnmheid wordengehaald en in staatgesteld hetprobleem waarzijtallœn
ofmethaarpartner)voorstaan,teoblœtiveren.
4. Indeplx fzvanea repressld bdeldmoetduseen beldd vanbejegening
en mlfdM fef'komen.Solidariteitbetekentnietnoodmkelijk instemming,
rbrek aan instemmlngbetekentnietnoodzakelijk A euring.M aarOlidariteitverondersteltdatde gemœ nschap ten overstaan van de vrouw ofhet

m arfo= eelgetuigenisasegtvan de verpliche gen waaraan djdch go
bonden acht.
23 De vrouw die een aboA s heeftlaten verrichten,voelt Zch dan ook vaak schul-

dig tegenoverdemaatschappijen wordtvaak doordemaatschappijveroordeeld.
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5. Se/bddd-/, gerichtzf/a opopvoedinginplcr,vanop veroordding.
KO demaatschappij<œn oordœlvellen'overdebeslissingdieeen vrouw
neemtofoverdegegrondheid vanhaarmotieven?ErZjn vaak D veelimm nderabz ainhetspd.

6. Hetuiteindelijkedoeldatdewetmoetbxgen,isduseenbeterbegripen
œn diepererijpwording van de very tw- rddijkheden diehetpaaren de
gemeenschap op Zch moeten nemen.In haar Zgemœ n beleid M 1 de ge-

mœnschap abormsdtild v/e/en blilven ontraden,maarzijkan nietvolstaan methetuitvaardigen van abstracte norm en die h> rzouden ontslaan

van deverpliche ghaareixn te confronteren metdepersoov jke situatie
van de mensen.Om gekeerd kunnen de oudersgeen uitvluchtzoeken door
zich te beroem n op Zgemene schema'sofandere gevallen dan hethunne;

zijmoeten de onmogelijkheid wasn'n Hjzich bevinden om dîtkind inhet
leventeroepen,motiveren.Hoem rsoonlijkdiemotieven ook zijn,zijmoeten desocialeimplicaueserkennen van deG slissing die zijwillen nemen.
7. Die gededde verantw- rddilkhdd veronderstelt œn ernstig en vertrou- olgesprek tussen de vrouw ofhetpaar en œ n of andere vertegenwoordiger van de gemœ nschap.De enige geschikte plaatsdaarvoor isvol-

gens onseen centrum waar voor de restook huwelijksadvies,prenatale
consultatiesen œn Sobale info= atie overalle gezinsproblemen worden
verstrekt.Temeeromdateenabortusveaoek degelegenheid moetZjnvoor
œn betere vormlng totverantwood ouderschap,alwashetmaarom herhnllngen te voorkomen.Daar zou œn Raad moeten zetelen,bevoegd om

hetverzoek te horen.Hierondergeven wijnaderaan welke de juiste bevoegdheid vandieRaad moetZjnenhoehijkanwerkenM.
Tegenstrijdige eisen
W attedoenindepraktijk?Hoekunnendeschijnbaaronverzoenlijkeeisen
' knnt kan de
dieMerin hetspelzijn,toch worden verzoend? Van de ene
maatschappijhaar verantwoordeWu eid niet vervken;door overrHing
moetzijtrachten abortusteonkaden enduskan z# een loutereliberaliserfag van de wefnîetxavx r#ea.Toch moetzijaandachthebben voor
iH erspersoonlijke situatie en ie ers eigen verantwoordelijkheid bevorderen.Van deanderekantmoetzijhetwordendeZjndoeneerbie igen,zon-

derdaarom œn onmenselijkesituatievoordemoH erofhetge tecreren.Diem r nog houdt de moeilijkheid om œn bevreigende prakusche
oplossing te vinden verband methetfeitdatde beslissing om œn zwangerM De installatie van alke Raden in de (te ve= enigvuldigen en mtioneel in te
planten)Centra voor Geznsphnnlng lsnatuurlijk xn eno= e ondememlng,mner
m en hoeftniette wachten totze overalopgerichtblnnen worden om de wette her.
Vorm en.
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schap teonderbreken wanneerhetonmogelijkishetve- achtekind tehumaniseren,tegelijk aan de moM er ofhet paar en aan de maatschappij
toebehoortmaarop totaalverschzendeniveaus.Zijengageel demensin
hetdiepstvanzijn bestaan en van zijn vrijheid,zodatsommigen demaatschappijhetrechtontzeR en om hierin œn beslissing op teleggen ofzich
diebeslissingvoortebehouden.M aarzijengageertook demaatschappijin
haar grondslagen zelf.Alnaargelang men aan een van deze twee m len de
voorkeurgeeft kan men totheelverschillende wetgevingen komen.

Onzegroep heeftlang naareen oplossinggezocht.Gaandeweghebben wij
enkele voorstellen uitgestippeld die als bakens kunnen dienen voor een

nieûw beleid.M aarsbehalvedatniemand van onsœn juristis,vragen wij
onsafofonze voorstellen méérkunnen aangeven dan een oriëntatiewet en

iedereenweethoehetdatsoorttekstenvergaatalsergœn mensen zijndie
ze,in degeestvan dewet,telkensaan iM ere concretesituatie kunnen aan-

passen.Zelfzijn wijniettoteenstemmigheid geraaktoverallevoorstellen
die hiervolgen.M aarmisschien kan de uiteenzetting van onzeuitœ nlom nde opvattingen beterdan theoretische overwegingen laten zien hoe ernstig

some geproblemen zijn diehierworden gesteld.
1. DeRaad diewijvoorstellen,moetrepresentatiefzijnvoordebevoegde
instantiesvan degemeenschap.Hijzou samengesteldzzijn uit:twee artsen
(van wieéén huisartsofde artsdiedoordevrouw isgeraadpleegd).een
socialewerkster,eengezinsadviseur(dievormingkangeveninzakegeboortenregeling),iemanddieop dehoogteisvan demogelijkheden diedemaatschappijbiedtom vrouwen in nood tehelm n.
2. DieRcJ# zoubevoegd zijn om hetverzoek totzwangerschapsonderbreking in ontvangstte nemen.Daartoe zou hijminstenséén van zijn leden
(eenanderdandehuisartsofdegeconsulteerdearts)volmachtgeven.Deze
hoortdeaanvraag,helptdevrouw (ofhetpaar)om haarmotivering voor
zichzelfte verhelderen en haarbewusttemaken van de draagwijdte van
haarverzoek,lichthaarin overeventueleandereoplossingen,overtuigtzich

ervan datzijondergeen enkele verkeerde druk handelt,informeertnaar
haar sociale situatie en de gezinssituatie,en licht de Raad voor over de
redenen die de aanvraag motiveren.

3. Minstens achtdagen later(o# atde vrouw haarbeslissing ka: laten
rijm n,ol aternstige informatie ingewonnen kan worden.metnameover
mogelijkeandereoplossingen),na een tweede on% oeting (ofmeeralshet
nodigblijkt),isdeRaadinzijngeheelbevoegd om eenattesttegevenwaarinformeelwordtverklaard:rekeninghoudend metdesituatie,zien wfjniet
#cfdezevrouw (ditpx r)devoleinding van dezwangerschap op zlch kan
nemen OJda ereen andereuîtweg is#= deonderbreking vcqdezezwcngerschap.
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Sommigen van onsmenen datdeRaad zich in zf/a geheelmoètuitspreken
en in c nwezighdd vx #e vrouw ofhetpaar.Di
tom tevermijden dathet
attestallœ n m aareen handtekeningondereen rapportwordten om degene

diehetverzoek heteerstin ontvangsthœftgenomen,in zijn taak telaten
bijstaandoordeheleRaad;voorkomen moetwordendathijeen (vlugdoor
deroutinegetrainde)functionariswordt,dieoverdeabortusmoetbeslissen.
Anderen daarentegen vinden de modaliteiten van deze tweM e ontm oeting

moeilijkaanvaardbaar.Hetbelangrijksteisvolgenshendebeslissingvande
vrouw ofhetpaar.Demaatschappijheefthiergeenbeslissingsmacht,ook
nietbijmondevan een raad van wijzen.
W aarop dan weergerepliceerd wordtdatdeverantwoordelijkheid van de
maatschappijindezekwestieevenzeer(alhoewelopeenverschillendewijze)
in hetgM ing isalsdievan devrouw ofhetpaar.Hetgaathierom een echt

gedeeldeverantwoordelijkheid.Noodzakelijkisdatœn getuigenisvan solidariteitofdesolidarisering wordtgegeven,datdebevoegde instanties engageert.
4. DitYfelfmoet#* rde R= # gegeven worden op wx r# van eer.IM er
van de leden kan zich alleen in geweten uitspreken,aangezien een cataloog

van abstractenormen aftewijzenlijkt.Hetattestzou wezenlijkbetrekking
hebben op hetfeitdatdevrouw (ofhetpaar)deRaad inderdaad geraadpleegd heeft,op degegrondheid van haarmotieven,op deonmogelijkheid
om denoodsituatieop œ n anderem anierte verhelpen.

Ditbetekentdatwijiederdmoraliserend'oorded afwijzen (deechtemotiveringen van een abortus kunnen trouwens nooit helemaal onder woorden

worden gebracht).W e1moetdeRaad zich ervan overtuigd hebben datde
vrouw zich werkelijk bewustisvan desdcialedraagwijdtevan haarbeslissing.

Toch zijn sommigenvanonsbangdatzulkeenattestatie,a1s'
zenietgoH in
dewetistingelijfd',loutersubjectiefblijft:zeheeftgœn enkelejuridische
waarde.M aarbetekenttjuridisch'alleen datvastgelegd wordtwattoegelaten en watverboden is? Omgekeerd,mag hetzich beperken toteen form eleverklaring datdebetrokken vrouw indérdaad gehoord is?
5. Geen enkele abortuszou verrichtm ogen worden na de 12eweêk van de

zwangerschap (gezien demedischemoeilijkhe en diedan rijzen),buitende
gevallen vanonmiddellijkgevaarvoorhetlevenvan demoM erofeenernstige afwijking van hetembrm .
6. Deabortusmoetuitgevoerd worden in een erkend ziekenhuisOJ een
erkendekliniek.Hijmoetgepaardgx ametvoorlichtingenvormînginzake
geboortenregeling.
Deze verplichting m oetdrastisch geurgeerd worden,om alle <abortusindustrie'tevoorkomen.
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1. fM fea de R-# hd verzoek ontvankdijk verklx rf,wordt de eerle
zwangerschapsoy erbrekingdoorhetFekea//ad,terugbetk d..een volgendeafef(tenzjin hetg>< van gevaarvoorhetleven van de moH er)#
slechtsvooreen degrezfe/gedeelte.nnnrgdang deR># beslist.
Dezelaatstebeschlkklng ka arbitrairlijken,vooralomdatzijdemensen
diegeld hebben,dreigtte begunsigen;maarzelijktnoodznkelijk om de
vrouw ertoe te bewegen contactte houden m etde Raad en tevens om de

abortuspraktijk teontraden.& wordtgematigd doorhetfeitdatdevrouw
naeenœrsteabortus,normaz gesproken,œndegelijkevormingzd hebben
gekregen inznke geboortenregeling.

Somml
-gen van onszijn hetmetdeze paragrnnfnieteens.algeven zijtoe
dathetbeleid gerichtmoetzijn op ontradlng.Hetkomtde maatschappij
niettoe,zeggen zij,een abortusverzoek 2 dan nietontvankelijk teverklaren,zelfsnietzich solidairteverklaren metde genomen beslissing:de beslissing hangtuitsluitend afvan de vrouw ofhetpaar.H etisvu kapitaal
belang,maarook voldoende,datde vrouw contactzoektmetde Raad en

datœn loyaalen ernstig gesprek plaatshedt.Hetspreektvanzelf datzij
hetzelfde voorbehoud maken voor de volgende paragraaf.
8. Indîen de Raw, weigertYch soliddr te verklren methetverzoek,zou

deeersteabortusdieoW anksdIewdgefng verrîchtwordt,geoorloofd zf/n
indeweffelf/kebetekenisv- hetwoord.Om drierH enen:om declandestieneabortustevermijden;om deopvoe ngtotgeboortenregeling teverzekeren;omdatdetijd ontbreektom ap# laan tetekenen tegendebeslissing van de Raad.

hfaartenzjhetappèlerachterafandersoverbeschikt,wordtdezeabortus
nietterugbetaid doorhetZekenfonds.
Iedereverdereabortus,verrichtondanksdeweigerfng van deRazzz?om Scà

metdezebeslissîng mlfdir te verklaren,zou weffelf/k ongeoorloofd zf/a.
Andersstorthethele systeem in elkaar.

9. Behalve dshetom minderjarigen gaat(tot 18 jaar),wier oudersgehoordzoudenmoetenworden,zoudeRaad gebondenzijnaanhetberoepsgehelm (a1ishetwenselijk,nietverplicht,datde man ofdevaderop de
hoogtewordtgebrachten datdeRaadook zijnrxhten verdM igt).Datbetekentœhternietdatde Raad zijn beslissing nietmag meH elen aan de
me icus-adviseurvan deSocialeZekerheid (zodathetziekenhuiskan controleren ofdevrouw reM seerderœ n abortushœ ftlaten veM chten en welk

attestzijtoen hxftkunnen voorleggen;ditallœn voorwiedetw* vorige
paragrafen aanneemt).
10. De ongeoorl- fde en de cl= #exffeae abortus vx fea door de wef
strafb< r worden gesteld.Commerciële ofcland>tiene aboleurs moeten
stmng wod en gestraft
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Voordiegenen onderonsdievan oordœlzijn datdebeslissing uitsluitend
bijdevrouw ofhetpaarligt,isO œn dieabortuswettelijk ongeoorloofd
dieverrichtwordtzonderdatdevrouw œnattestkan voorleR en datzijde
Raad œ htonM oetheeft.

Alswijhier onze soms uiteenlom nde standpunten meedelen,dan in de
eersteplaatsom een bijdrageteleveren tothetwerk dattedoen blijftop
juridisch en wetgevendvlak.W ijzoudengraaghebben datdatzou uitgaan
v= datgenewaaroveronzegroep hetœnsis.Van de enekanten negaief:

dewetgevermagzich nietbem rken tothetopstellenvan een lijstvan toegelaten en verboden gevallen;abortusmag nietbeschouwd worden alsœ n
louter privé aangelegenheid.Van de andere kanten m sitief:er moetiets
gedaan worden voor de collectieve bewustm aking en de vo= ing van de

œhtparen;allœn zo kan hetaantalabortussen geleidelijk afnemen.In dat
m rspedieflijken de instelling van Raden zoalswijdie voorstellen en de
verplichtingvaniH erdieœn abortusove- eep om daarmœ in gesprekte
tre en,geen utopie,zelfsalsdaarmœ œ n beroep wordtge aan op mense-

lijkekwv teiten dienietgewoonzijn,zowelvan dekantvan deleen van
die Raden Zsvan devrouw ofhetpaar.De ervaring leertdatde mensen,

wanneerZjvoorzo'n cruciaalprobleem staan,vaak tothetb%tevu zichR lfkomen.
W at de afgevaardigde van de Raad betreft- arts,psycholoog of sociaal

werker - hijzou gekozen moeten worden minder in functie van zijn
diplomadan van zijn bekwaambeid om huwelijks-en relatieproblemen te
behandelen.Daarvoormoeten mensen opgeleid worden;die vorm ing moet
dringend georganiseerd worden op nationaalvlak.De Staatm oetdaarvoor

denodigemiddelen verschaffen.Hetisophetogenblikœnvanzijn belanp
rijksteol rachten,mensen tehelpen totbevrijding tekomen en totperwx alf/keontwikkelinp onmisbarevoorwaarden voorhunmaatschappelijke
participatie en voorde rijpwording van hun verantwoordelijkheid ten opzichte van alle problemen die verband houden m etde beheersing van het
leven.

Natuurlijkkunnen tegen onze voorstellen talvan opwerpingen worden gemaakt.W enoemenerslechtstwee:1)zezoudendegemœnschap œnzware
financiële lastopleR en;2)vele vrouwen zullen weigeren œn dergelijke
Raad te consulterenos.
25 Een nnaere voor de hand liggende opwerping is bîlvoorbeeld:wfe zegtdatdie
Re en overd op dezelfdemlafervan hun 'dâcrefoacfre'bevoegdheîd gebruikzullen
maken?In de ene gemeente //st# zullen zeonvermîldelqk nsoepelee // '
strengee
zfln dan in andere.M ce isdatook nietzo metde rechtspraak?
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De eerste opwerping isnieternstig genoeg om allesm aar telaten zoalshet
is.Declandesueneabortuskostdegem œ nschap ook reedsveel:curettages,
opname in het ziekenhuis,neuro-psychologische behandeling,die na a n

clandestieneabortusvaak nodig zijn,komen ten laste van deSocialeZekerheid.M aarvooral:alsdemaatregelen diewijvoorstellen,vruchtafwerpen,isdeglobalewinstvan deheleonderneming,hoewelnietin cijfersuit
te drukken,m isschien heelgroot.Nietalleen zou œ n langzaam vervalvan
de burgerzin betreffende de problemen die ons hier direct bezighouden
worden voorkomen,maar velen zouden toteen meer ontwikkeld verant-

woordelijkheidsbesefworden geholpen ten aanzien van hetheleprobleem
van debeheersingvanhetleven.Ditzou een globale(ook financiële)weerslag hebben op hethele nataliteits-,gezins-en opvoedingsbeleid.

W atdetweedeopwerpingbetreft:hetisinderdaad mogelijk datvelevrouwen - uitschaamte,uitvrees,uitluiheid - de Raad nietzullen consul-

teren.M aarzelfsalsdewetslechtsgH eeltelijk werkt,isze nog altijd gedeeltelijk een goe .Hetargumentvandevreesismaaraltegegrond:welke
vrouw isnietbeschroomd om overhetmeestintiem e van zichzelf te spreken metonbekenden? M aar watgebeurt er in feite in hetgeval van een

clandestieneabortus?Ook danmoeten zijhuntoevluchtnemen totderden.
En watgebeurterin andere landen waar de wetgeving ook steunt op de
consultatie van œ n commissie? In sommige van die landen delibereertde

commissiezonderdatdevrouw erbijis.Datkan voordelen hebben,maar
devrouw krijgtdeindruk datallesbeslistwordttbuiten haar'.Bovendien
ziterhetgevaar aan vast datde comm issie de abortus a1s een abstracte

aangelegenheidgaatbehandelen.Eenechtgesprek vindenwijonmisbaaren
daartoemoetallesinhetwerkworden gesteld.Hetisjuistom diereden,om
de vrouw en hetpaar over hun vrees heen te helpen,dat de arts die de

zwangerschapheeftvastgesteld,lid moetzijn vandeRaad endatdeeerste
ontm oeting plaats m oet hebben met één enkel vertegenwoordiger van de

Raad (een anderdan diearts).
Vrees,pudeur, reserve zullen altij
d blijven bestaan.De opvoeding kan
daaraan iets verhelpen,m aar slechtsop langetermi
jn.Alsvan deandere
kantde clandestiene abortus effectief vervolgd wordt,za1de dreiging dat
men ooittoch voordeRaad za1moeten verschijnen,remmend werken op
de abortus en m isschien een meer verantwoorde contraceptie stimuleren.
Voorvrouwen die gegronde m otieven hebben om een abortus aan te vra-

gen,speeltde vreeswaarschijnlijk een geringerol.
W ie hetbovenstaande gelc en heeft,za1 twee leem ten hebben opgemerkt.

Ten eersteswijheba n in ditdocumentnauwelijksrekening gG ouden met
de psychologische gevolgen van de abortus en met de gevolgen die mis-
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schien voortvloeien uiteen verandering van de wet.Ditzijn belangrijke
vragen,maarzocomplexen somstegenstrijdip dathetonsmoeilijkleek ze
te betrekken in een reflectie waarvan de voornaam ste bM oeling was,aan
te tonen hoe de tussenkomstvan de wetgever in deze kwestie gefundeerd

kanworden.Sommigen zullen onsookve- ijtendatwijgeenrekeninghouden m etreligieuze,filosofische ofethische overtuigingen.M aarin een pluralistische samenleving a1s de onze ismen genoodzaaktmaatregelen uitte
vaardigen dienageleefd kunnen worden doorheeldebevolking,zonderdat

zeiemandsmrsoonlijk geweten kwetsen.Nietsbeletdatœn iM erde termen vandewetrespœteert,maarverderalleengehoorgeeftaan zijn eigen
geweten ofov- uiging.

W ijweten datsommigen onszullenbeschuldigen misbruiken tesanctioneren.M isschien.Maarandere,nietminderernstigemisbruikenwijzenwijaf.
En aan welkezijde moetmen zich scharen? Aan dievan depessimisten,
diedirectklaarstaan om anderen teverdenkenvan imm oraliteit,ofaan die
van de optimisten,die geloven in de langzam e opgang naar een meer be-

wusteen verantwoordelijkelevenshouding? W ijkiezen voordezelaatsten.
Aan ditdocumenthebben m eegewerkt:

DeniseAlbe-Fessard,professorneurofysiologie,Parijs;Dr.Jean-Raymond
Bertolus,psychiater,gerechtsexpertvooropvoedings-en gezinsproblemen;
Dr.Jean-NoëlBiraben,demograaf;Dr.André Boué,professormicrobiolo-

gie,Parijs;Dr.JoelleBoué,hoofdvanderesearch aanhetCNRS;Dr.M ichelChartier,gynecoloog,gerechtsexpert;Pastor AndréDumas,professor

moraalaan deprotestantsefaculteitvoortheologie,Parijs;Jean Garnier,
adj.-directeurvanderesearchbijdeINRA;HenriLéridon,demograaf,econoom;Bruno Ribes,jezuïet,directeurvan fEtudes';Philippe Roqueplo,
domH caan,geestelijk adviseurvan deUnion catholique desScientifiques
français; René Sim on, salesiaan, theoloog; Charles n ibault,professor

voortplantingsfysiologie,Parijs;OdetteThibault,biologe.

Zelfstandige Bantoestans?
Een studie overZuid-A frika

Z J.G.Boot

Dr.J.P.Fe dema prom oveerde aan de V.U.te Am sterdam op hetonderwerp:TrœtsvG -BaTswana kiezen voor de m# erne werel' (naderverkaard zsonde- erp door:) Teen vergelijkende studie van socio-culm rele
verandering in een z> .Bantoestan als antwoord op het aanbod van de
TfBoeren'',de zending en de industriële stad'.

VoorZjn antrom lo/sch onderzoek verbleefhijrUM een jaaronderœn
drietalTswnnn-stam men in W est-Transvai.

Zijn algemeneprobleemstelling Merbijwas:'W elkerichtingin socio-culturele zin kiezen de TransvaalbaTswana in de contactsituatie van de Zuidafrikaanse samenleving,waarin industrialisatieen urbanisatie steH sbelang-

rijkerworden?'
Zijn onderzoekmondtuitin œn kriuek ophetZuidafrikaansbeleid vande
zgn.V ote aparleid',de vorming van zelfsfnndige Bantoestansvoorde
Bantoebevolking.

Eerstwordtœn interessantebeschrijving gegeven vande traditionele (Oorspronkelijke)socialeorganisatievandedrie(kleine)stxmmen.Destam,de
totemv oep,de clan en hetgezn vorm den tot aan het einde van de 19e
eeuw in ove- egendem atede kernen van deban wana-samenleving.
Daarna worden de verschillendereactiesgeschetstop hetaanbod en de in-

vloe van de fboeren-voortrekkers',de zending en vooralvan de nabije
industrie-steden,waarm ee deze stamm en in aanraking kwam en.

Onderdeboeren-heerschappijwerden dedikwijlsbloH igestsmmenoorlogen minder,maarde ban wana waren aanvankeli
jk tothand-en-spandiensten verplicht en bleven ook later leven in m litieke en sociale ondergeschikl eid.De onderlingeverhouding wordtgetypeerd door œn opmerklng
van de bekende a ndeling Behrens in 1887:

<lch zweisenichtsunsereChdsten (debantoe-christenen)haben den He=
und Sein W ortherzlich lieb:aberdie Bauern D lieben,wird ihnen unend1 Dr.J.P.FH dem a,Transvaalm aTswana klezen voorde moderne wereld,HetW ereldvenster,Baam ,1972,226 pp.,J 14,90.
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lich schwerund ich zwez e,dassdiesbald erreichtwerde,so sehrich auch
daraufbinarbeite'.
Toch kwamen de batn wana doorditconGctin nauwe aanmklng metœ n

anderewijzevan leven.
Dezending (sinds1857 deDuitse He= annsburg M ission;de Engelse R ndelingen werden wegenshun kritischeinstelllng doorde overheid nietmeer

gewenst)brachtœn zekere vrijheid ten annzlen vu hettraditioneelgegevene;zijzorgdeook vooronde- ijsen stimuleerdedealgemeneone kkeling van de bantoe,zodat de chdsten-bantoe ook economisch œn beter
perspecuefhad.

De sterksteinvloe ginguitvan desteelijkeindustrie.Dezebood geld en
welvaal aandestamlM en dienaardemijnen trokken,maarconfronteerde
hen ook metœ n samenleving die doorde genoem de zendeling Behrensin

1873werdgekaraktedseerd isenSatansschule.'M enhoortvreselijkedingen van de(diamantlvel
den:zuim n,vreten,hoererij,rovenenmoorden en

zijdiedaarmetmooieklerenvandaankomen.zijn zohoogmoedigen bru*

Trokken deban wanaaanvankelijk naardemijncentraom geld tevedienenten batevanhetbM rijfin deeigen stam,en demeisjesom een betere
huwelijksuitzettekrijgen,nâ 1900verlieten steM smeerhetstamgebiH om
zich blijvend tevestigen ln deindustrie-œntra,waarmen verplichtwaste
verblijven in allœnvoorBantoesaangewœen Tlocasies'.
Hetgevolg was,datin steM stoenem ende m ate de mannen aan hetstam-

landonttrokkenwerden.Z1jvex ldenernietmeerhunsocialeen economischeplichten,waardoorde gezinsontwdchting werd bevorderd en delande-

rijen onvoldoende werden veaorgd.
Niettem in bleefercontactm ssen de mensen in hetstamland en detlocasieg-

bewoners,waardoorersprakewasen isvan eenwM ecijdsebdnvloMing.
Ditbrachtaanzlenlijkeveranderingen in hettraditionele samenlevhgspatroon.

Zo isde betekenisen de invloed van hetstamhoofd zodanig verbleekt en

verdund,datervanzijnleiderschapinoorlogstijd,zijn priesterschapenzijn
functiea1swakeroverhetwe1en weezijnermensen,nietzo heelveelis
overgebleven.Dewetgevende,deuitvoerendeen derechterlijkemacht,die
hijinbeginselautonoom bezat,isgrotendeelsovergegaannaardeCentrale
regering.

Hetm lygamegezinslevenverdwijnt,omdatdeman financieelnietin stat
is.ermeervrouwen op na te houden.

Detraditioneleveegiftenhetgeven vanbruidskledingingevalvanhuwelilk
komen weinig m eervoor.
DelnvloM van demoderneartsgroeitten kostevan deinheemseheelkunde.
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M en kan M er spreken van culturele desorganisatie en anomie,m aar kan

volgensdeschrijvertoch dezeveru deringen voorœn grootdeelook m sitiefwaarderen.Zo b.v.deduidelijk aanwijsbare overgang van œn maatschappijwaarin iemandspositie,machten rijkdom,bepaald werden door
geboorteen afstamming,nnnrœn maatschappijwaarin iemandscapaciteiten en prestadesbepalend zijn.
Deveranderingenworden doordeschrijvertotindetailsbeschrevenin een
vergelijkend onderzoek,waarbijook deverschillen tussen dedrie stammen
aandedagtre en.Desituatieisingewikkelderdan in mijnkorteweergave
kan uitkomen.

Een en andervathija1svolgtsamen.
Menvindtinalledriestammenhetprocesvanurbanisatie(verstedelijking).
In één stnm botstditmetde traditionele culturele en sociale structuur.De
traditionele leiders trachten,m etsteun van de Zuidafrikaanse regering,de
traditionele waarden en structuren in stpnd te houden.Zeli
jken echterte
vœhten op verloren terrein.ReM som streeks 1900 was er onder twee van
de drie stammen een beweging voorherleving van de traditionele Tswana-

cultuur.Dezeismislukt.De urbanisering en culturele aanpassing blijken
een onomkeerbaar proces te zijn.De jongere generatie staatmeer open
voor de vemieuwingen.Bijeen andere stam leeftmen in een onbesliste
conflict-toestand.Bijdederdeheeftmenechterwe1reedsgekozen vooreen
nieuwe sociaal-culturele orde.diein grotetrekken aansluitbijhetproces
van urbanisering.Vandaardatmen daar nu een rM elijke merlintegratie
heeftbereikt.

Hiermeeheb ikdehoofdlijnen van dedissertatiein hetkortweergegeven.
Ik ben nietin staat,de feitelijke juistheid van de onderzoek-resultaten te
toetsen,maarheb deindruk,datdeschrijverzijn bestheeftgM aan om de
fdteninhetlichttestellenenœnobjectiefbeeldtegeven.
Daarmeeheefthijeen omvangrijk werk verrichten een belangwekkende
bijdragegeleverd voordekennisvan desituatiesen voordebepaling van
hetjuistebeleid.
lçaast de theoretische en principiële verhandelingen is hard nodig zulk

onderzoek,datconcreetingaatop dereëlesituatiesenmogelijkhM en.
Op de 203 bladzijden waarin het wetenschappelijk onderzoek objectief
wordttverslagen',volgen dan nog driebladzijden <Epiloog'.Hierwordtgeconcludeerd:<Een der grondslagen van dat(Bantoestan-lbeleid is...die
handhaving en bestendiging van die Bantoese kulturele identiteit,tradisi-

oneleleefwijseensosialeordening'.
<Dee>aringenderbaTswanavandelaatstezeventigjaarbevestigen,datna
een eerstecontactperiode,zekerindien deindustriëlestad haarinvloM doet

gelden,deterugkeertotdetraditionelelevenswijze een onmogelijkheid is.
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DaarmeeishetBantoestanbeleid in zijn kern veroordeeld toteen utopie.
Een biraciale organisatie van œ n sam enleving,waarin iedere raciale groep

intheoriezijneigeninstitutiesheeft,isinœnverstM elijkteindustriëlemaatschappijvolslagenirreëel'.
<A11œndoordemachten derijkdom rechtvaardigmetelkaartedelen,kan
Afrika doorzijn bewonersin vrM e worden opgebouwd'.Anders <iseen
bloedbad onvermijdelijk'.
M etdelaatstetweezinnen ben ik hetwe1eens.M aarhetkomtmijvoor,
datdeze en ook voorafgaande uitspraken toch nieteenvoudig voortvloeien

uithetingestelde onderzoek,en datde schrijverhier te gemakkelijk zijn
conclusiestrektt.a.v.hetgrote probleem van Zuid-M rika en van hetbeleid
van de 'grote apartheid',dathem aldoor voorogen stond.

Stellig raakthijmetzijn onderzoek ditlevensbelangrijkevraagstuk en dit
bantoestan-beleid.M aarheefthijhetookin dekerngeraaktenheefthijdit
beleid inhethartgetroffen,zoalshijblijkbaarmœnt?
Voormijblijftdevraag,ofeenvandemiddelenom hetgevreesdebloM bad
tevoorkomen,nietzou kunnenzijn:demachten derijkdom,ookhetland,
rechtvaardig m etelkaar te delen doorm iddelvan de vorming van bantoeâ'
fcal,eigen,autonom egebiM en voor de Bantoek.

Ik kan mijvoorstellen,datmen deze m ging îrreëelvindten daarvoorargumenten aanvoertdie mijte denken zullen geven.Maardan zullen het
andereargumenten moeten zijn dan in dezestudiegeboden worden.Dan
zou b.v.door œ n concreet onderzoek op economisch gebied aangetoond
moeten worden,datdezebantoestansgeen levensvatbaarheid hebben.
Hetonderhavig onderzoek,hoe interessanten waardevolook,tastniethet
bantoestanbeleid a1szodanigaan,maar,zoalsdeschrijverzelfzegt,slechts
één van de motieven waarm eeditbeleid we1verdedigd wordt,n.1.hetmotief
datde Bantoeshun traditionele,socio-culturele identiteitmoeten en willen
behouden.

Alsaangetoond wordt,datditniethetgevalis(watikbestzou willen aannemen,hoeweldeschrijverhetslechtsbijéén vandedriestammen duidelijk vaststelt),isdaarmeeallœn bewezen,datbantoestansom déze reden
nietnodigzijnen dat,indien zeom ândererM enen toch gevormd worden,

men goed doet,daarbijrekening te houden metdeze trend naarvernieuwing.

En danzegtdeschrijverzelf,datdeZuidafrikaanseregeringditreM sdoet
doorhaareconomisch enonderwijsbeleidin debantoestans.Terwijlhijmij
niétconcreetduidelijk maakt,welkegewoonten doorderegeringin stand
gehouden worden die geen functie en zin m eerhebben.

Ditonderzoekheeftwaardevoorde'wijzewaarop'bijdevormingvanbantoestans,maarnietterbeslissing van devraag,ofzeeralofnietmoeten
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komen.Wantdnnrdjnnogandere,gewichugerrH enen voor.M etdetrend
naarasKlmllaue van de W esterse cultuur,die de schrijver constateert is
imm ershetgevaarvu <botsend nauonalisme'nietbezworen.Integended!

œ schdjverwed zelfvandefasslmllerendeopm siue'.Degeldlngsdrangen
dedreie gvan œn machtsconllctwordendoordezeassimilaiezekerniet
mlnder.Hierligtm .i.hetmotiefvoor de vorming van zelfstandige bantoestmnsen datwordtdoordercultaten van ditondeanek nietgetroffen.

Deschrijverism.i.sterkerindeobjxtieveweergavevan zijn wetenschapm lijk onde= ekdanindeconclusies,diehijindeepiloogdaaruittrekt.

H eteinde van hetK N P
V erschraling in katholieke inform atie

FransOudelans

ln de berichtgeving voor de NM erlandse pers hœ fthetKatholiek Ne er-

landsPersburou (KNP)26jaarlangœn hœ1eigentaA vervuld.Aanvankelijk geschiede datallœn voor de uitgesproken kalolieke dagbladen,
maarin de laatstejaren ook voor andere,zoalshetprotestantse dagblad
Trouw.Toch isditKNP vrijonve- achtopgeheven,œngevolgvandesnel
slœhter wordende situatie in de Ne erlandsepers,die van de ene kantte
mA en hœ ftm eteen sterke kostenverhoging,en daarnaastm etœ n terug-

gangvanhetaantd advertenies.De(katholieke)dagbladen waren,metde
Kaiolieke Radio Omroep,aandeelhoudersvan hetKNP.Dejaren door
hebbenzijergraagtoebijge ragendathetm rsbureauin stand bled,maar
nu hetde kranten zelfmindergoed gaat,hebben zijde moeilijke keuze
moeten doen.Daarbijkomtdatzich œnmerkwaardigeontwlkkeling heeft
voorge aan:kerkelijk nieuwsistegenwoordig zo algemœn-interessanten
zo omvangrijk datvrijweliH erekrantofcombinatie er eigen rH acteuren
voorhœ ftaangesteld.
Hetcommuniqué luidde als volgt:<H etKaioliek Ne erlands Persburo u
KNP in œ n H aag zalbinnenkol ophouden als zelfstandig m rsburo u te

bctaan.Devergaderingvanaandeelhoudersbesloottijdenseenvergadering
in œ n Bosch totliquidatie over te gaan.De katholieke dagbladen in Nederland hebben in 1947 het KNP opgericht met de be oeling een eigen

nieuwsdienstvoorkerkelijkeberichtgevingteverzorgen.Hetbureauonderhield daartoe geregelde contacten metsoortgelijkeburousin hetbuitenland en nam m et enkele buitenlandsepadners ook deelin de exploitaie
van œ n nieuwsagentschap in Rom e.De on- 'kkeling van de nieuws-com -

municatieindelaatstejarenhcftdevoortzellngvan dezegespœialiseerde
berichtgeving in ditbestek van œ n bureau van beperkte opzetop den duur

intoenemendematemoeilijk gemam .Deaandeelhoudershebben daarom
besloten methetAlgemeen NederlandsPersburo u in overleg tetre en teneinde tekomen totœn voortzetting van de nieuwsdiensten van hetburo u
in het kader van hetANP.In de vergadering van aande lhouders werd

resm ctbetuigd voorde wijze,waarop dirœtie en hoofdredactie van het
KNPhetbureauinmoeilijkeomstandighedenhebbengeleid'l.
Deargumentatietothetopheffen isoA elderen de formulering ervan roept

watvragen op.BlijkbaardeH hetpersbureau goed werk,maarwashette
klein van omvang om aan de vraag te voldoen en voor uitbreiding werd
geen geld beschikbaargesteld,netzoietsalsvoor hetN ederlandse sigaret-

tenfabriekjedatonlangsfailliet#ngomdatdetoevloed aan ordersuitbreiding vergde en de bank daarvoor gœ n geld wilde gevenz.

Kaloliek Ne erland heeftnog nooitzovçelnieuwsgeleverd alsjuistde
laatstetien jaren.Hetkan gewoon nietop en niemand mag zeggen datde
rMactievan hetKNP diemogelijkheden heeftmiskend,wanterkwamen
dagelijksmeterstelexuit,progressiefzowela1sconservatief,mitsernieuwswaardeinzat(ofderH actiedieerinmœndetezien).Bovendienwaren de
reacteuren ontzettend goe elezersvan de tientallen blaadjesdie missieclubjes,vooY tstrevendeen vooralbehoudendestromingen,vrouwenorganisatiesen watalnietde wereld inanden.Een op dehonderd keren staat
daarietsbelangwekkendsin - hetKNP kwam erm ee en dekrant,dieeen
hoop leeswerk werd bespaard,kon er op doorgaan,daa= ee een mooie
driekolomm er producerend,zonder bronvermelding uiteraard, want het
was tenslotte eigen werk geweest.M aar de knipgrage man van het pers-

bureau zagZchzelfonbeloond en hij1eH erinstilteonder.DekrantM irœteur,diehetinitiatiefvan zijn redactieprijst,laaktalsaandeelhouderhet
m rsbureau;Hochhuth zou er œ n dram a uitpuren.

Erisdejaren doorvœ1kritiekgeuitophetKNP,veelalterecht.M aardie
kon vrijwelaltijd worden doorgeschoven naareen van de tweeoorzaken:
a)gebrek aan geld,b) de watmoeilijke situatie van œn schakelfunctie
tussenpers(KRO inbegrem n)en episcopaat,waarbijbeidepartijen a1shet
zo uitkwam vanhetKNPgebruikmaakten,maarevengemakkelijk,alsdat
beter schikte.hetKNP lieten vallen.Pasop 1december 1972 isin Utrecht

œn eigen voorlichtingsman van debisschopm n in functiegetrM en (Henk
Kouwenhoven)en enigewekenlaterwerd bekend dathetKNP zou worden
opgeheven.Erzitgeen relatietussen dezefeiten,maarhetiswe1opvallend.

Te- ijlhetNederlandsepiscopaateindelijk hetnutvan œn voorlichtingsdienstinziet,besluiten dedirecteuren van (aldan nietvoormalige)katholiekedagbladenhetKNP op teheffen.Ditschielijkebesluitverhindertzelfs
demogelijkheid bepaaldeve- orvenheden vanhetKNP geleidelijk overte
hevelen naardevoorlichtingsdienstvan debisschopm n.Ook watditbetreft

staan dedirœteuren-aandeelhoudersnietbijstersterk.Ze zouden zich bij1 Communiqué,uitgegeven doorhetKatholiek NederlandsPersbureau,15 december
1972.
2 HetParool21-12-'
72:tsigarettenfabriek gaatdichtna te grote vraag'.
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voorbeeld blnnen afvragen of hetniet zinvol was geweeàthet KNP nog
even aan tehouden en een gesprek aan tegaan metde episcopaledienstom

totdeopbouw tekomenvan œn m rsburmu datvergelijkbaarwasgeweest
metdatvan dehervormdekerk.Een officied bureau,datdan methervormden en gereformeerden œ n gesprek had kunnen aangaan overbetere oecu-

menische voorliche p waaraan aljaren behoefte bestaat.De Raad van
Kerken in NH erhnd functioneertslœ hten komtnaardele en van dever-

schillendekerken overalseen ambtelijk,bureaucratisch lichaam.Hetontbreken van goH e voorlichting is een der hoofdoorzaken van de geringe
waardering.
lk wilnietbeweren datdegeldschietersvan hetKatholiek NH erlandsPers-

bureau geen pogngen hebben ge npn hetKNP tere den,allansom tot
dusdanige afspraken metanderen te komen datde risico'sen zorgen konden worden gedeeld.M aar daarvan isnietstotstand gekomen.H etdocumentauecentrum deHorstink te Amersfoort,œn instituutdatisvoortgeko-

men uitdevroegereKalolieke Acue,leek œn rH elijke gesprekspartners
m aarhetcontactliep vast.HetAlgem œn Ne erlandsPersburO u ANP was

een andere mogelijkheid,maaralin 1971werd een (eerste)gesprek afgebroken omdathetANP alsnationaalm rsbureauzijn eigenheid en objectiviteitnietwildeprijsgeven.Dezinin hetofficiëlecomm uniquédatde aandeelhouders van hetKNP hadden besloten 'm et het ANP in overleg te
treden teneinde te komen tot œ n voortzetting van de nieuwsdiensten van
hetburm u in hetkader van hetANP',sloeg op datm omentnergens op:

tijdenshetopstellen van hetcommuniqué werd hetANP telefonisch gevraagd ofdeze Zn mochtworden gepubliceerd.
Een derde poging ter rM ding van hetKNP washetcontactm etde groep
Pro M edia,geleid doorpaterM arcd Vanhengel,die zeiœn groep sponsors

achterzich tehebben en daarmeehetKNP we1een jaarofwattewillen
mM efinancieren.Pro M H ia vereisteigetoelichting.Enigejaren gelM en
kwam paterVanhengel,een Vlaamsedominicaandiedoorzijn ordeisvrijgem aaktvoorwerk ten behoeve van de massam e ia,onderde indruk van

dewijzewaarop fusiesen andere concentratieverschijnselen dekatholieke
voorlichting in Nederland bedreigden.Nu is ditvoor een lid van de orde
der Dominicanen nietvreemd.Dezen hebben hun naam van predikheren

altijd zeerletterlijk opgevaten hun verdiensten binnen dekatholiekem rs
zijn nietgering.Zo stonden zijaandewieg vandeKatholiekeRadioOmroep,hetdagblad DeM aasbode(nuopgegaaninDeFf/*,hetweekbladDe
Bazuîn en andere bladen.Pater Vanhengel zet die traditie voort,en dat

mogen wein hem waarderen,maarhijheeftop watteveelzaken tegelijk
willenmikken.Hijdachtinzijn rapporten aan een KNp-nieuwestijl,waarbijditpersbureau in samenwerking methetbovengenoemde centrum De
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H orstink zowelœ n nieuws-alsœ ndocumentauH ienstzou moeten verzorgen,te- jlieerœn - kalolie D welalsniet-kal oliek,krnntzowelals

omroep ofO e ook - ergebruik van kon mA en.Hetchristelijk norme fzou voorop staan,a nderdathetm rsburO u œ n uitgaproken kaioliek ksrakterbehoefde te dragen.Hetkon trouwens veelmeer dan kerke-

lijkeberichtgeving verstrekken.
œ zegM achte vond welenige bijvalbijbestuurdersvan hetKNP,maar
kwam blijkbaarverminktover,wanthetbleek uiteindelijk aanleiding tot
misverstanden.Diestm lden zich op,waarbijduidelijk wasdatook nogal
wattactischefouten werden gemaakt.Uiteindelijk besloten de aandeelhouders op 15 december hetPersburo u te likwideren.Velen heb% n daaaan

nu spijt,maarzijzijn tekleinom hetzelfvoorttezetten.Hetprobleem van
hetKNP isaltijdgewestdatdekaloliekedagbladennaaraantalabonnees
bijdroegen,maardatdegrootstebladen hetminstebelang haddenbijhet
kostbaarste nieuws,omdatze daarzelfwe1voor zorgden.Voorbeeld:het
Vatikaansconcilie van 1962-1965 isdoorhetKNP uitvoerigverslagen en
hoofdrH akteur J.Hetzler zelfvertoefde vele m aanden in Rom e.Datwas

duur.M aardegrootstekatholiekekrantenhadden tegelijkzelfœn ofmeer
eigen verslaggeversin Rome en gebruikten er geen letter van.De kleinere

dagbladenprofiteerden daarom rijkelijk van wathungrotebroers1nk betaalden.

Ooitmoestdatstuklopenendatisnu helaasgebeurd.DeVolkskrant(Amsterdam), het grootste dagblad van katholieke herkomst in Ne erland
(200.000lezers),trok zich alseersteterug.DeStem (Breda)kwam erna;de
restvolgde8.H etKNP plaatsteop 1september 1972 een advertentiewaarin
sollicitanten werden opgeroem n voorhethoofdrM acteurschap.Hetfeitdat
voor deze functie geen geschikte kandidaatkon worden gevonden - menigœn zagvan soK citatieafwegensdeonzekeretoekomst- wasvoorvele
aandœlhouders œ n rM en om de toekom stwatkwaliteitbetreftsomber in

tezien.Tegelijk deM Zch hetfeitvoordateen grootaantalregionaledagbladen,die alin twee combinaties verenigd waren,hetbesluit namen te
gaan sam enwerken op rM actioneelgebied.Dat waren de kranten uitde

sEchting Persunie en van de stichting Zuid OostPers,voornamelijk van
kalolieke origine*.De samenwerking maakthetwaarschijnlijk datdeze
3 Ondxnks de voor Nederland grote oplage van 200.
* 0 ex. heeft De Volkskrant
em stige financiële problemen.Vanwege de venpreiding over het gehele land heeft

deze k-ntin gœn enkelestad voldoende lezersom plaaleWke advertentiesaan te
trekken.

4 In de Persuniewerken re actioneelsamen:HetSfnaeaà//m en Haag),Dagblad
van hetOosten (A1me1o),DeventerDJg5lW ,Frlesch Dagbla Reeuwarden),Leidse
Courant,NoordhollnniqDagbl# W oorn),TwentseCourantW engelo)en tweeBelgischedagbladen:BelangvanLlmburg W asselt)en DeGaetvanAntwerpen.
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kranten œ rlang œ n corrcm ndentschap in Rome zullen stationeren,zodat
de vraag naar Ke -nieuws uit die stad minder wordt.De combinatie is
daarnaastnaachug genoeg onz een eigen bureau voor kathoEek Meuws ka

NH erland op tezetten.Der>tzou daa= œ buitensm lstaan en datblijft
betreurenswaardig.Bijvoorbeeld voorhetoudedagblad DeTijd (Amsterda ,landelijk verspreid),datzo dooren doorkatholiek isgebleven,ondanks andersluidende ge- chten,en datdoor hetwer allen van hetKNP
onmlskenbaarschadeondervindt.H etvreem deis,en toch ook we1kenmer-

kend voordeveranderingen binnen dekaloliekedagbladpers.datDeTijd

jarenlang gœn gebrul
'k heeftwensen te maken van de diensten van het
Kal oliek NM erlandsPersbureau omdathetzelf voldoende inform atie ter
beKhlkklnghad (ofkreegtoegespeeld).Uitœn overzichtvan detoenmalige
hoofdrM acteurH .Kemna uit1951citeerik:fHetKNP zendtdageli
jkszijn
nieuwsaan allekatholiekedagbladen metuitzondering alla n van hetdag-

blad De Tijd te Amsterdam.Verder aan de Kalolieke Radio Omroep.
Omhoog (aartsbisdom Utrecht),Sursum Corda (bisdom Haarlem).DeBazuln,Kathollek Archld,deorganenvan Katholiek n uisfront,desecretariaten derKaloliekeActie,hetbureau derPauselijkeM issiegenootschapm n en ta1van andereop onzenieuws-en informatiM ienst,ten behoeve van
hun documentaue,geabonneerde relaties...M et bepaalde instanties,die

enerzijdsde uitzonderingsm sitiesvan DeFfJ# betreuren,anderzijdstoch
graag hun mM M elingen ook in De Tijd zien verschijnen,hebben wijde
afspraak gemaaktdatwijook voorgelijktijdigedoorzending van hun berichten aan DeTqd zullen zorgdragen.Zobijvoorbeeld metdeKatholieke
Universiteit,deKatholiekeVolkspartijen enigeanderen's.
Van alle hierboven genoemde bladen en instantiesiseen deelter ziele en
een anderdeelvan structuurveranderd.H etKNP iserm ede de dupevan

geworden,te- ijldebelangrijksteafnemers- dedagbladen - nog altild
grote behoeftehebben aan snelen betrouwbaarkatholiek nieuws,zijhet
dathetnietmeergaatom informatieoverkapelaansbenoemingen,priester-

wijdingen en jubilerendepaters,waarniemand zich een builaan kon vallen,en evenm in om devolledigeteksten van œ n toespraak ofpreek van œn

bisschop,maarom heelwatingrijmnderzaken,diev6ôrallesvakmanschap
vereisen.

Toen hetKNP door de katholieke dagbladen en de KRO in 1947 werd

De k-nten die sa enwerken in destichtingZuid-oostPerszijn:Braby tsDagblad
m en Bosch),ElndhovensDagblad,HelmondsDagbl# ,Nleuwsblad van hetZuîden
G ilburg),De Gelderl= derX ijmegen),Dagbl# voor Noordm lmburg l enlo),De
Llmburger(Roe= ondenM aastdcht),DeN'
leuweKrant(Arnhem)enDeStem (Breda).
5 Briefvan 13febmari1951no.516/K/vN.aan Secretadaatbisdom Breda.

opgericht verwachttemenerheelwatvan.Metzeerbem rktemiddelenzijn
in deloop derjaren wonderen verricht.De tœhnische uitrustingvan het
KNP bestond jarenlanguitsluitend uiteen telex,œn telefoon,een stencilmachineen œ n radio.Deberichten die van deverschzende corresm ndenten binnenkwamen,m oesten ter plaatse worden uitgeschreven.Een opname-apparaat kwam er pas in 1955.De Rom einse correspondent van het

KNP stuurdezijnberichtennogperm st!Vaakhad hetwerkvanderH acteuren veelweg van Apostolaat.Werktijden lagen nietvasten hetsalaris
wasalankelijkvandestandvandefinanciën.Laterisdearbeidssituatieen
ook de waardering voor hetKatholiek NM erlands Persburo u verbeterd.

Daarbijbleefdebezetting onderdemaat(<BijhetKNP kon hetgebeuren
dattoen paus Joannes stervende was,een rM acteur in œ n slaapzak voor

detelexinhetHaagsekantoorlagom bijhetafgesproken signaaldekrantenopdehoogtetestellenvanhetoverlijdenvan depaus'B).
M aardekwaliteitverbeterde mètdetoenemende belangstelling voorkerke-

lijk nieuwsin Ne erland en daarbuiten overNe erland.Hettweede VatikaansConcilieluidde een bloeitijd in voorhetpersbureau.<Op deeerste
zitting ontbrak elke officiëleinform atie overwatdebisschopm n uitdehele
wereld bespraken.M en was aangewezen op informatievan individuele bisschoppen.De redakteur van hetKNP wasvaak te vinden aan de uitgang
van de Sint Pieter, waar de stationcar van de NM erlandse bisschopm n
stond.Zittend achterin deze auto,de achterklep halfom n,notœrdehijde
laatstenieuwtjesvandebisschopm n.Aanheteind vanhetSintPietersplein

gekomen spronghijgauw uitdeauto,rendenaardeVaticaanseperszaalen
beldenaarNM erland.Vaak konden deberichten nog netmeein de avond-

bladen van dezelfdedag.TijdenshetPastoraalConcilievan NoordwijkerhoutwashetKNPœnvan develeinformatiecentravoorbuitenlandsejournalisten,diewelœ nswilden weten waternu in diekerk van Nederland aan
de hand was'T.

Bijalleme M elingenoverdeopheffingvanhetKaloliekNH erlandsPersbureau isgemeld dathetin november 1946 isopgerichtdoordeVereniging

van KatholiekeDagbladondernemingen en delandelijkeleidingvandeKatholiekeActieinNederland.Juridisch isdatcorrect,maarin werkelijkheid
ishetpersbureau veelouder.Hetheeftnamelijk een voorgeschie enis gekend,diebijzonderbelann ekkendisgeweesten tenonrechteisverzwegen.
A1in 1927 begon in een woonhuiste Breda een bureautje,datdeweidse
naam kreeg van Katholieke W ereldpers,KWP.De leiding berustte bij
6 BenSpekman (oud-redakteur KNP)in Nieuwsblad van hetZuiden,22 december
1972.
7 Spekman,a.c..

dr.HeinHoeben (geb.1899),diewegenszwakke gezondheid zijn priesteropleiding m oestopgeven,daarna in M unchen studeerde en in 1926 promo-

veerdeop eenproefschriftoverKatharinavon Emmerich.Hijwerdredacteurvan de KölnischeVolkszeitungen verbleefiM ere week enkeledagen in
Keulen.Samen met de bekende publicist en volksre enaar dr.Friedrich

M uckermannSJstichttehijkatholieke m rsagentschapm n in Duitsland en
Oostenrijk alsmede in Nederland (BrM a)de Katholieke W ereldpers.Dat
wasin 1927.Hijkreeg alspoM ig mH ewerkingvan degeestdriftige kapelaanArnold vanLierop (geb.1897),diedebetekenisvanhetapostolaatvan
de persinzag8.
De KatholiekeW ereldpersstartte meteenweekdienstdienovellen,wetens-

waardigheden,mengelwerk en kerkelijk nieuwsleverde.Enkelejaren later
kwamen daarvrouwen-en kinderbijdragen bijen stukjesovertechiek en
geschie enis.DeKatholiekeW ereldpersvertoondenatuurlijk degebreken
van pionierswerk,hetgebrek aan geld incluis.Ze droeg echter veelonbekend materiaalaan over de veivolgingen waaraan de katholieken in vele
landen bloot stonden.Vanzelf betekende dit in die dagen allereerst een
vloe van aanklachten tegen hetstalinistischecommunisme.Deenergievan
Hoeben en VanLierop,gesteund door dr.M uckermann.waszogroot,dat

hetbescheiden bureautjedecentralewerd vaneen intemationaalkatholiek
persagentschap.Op het internationaal congres van de katholieke pers in

BoM apest(15-21juni1937)werd besloten ditKatholiek Internationaal
Persagentschap te vesigen te BrM a.
De Katholieke W ereldm rswerd toen genoemd de hoeksteen van hetinternationale katholieke perswerk.De hoofdredacteurvan de Osservatore Rom ano,graafDalla-Torre,waardeerdehetNM erlandsebureau a1svolgt:<De
O sservatore Romano heeftgevolgd en volgt nog de onlwikkeling van de

diensten,prijstdeoplettendheid waarmeedeberichten worden uitgezocht,
devorm waarin zegeredigeerd zijn en dejuistheid van deberichten in de
verschzende talen'g.Deze rom einse waardering werd nietzonderm eerin

dank afgenomen.wanteenboekjeuit1937,verschenen bijhettienjarigbestaan van deKatholiekeW ereldpersbegon a1svolgt:fHeefthetu nooitver-

baasd,datdeWereldkerk,demachtigsteverschijning derwereldgeschiedenis,deKerkvan Christusmethaar350 miljoen lH en - totnog toe over
geen degelijk uitgerusteeigen internationale m rscentralebeschikt?En dat
ook dekatholiekepersvooreen aanzienlijk deelafhangtvan zogenaamde
neutraleberichtgeving (en ...niet-berichtgeving),zelfsvoorallerleizaken
diewereld-en levensbeschouwingraken?W ij,diedewaarheidin woord en
8 GegevensoverH oeben en Van Lierop ontleend aan:V wee namen om nooittevergeten'door J.J.H.Bruna in Onderweg, 1 mei 1965.

9 Briefvan Dalla-Torre aan dr.Hoeben,5 juli1937.
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leven hebben uitte dragen in deze wereld en die volgens de M eester het

zoutderaardedienen tezijn,wijkunnen toch dezebeschamendetoestand
nietlangerlaten voortbestaan'lB.
Op datm omenthad de Kal olieke W ereldm rsenig rechtvan spreken.De
gevaren van het opkomend nationaal-socialism e in Duitsland waren niet

aandeaandachtontsnapt.Aanvankelijkwashetsignalerenvandiegevaren
œ n be gheid alsandere nieuwsgaring.N a 1933 werd hetook een kwesue

vu lijfs-en levensgevaar.Hoeben maaktezich gœn illusies.Hijag het
onheilonafwendbaar nader komen en trad op als œn profeet die waar-

schuwttegen hetnadonaal-socialisme.M et zijn vriend dr.M ucke= ann
bouwde hijœn inlichtingenapparaatop en hetbureau van de Katholieke
W ereldpœsin Bre a werd œ n centrum van informatie over de ware aard

van hetnazidom.Hijen kapelaan VanLierop reid en vaak,ondanks de
hun bM reigende gevaren,naarDuitsland op de gegevensop te halen.Preken en bHeven van mgr.von Galen en van kardinaalFaulhaber,die de
nazipraktijken metN eepslagen striemden.waren in BrM a nietzelden vertaald en gestencild,voordatdem itsem achl ebberserin eigen land beslag
op hadden knnnen leggen.Processen tegen priestersen kloosterlingen wer-

den als schandelijke rechtsvervalsingen ontmaskerd.Er waren toen ook
kal olieken,dieaandrongen op een meergenuancœ rdebeoordeling van het
nationai-socialisme.In Duitsland werkte zelfs een zich als katholiek aandienend persbureau m etmM ewerking van œn NM erlandskloosterling,dat
<begrip'trachttetewekken.H oeben,VanLierop en hun mH estanders,onderwie de inmlddels uitgeweken M uckermann,onderkenden de demoni-

sche inslag van hetstelselen zetten fanatiek door.Anonieme telefoontjes
metdreigementen.diebijhetgezin Hoeben herhaaldelijk binnenkwamen,
konden nietafschHkken.

Goebbels was woM end op de <Mucke= n
''nner'en bereidde zijn wraak
voor:œn dag na de invz in NH erland werd re.
ezseen aanvalm etbrandbommen uitgevoerd OP hethoofdkantoor te Bre a.Van Lierop wasleger-

aalmoezeniergeworden,œn arbeiddiehijmetharten zielvervulde.Op de
dag dercapitulauekon debezetterophem beslagleR en alskrijgsgevangene.HoebenwasopdevluchtmetzijngezinnietverdergekomendanPadjs.
Eenvan devijfklnderenwerdemstigziek enmenbesloottoen maarterug
te keren naar Nederland.Het was 1 augustus 1940;de Gestapo stond al

kaar.Zijnlijdensweg#ngvanœnkazerneinVul tnaardegevangenisin
Den Bosch,en vandaaralsm M ig naarde Polizeigefângnisaan deAlexan-

derplatzin Berlijn,dieMjnietlevend zou verlaten.KapelaanVanLierops
reis#ng via degevangenissen en kamm n van DenBoxh.Berlijn,Dûssel10 Destrlld om dewaarheid - Katholieke Wereldpers,Breda,1937.
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dort Hamburg,Sachsenhausen,naarDachau.waarhijop 27 november
1942 overlee .

Ik heb bijdezeKaloliekeW ereldm rsszgesuan omdatde opheffingvan
hetKal oëek NH erlandsPersbureau,waaw an hetde grootse voorlom ris
geweest,œ n re en was ditR lden of nooitbeschreven werk van dejaren
twintig en deM g dezereeuw œ nsvasttele en.Derœ hten van de Kalo-

liekeW ereldperszijn trouwenslateroverge ragen aan hetKaloliek NederlandsPersburoull,datdusbœtmag zeR en 45jnnrtehebG n gefuncuoneerd,telkens op œ n andere manier,maar in elk gevalnog nietzo dat

hetnuonmisbaarwasgeworden.Datwasook demeningvan hetdagelijks
bestuurvan de NH erlandse Vereniging van Journo sten,datzich schriftelijk toteen grootaantalbelanghebbenden hœftgewend metde volgende

brief:<Hetdagelijksbestuurvan deNe erlandseVereniging vanJoumalisten betreurt het in hoge m ate dat de pnndeelhouders van het Katholiek
NH erlands Persbureau de beslissing hebben genomen tot opheffing van
hetKNP.H etisvan m ening dathierm e e œn verschm llng optree tin het
nieuwspakketdatde persbureausleveren aan de verscheidene mH ia.H et
KNP is naarde mening van hetbestuur œn instelling,die zich grote verdiensten heeftve- orven en ditbepazd nietallœ n tegenoverde wereld van
de kal oliekesm aar evenzeer tegenover de wereld van de niet-kal olieke

me a.Hetdagelijksbestuurdoetœndringend beroepopu om dediensten
van hetKNP voorlopig te doen voortbestaan.Voodsverzoekthetu drin-

gend alle mogelijkheden te onderzoeken die ertoe blnnen leiden dat de
functie die hetKNP totdusverre vervult,nietverloren gaaflo.In hoeverre

dezebriefvan invloed isgeweestop deverdereontwikkelingismoeilijkna
tegaan.In elk gevalheeftdeheerJ.H .Niessen a1svooe ttervan de raad
van commissarissen doen weten dathetANP in beginselbereid isgevonden de KNp-dienst in de vorm van een spœ ial te continueren:<Dat zd

mM ealankelijkzijnvanvoldoendebelangsteKng.Informatieshebben ons
geleerd dathetG C (Rome)bereid isdedienstzoalsdienu aan hetKNP
wordtgeleverd,evenœ ns te leveren aan het ANP ten behoeve van deze
SPX ia1'X3*

Mooiewoordenen zondertwijfelgoH bH oeld,maarderealiteitliep mindersnel.Op 31januariwerd hetKaloliek Ne erlandsPersbureau begraven.De (officiële)laatstemHM eling stelthetaldus:<Om de continuïteit
11 Briefwisseling m ssen mgr.Baeten,bisschop van Breda,en dr.C.vanH aren,direc-

teurKatholiek NederlandsPersbureau,20 nov= ber 1958,3november 1959,2 jml
1960.

12 BriefM % B 22 dKember 1972,getekend mr.A.Jongerius,algemeen secretaris
N ederlandse Vereniging van Journalisten.

13 Uitbriefvan drs.J.H.Niosen aan aandxlhoudersKNP,Januad 1973.

670

FransOudejans

van de katholieke berichtgeving te waarborgen za1de heer Adem a,die 25

jaar als rH akteurmM e de KNp-berichtgeving heeftverzorgd,voorlopig
zijn werk op hetANP in deParkstraatteDenHaag voortzetten'l4.M ogen
webijzo'n oplossing spreken van verschraling in deinformatie,alzalhet
nietaan Adema(en zijn part-tlmecollegaH.BijmansS.J.)liggen wanneer
ernietheelwatwordtgeleverd.

Totslotvanditoverzichtenkelecitaten uitdejammerklachtdieJ.Hetzler,
hoofdredakteur van het KNP,op de laatste dag uitzondis.W oorden die
Mlesze% en:

<In de25 jaarhebben derM akteuren nooithetrechtgehad hun commentaarop hetnieuwstegeven,zijhebben zich - omwille van de angstvallig
bewnnHeobjectiviteit- ervanmoetenonthouden.Vandaaghoeftdatniet,
niemand kan onsietsmeerdoen,omdatweernietmeerzijn.Daarom mag
gezegd worden datgœ n derhuidige,m aarook geen dervroegere redakteu-

ren- zijwaren op 17januarivoorhetlaatstbijeen - hetbesluittotliquidatievan hetKNP heeftbegrepen.Zijbegrepen hetnieten ikvraagmeaf
ofdeaandeelhoudershetzelfbegrem n hebben,nadatzijin eersteinstantie
met 14 tegen 2 stemmen besloten hadden tot voortzetting van het KNP-

nieuwsin nieuweopzet.Zijbegrepen ook niethoetweetegenstandersvan
hetKNP (vanwieéénhetaljarenlangwasenditnietonderstoelen en banken stak),tenslottedediensthebbenuitgemaaktenhetKNP om zeephebben gebracht.Andersdenkenden begrem n er niets van,bisschoppen niet,
buitenlandse persbureausen collega'sevenmin'.

<Er 1ag geen onduidelijkheid overhetwerk van hetKNP.De kerkelijke
leiders,zeker in Nederland,maar ook daarbuiten hadden weinig moeite

metdeonmisbaarheidvan hetKNP;zijappreciëerden het,maarbetaalden
niet.Evenmin deden datkatholieke orden,congregatiesen instellingen.De

meeste katholieke dagbladen zagen en zien nog we1duidelijk de verantwoorde doelstelling van hetKNP:informatie vooren over de hele katho-

liekegemœnschap,zowelom zijnworstelingdeboodschap van Christusin
deze somsmooie som srottigewereld totleven te brengen,alsin hetsigna-

leren van misstanden bijinstellingen,machtsmisbruiken en afwijkingen in
eigen kring'.

14 Uitberichtaan deabonneesen info= atievan hetKNP,31januari1973.
15 Uit tTen afscheid',artikelvan J.Hetzler,verspreid via KNp-telex,31 januari
1973.

V oorde W et
Een structurele K afka-lectuur
PaulClaes

VöördeW etstaateen wachter.Bijdezewachterkomteen man vanbuiten en
verzoekttoegangtotdeW et.M aardewachterzegt,dathijhem nu geen toegang kan verlenen.Deman denktnaen vraagtdan ofhijdan naderhand naar
binnenzou mogen.'
Hetismogelijk',zegtdewachter,Tmaarnuniet'.Daarde
px rtnaardeWetopenstaatzoalsaltijd,en dewachterop zijgaat,buktde
man zich om doordepoortnaarbinnen tekijken.A1sdewachterdatmerkt,
beginthijte lachen en zegt:fAlshetje zo aantrekt,probeer dan maar,trots
mijn verbod naarbinnen te gaan.M aarbegrijp goed:ik ben machtig.En ik ben
m aar de laagste wachter.Van zaaltot zaalstaan er wachters,de een alm ach-

tigerdan deandere.Ik kan dederde alnieteensmeeraankijken'.Zulke moeilijkheden had deman van buiten nietverwacht;deW etmoettoch vooriedereen en altijd toegankelijk zijn,denkthij,maara1shijnu de wachterin zijn
bontjasmetzijn grote puntneus,zijn dunnezwarteTartarenbaard,nauwkeurigerbekijkt,besluithijtoch lievertewachten tothijtoestemming krijgtom naar
binnen tegaan.Dewachtergeefthem een krukje en staattoe,dathijnaastde
poortgaatzitten.Daarzithij,dagenenjaren.Hijprobeerttelkenstoegelatente
worden en vermoeitde wachtermetzijn gevraag.De wachterneemthem vaak
kleine verhoren af, vraagt hem uit over zi
jn geboorteplaats en over allerlei
andere dingen,maarhetzi
jn onverschilligevragen zoals deftige heren ze doen
en ten slottezegthijaltijd weer,dathijhem nog nietbiM en kan laten.D e m an
diezich voorzijn reismetallesen nog wat heeftuitgem st,offert alles op wat
hijbezit,alishetnogzoveelwaard,om de wachter om te kopen.Deze neem t
we1alles aan,maar zegt erbij:<Ik neem het alleen maar aan,opdat je niet
gelooftdatje ietshebtnagelaten'.
Gedurende de vele jaren kijkt de man bijna ononderbroken naarde wachter.
Hijvergeetdeanderewachtersen dezeeersteschijnthem hetenige beletselom
toegangtotdeW ettekrijgen.Hijvervloekthetongelukkigetoeval,in deeerste
jaren roekeloosenhardop:later,a1shijoudwordt,bromthijnogmaarin zijn
baard.Hijwordtkindsen daarhijdoor dejarenlange beschouwing van de
wachterook devlooieninzijn bontkraag kent,smeekthijookdevlooienhem
tehelpenendewachtersovertehalen.Ten slottewordenzijnogenzwakkeren
hijweetnietofhetwerkelijk donkerderwordtom hem heen ofdatzijn ogen
hem bedriegen.Maarwelontwaarthijinhetdonkereenglansdieonweerstaanbaaruitdepoortvan deW etstroomt.Nu zalhijnietlang meerleven.Vöör
zijndoodverzamelenzich alleervaringenvandieheletijdinzijn hoofdtoteen

vraag,diehijtotnutoenietaan dewachterqedaanheeft.Hijwenkthem,daar
hijzijnverstijvendlichaam nietmeerkan opnchten.Dewachtermoetzichdiep
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tot hem neerbuigen,want het verscM l in grx tte heeft Zch zeer in het nadeel

van deman gewi
jzigd.t
W atwi1jenunogweten?'vraap dewachter,jebent
onvec adigbaar'. <ledereen streeft er toch naar de W et te bereiken', zegt de

man,thoekomthetdan,daterinaldiejarenniemu d andersdanikom toegangheetfgevraagd?'Dewachterzietdatdemu zijn eindenabijisenom de
woorden nog totzijn stervendezintuigen telaten doordringen,brulthijtegen
hem :W iem and kon hiertoegelaten worden,wantdeze ingang was alleen voor

joubestemd.Ikganuwegensluitde poort'.
qlfautqu'u eporte soitouverte ou fe= ée'

Vreemd en ve- arrend is Km a's verhaz <vor dem Geset'l mijzujd
voorgekomen:van toen ik het voor het œ rst hoorde in de proloog van
Orson W enes'film The Trid totnu toe.De vele interpretatiesdie hetverhaz gekregen heeft,maken die bevreemding nietonge aan.M isschien 1dden zezelfs,zoisde V ereerste ervam deexegese van de gerechtskapelaan
in hetnegende hoofdstuk vu Der Prozess,totde onM oH igende vaststelling:<Die Schriftistunverânderlich,und die M einungen sind oftnur eh
Ausdruck der Verzwez ung dnriiber'.Eerder dan het aantz hym lesen

meteen te vermeerderen H ik m gen demogelijkheidsvoorwaarden daarvoor in de tekstzelf te releveren.Ditzalgebeuren aan de hand van een
structurele benadedng.

Deverhaalthxrieheeftdejongstejaren Fotevooe tganggeboektz.In het
spoorvan hetlang onopgem erktgebleven pionierswerk van de Russische

eœoloog VladlmirPropp,diein 1928œn grootau talvolkssprookjestot
één m odelkon herleiden,heeftde Franse s/ucturalistische schoolde nar-

rativiteit,d.mz.watœn verhaaltotverhai mnnkt,bestudœrd en daarbij
m arkante resltaten bereikt3.
De verhaistructuren van œ n tekstzoals <vor dem Geset'liR en op œn
fundamentelerniveau dan de opm rvlaktestructuren vu de Znnen waaruit
hetissamengesteld.Niet2 hetgebeurdehoeftimm ersimplicietuitgH rukt

tezijnen bovendienkanœnzelfdeverhe <vertazd'wordeninversce en1 Eind 1971 verscheen bijQuerido Franz Kc/kc'lxheppend proza (5 delen),On
N ederlandse vevtsling van de romu s en verhalen.Ik gebn ikte de Duile teu t uit

Kafkw Sk tlkheErzY lungen,Ed.PaulRaabe (FischerTuchenbuch Verlag).Het
verhaal- Kafka noemthetin Zjn dagboek œn legende - werd in deherfstvan
1914 gœchreven en vo= thetkem stuk van de romxn Der Prozess.Apartwerd het
n deverhalenbundelEîn Znz,dcrz/(1919).
opgenomen i

2 Een goed overzchtgeeftE.Melee skiin Zjnnawoord op VladlmlrPropp,M orphologiedu conte,Pans
',1970(vertaling vu detwxdeRussischeeditie).
3 Basistebten Zjn nr.4 en 8 vu hettijdMhrlftCommunkatiou;C.u vi-strauss,
Anthropologîe structurde, Paris, 1958; A.Grelmln,sémy tîque structurde, Pe s,
1% 69id.,Du sens,Pads,19709vgl.H.Parret,Betekenîs en structuurvan hetverhad,

in Tqdschrîftvoor#loJ#fe,XIX,1967,pp.306-352.
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dem edia (film,balletstheater).Om een verhaalteanalyseren,kunnen we
dusgeen gebruik m aken van linguïstische eenhM en als zinnen,maarmoe-

ten wijnaareen dieptestructuur,waarvan wiJdeeenhM en naarhetvoorbeeld vanProppfunctieszullennoemen.
Hoe kunnen deze functies gM efinieerd worden? In tegenstelling tot een

beschrijvingsdiedewerkelijkheidvasdegtalseen serietoestanden enfeiten,
laateen verhaalzezien alseen evoluerend verloop van gebeurtenissen.De
opm sitie statisch -dynamisch,die ditonderscheid bepaalt,volstaatechter

nietom bijvoorbeeld de weergave van œn scheikundige reactie geen verhaalte noemen.Er m oet dus gespecificeerd worden dat een verhaal œ n

menselijk gebeuren verbeeldt(ook een fabelsteltgehumaniseerdedierlijke
ofplantaardige activiteiten voor).De categorie menselijk tegenover nietmenselijk onderscheidtgebeurtenissen in handelingen en processen.Handelingen die een verhaalconstitueren,noem ik functies.
Deze verhaaleenheden kunnen beschreven worden a1sproposities uit de
predikaat-logica,die bestaan uiteen argumenten een predikaat.Een func-

tieisdan œn propositiewaarvan hetargumenteen menselijk handelende
entiteitisen hetpredikaateen menselijkehandeling.B.v.:de man komt
aan.

Noodzakelijk voorhetontstaanvaneen verhaalisdattenminstetweefuncties elkaar opvolgen;ditis echter geen voldoende voorwaarde,aangezien
hetdynamisch aspectvan hetverhaalœn verband tussen dezefunctiesvereist.Deeenvoudigstem anierom ditverband teleggen isverschillendehan-

delingen toeteschrijven aan hetzelfdesubject.Demeestfundamenteleverhaalvormen zijn dan die waadn één persoon een evolutie op nlimtelijks
tijdelijkofexistentieelvlak doormaakt(b.v.een levensverhaal,een reisverhaal,een metamorfose).In onsverhaalkomen diedriedimensiesvoor:de
ruimtelijke,a1sdebuitenman4bj dewachteraankomt;detijdelijke,a1shij
een verouderingondergaat(diehem kinds,blind,bewegingloos,verschrom-

peld en doofmaakt);de existentiële,a1shijstedt.
M erkwaardig genoeg hebben detijdelijkeen existentiëlefactoren geen vat
op de wachter.Ditcreëertœ n tegenstelling tussen de twee personages,die

doorandere,beschrijvende,detailsverstevigd wordt(hetrechtopstaan van
de wachter tegenoverhetneerzitten van de man;hetschrikwekkende uit-

Zchtvan de eerste tegenover het meelijwekkende van de tweede).Een
aspectdaarvanisdeoppositieinnerlijk-uiterlijk,diemaaktdatwijdebuitenman intuïtief a1s de held,de sympalieke figuur van het verhaal,be-

4 ZovertaalikhetDuitseTMlnnvom Lande'.VolgensJ.Urzdil@ :TheGer-cnfc
Revîew,okt.1961)gaathetom een reminisœntieaan een term uitdeTalmoed,het
Hebreeuwse hm ha-arez',datflandvolk'en vandaartbeotiër,leek,onlngewijde'betekent.

schouwen.Aan hem worden lmm ers pre ikaten toegeschreven als 'uberlegen,denken,entschliessen,vergessen,wissen',dieonstoegang verschaffen

totzijn lnnerlijk leven,watvoordewachterniethetgevalis.
Inmssen isalduidelijk geworden datwijhiervoordemeeringewikkelde
verhazvo= staan,waarbijtwœ m rsonages met elkaar g= erontcrd
worden.Detweernimtelijke verplaatsingen diein hetverhaalvoorkomen
(deaankomstvandebuitenmanin hetbegin en hetvedrek vandewachter
aanheteinde)kunnenresp.alshetingaan en hetalreken van deconfrontaiewordenbeschouwd.Deverhaalfuncieskan men inditgev? beschrijven Zsprom sities waarvan hetargumentuittwee m rsonen bestaaten het
prM ikaatuiteen handeling die beide personen metelkaar verbindt.B.v.:
De man treedtin contactmetde wachter.

Een anderewijzewaaropdeœnheid vaneen verhaz bewerktkan worden
(deeerstewashettoeschrijvenvanverschzendefunctiesaanéénsubjxt)is
hetleR en van verbanden tussen de functies zelf.Hetbegrip im plicatieuit

deprom sitie-lo/ca kan Merdienstig zijn.Hiermeewordtde verhouding
van hettype 'indien A,dan B'tussen tweeprom siiesaangeuid,waarbij
dushetvoorkomenvanB alankelijkisvanhetvoorkomenvanA.
Tweeduidelijk doorimplicatieverbonden functiesin onsverhaalzijn het
verzoek van de buitenman om binnengelaten te worden en het antwoord
van dewachterop ditverzoek:hettweH eimplicœrtheteerste.Beidefuncties worden in de loop van hetverhaalm etstilistische variaties herhaald:

<ein Mannvom Lande(...
)bittetum Eintritt- derTurhutersagt,dasser
1hm jetztden Eintrittnichtgewo ren könne';<DerM ann (...)fragtdann,

ob eralso spâterwerdeeintreten durfen - <<Esistmö#ich'',sagtderTurhûter';<Er machtviele Versuche,eingelassen zu werden - zum Schlusse
sagterimm erwiM er,dasserihn noch nichteinlassen könne'.
Hetbestaan van implicatierelatiestussen de functiesvan een verhaalisœ n

belangrijk middelom impliciete (niet-uitgM rukte)functieste ontdekken.
Delogische orde isdaarbijde omgekeerde van de chronologische.D.w.z.
datwe uithet bestaan van de functie antwoord we1hetbestaan van de
daaraan voorafgaande functie verzoek mogen aseiden,maar niet omgekeerd.Op de functie verzoek had immers ook géén antwoord kunnen vol-

gen.In een verhaalblijftdekeuzevrijheid doorgaansonaangetasts.
Een implicatiebestaatklaarblijkelijk ook tussen twee anderefunctiesvan
hetverhaal,n1.verbod en gehoorz<mheid.Dooraan de poortteblijven
staan onderwerptdebuitenman zich inderdaad aan hetvoorafgaandebevel

5 Deze bijzonderheid brengtC.Bremond (in:Communicatîons4 en 8)ertoe in de

Tnarratieve logica'fasen te onderscheiden die telkensaltem atieven om nen:een sim atie leidttotverbeterlng ofverslechtering,een voorsteltotaanvaarding of verwerping,
enZ..
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van dewachter.Ook hierverlooptdeimplicaue slœ htsin e n riche g.Op
hetverbod van dewachterhad de buitenman immers ook kunnen reageren
meteen overtre ing van ditverbod.
De totnu toeontdektefunctieskunnen nadergo niyseerd worden doorna

tegaan welkerelatieszijinstellen tussen dehandelendepersonen (diewij
naarhetvoorbeeld van Greimasactanten zullen noemen).
De confrontatie tussen de actanten begintm etde aankom stvan de buiten-

man en zijnverzoek om toelating.Daardem orttotdewetom nstond,had
de buitenman ook kunnen binnengaan zonder achtte slaan op de wachter

(diedaaropdan we1meteen functiealsverhinderinghad kunnen reageren).
Dooreen verzoek aandewachterterichten consutueerthijdezealsdeter-

minerend voor zijn verder handelen.De functie verzoek steltde relatie
bestem mend -bestemd in tussen beide actanten.Die relatie bestaatechter

slechtswerkelijk voorzoverde aangezochte actantzijn bestemmende ro1
aanvaardt(vgl.watoverdeimplicatietussen beidefunctiesisgezegd).Dit
gebeurtMerdoorde functie antwoord.De relatie tussen een bestem mende
en een bestemdeactantnoem ikbestemming.
Deze relatie kunnen we ook in het functiepaar verbod -gehoorzaamhdd
herkennen.H etinstellen ervan gebeurtnu œ hter in omgekeerde richting.
Eerststeltde wachter zich op a1sbepalend voorhetverdere handelen van

de man,diedaarop doorzijn gehoorzanmheid de bestemming aanvaardt.
W atechterhetverschiluitmaakttussen beide functieparen isdaterin het

tweM eeenobjecttussenbeideactanten in staat,n1.detoegangtotdewet.
Defunctie verbod kan dan omschreven worden alsdeweigering van de be-

stemmerom hetobjectaan debestemdetoetekennen,defunctiegehoorzaam heid iseeninstemming metdezeweigering van dekantvan debestem de.Noemen we de relatie tussen œn bevelen hetopvolgen daarvan overeenkomst,dan staan we Mervoor een negatieve overœ nkom st:de bestem merdraagthetobjectvan deovereenkomstnietoverOP de bestemde en
deze laatste aanvaardtdit.

Dewachterlaatzijnverbod inhetverhaaldoorœn eigenaardigeuitspraak
volgen.Totdeman,diedoordepoortwilkijken,zegthij:tW ennesdich so
lockt,versucheesdoch,trotzmeinesVerboteshineinzugehen (...)'.Deze
woorden zijn in klaarblijkelijke tegenspraak methet daarvoren gegeven
verbod.Zijheffen ditechternietop.Dewachteronderstreeptnietalleen
hetvoortbestaanvanhetverbod(ftrotzmeinesVerbotes'),maarzethetnog
krachtbijdoorbM reigingen i.v.m.deeigen krachten dievan devolgende
wachters.Die bM reigingen missen hun effœ tniet,wantde buitenm an besluitte wachten.Duiden we hetbevelvan de wachter aan metde functie
gebod,dan m oet de reactie van de buitenm an daarop ongehoorzaamheid
heten.Ditis meteen hetderde doorimplicaie verbonden functiepaar van
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hetverhai.De relaie tussen deze functies kunnen we gœ n overeenkom st

meernoemen,maareen breuk(d.i.œnniet-overeenkomst).
Uiteen vergelijkingvan hettweH eenhetderdefunctiepaarblijktdatde
paradoxie situatie van de buitenman een breuk noodzmkeli
jk maakte.De
buitenm an heeftmaaréén iternatief:ofwelgaathijnaarbinnen ofweldoet
hijdatniet.Inheteerstegevalovertree thijhetverbod,in hettweH egeval

hetgebod van dewachter.Hoehijook handelt,Mjkan de overeenkomst
nietnakomen.Er is een onhoudbare toestand ontstaan.

Deanalysesvan Propp en Greimasi.v.m.hetRussischevolkssprookjetonen aan datditgrosso m odo uitdriedelen bestaat:œ n problematischebe-

ginsituatie,een seriebeproevingen van deheld waaruithijzegevierend te
voorschijn komt,hetherstelvandeorde.Indit ook op andereverhaalvormen toepasselijk,modelmoethettweede deelde transformatie van de
beginsituauein deeindsituauebewerken (b.v.doorhetoverwinnen vande

onruststokendevijand).Transponeertmen ditmodelop onsverhaal,dan
kan m en de paradoxale beginsim atie als deelI identificeren,de pogingen

diedebuitenman aanwendtom tochtoegang tekrijgen,a1sdeelH en de
uiteindelijkemislukking alsdeelH1.
W aardeondernemingen van deheld in hetsprookjemetsucces worden
bekroond,isditin onsverhaalniethetgeval.De eerste beproeving in het

sprookjeheeftalsresultaatdatdeheld zich een helperve- erft.Daarmee
contrasteertdebede om hulp die debuitenman aan de vlooien in de bont-

kraagvandewachterrichtendiezonderresultaatblijft.Detweedebeproeving eindigtmetde overwinning van deheld op de vijand.Decorresponderende omkopingspogingen van onze held lom n op nietsuit.In de derde
beproeving wordt de held alsdusdanig herkend.Van de verhoren die de

wachterafneemtvan deman en dieo.m.naarzijn geboorteplaatsvragen,
wordtdaarentegen gezegd datzij<teilnahmlos',ongemteresseerd,zijn:de
held kan zich nietwaarmaken.Opmerkelijk isdatdevolgordevan debeproevingen in ditverha? deomgekeerdeisvan diein hetsprookje.Daar
zijnzedoorimplicatieverbonden:deheldheeftœrsteenhelpernodigvôôr
hijdestdjdkan aanvangen enhijkanpasa1sheld erkendwordendoorzijn
overwinning.Hetmislukken van alle po#ngen van de buitenman maken
hiersoortgelijkeimplicatiesonmogelijk.
In hetsprookjevormtdestrijd tussen held en vijand hetkernstuk van de
beproevingen.HijeindigtmetdeoveM nning vandeheld,dieautomausch
ookdenederlaagvandevijandbetekent.In onsverhaalwordtdestrijd niet
alseen fysischekrachtmeung voorgesteld.maarverschijntdelichamelijke
engeestelijkeaftakelingvan debuitenmanalseen nH erlaagen deuiterlijke
onberoerdheid van de wachterdaarentegen a1seen overwinning.

De ne erlaag van de held leidttotzijn vollH ige uitschakeling,de dood.

Paradoxaalgenoeg isdeze fataleontknoping toch een oplossing van hetgestelde probleem .Om ditaan te tonen keer ik terug naar deel1,waar de
oO oudbare situatie wordtgesteld.Dewachterdie dem ortvan de wetbewaakp,iszelfœn soortnegauevan diewet.G n wetbestaatimm ersuitœ n
aantalregels,geboden en verboden,die,willen zezichzelfnietopheffen,een

coherentsysteem moeten vormen:dewetmag nietterzelfdertijd hetzelfde
gebieden en verbiM en.Ditdoetdewachternu juistwe1alshijdebuitenman verbie tbinnen te treen en tegelijk gebiM thettoch te proberen.
Tegenoverdewetdiehijbewaakt,vormtdewachterdusdeanti-wet.
Een wetbestaatœhterslechtsinzoverreerindividuen zijn diezea1srichtinggevend voorhun ge ragaanvaarden (wateventueleovertredingen niet
uitsluit).Doorzijnverzoek aan dewachteraccepteertdebuitenman diens
woord alswet.De bevelen van de wachter stellen de man echter vooron-

overkomelijkemoeilijkhH en:e1k van zijnhandelingen kan alsœn overtrM ingvan dewetbeschouwd worden.aangezen zijallein hetalternatief
binnengaan tegenover niet-binnengaan vervat liggen. De eaige oplossing
bestaatdan ook in een afzien van elke handeling,wat in hetverhaalleidt

totdebewegingloosheidvandehoofdfiguur(zijnne- itten naastdepoort),
totzijn verkwijnen en,verabsoluteerd,totzijn dood.
Errestmijalleen nogeen verklaring tegeven van watmen we1de<pointe'
van hetverhaalzou kunnen noemen.Op de vraag van de buitenm an hoe

hetkomtdatin aldiejarengeenanderemensenom toegangtotdewetverzochthebben,antwoordtde wachter:tHierkonnte niemand sonst Einlass

erhalten,denndieserEingangwarnurfurdichbestimmt.Ichgehejetztund
schliesse ihn'.De tweehier voorkom ende functiesvraag en onthulling vertonendebestemmingsrelatiedieookbijdefunctieparen van deelIaanwezig
was.Zoals in het tweede en het derde funcuepaar staathier een object
tussen beide actanten in.De wachter maakt dit objxt,datwe wnnrheid
kunnen noemen,integenstellingmethetobjœttoegang totde wefoveraan
de buitenman - al za1 de stervende er geen gebruik meer van kunnen
maken.De relatie tussen defunctiesvraag en onthullingnoem ik informatie.

De afwezigheid van inform atieaan heteind van hetverhaalim pliceerteen
voorafgaande afwezigheid ew an. N s tegenhanger van het functiepaar
vrr g -onthulling verwachtmen dusin hetbegin van hetverhaalœ n func-

tiepaaralszwilgen (d.i.nietvragen om informatie)-verzwijgîng(d.i.achterhoudingvaninformatie).W atisnu delnhoudvan deeerstnietentenslotte
6 Hetwoord Vûrhmer'isongetwijfeld gekoan wegensziln gelijkenismetfGesetzhûter',d.i.handhavervan dewet.Hetbeeld van depoortm uits<Tor')ismisscMen
opgeroepen door hetHebreeuwse woord :T(h)ora'
,waa= ee de Joodse wetwordt
aangeduid,zoals die vervat is in de Pentateuch.
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wel verstrekte inform atie? Het antwoord van de wachter dat de m ort
slœ htsvoordebuitenman b%temd was,houdtin datnietdewachter,maar

œn niet-gespœïcœrdekrachtofomstandigheid hetobjœttoegy g totde
wd voorde buitenman bestem de.In dieZn washetvroegereantwoord van

dewachterdathijdeman toengœntoegangkonverlenen,maarlatermisschien wel.geen echte leugen:de wachter kon nietover toegang of niettoegang beschikken,maarm octwachten totdebuitenman zelfhetbesluit

nnm binnen tetreden.Defout1ag eerderbijdebuitenman dietoen hijbij
de poortkwam,vergattevragen ofdewachterhem we1toegang totde wet

kon verlenen,enhem doorZjn verzoek meteenbestemmervan zijnhande1en mnmkte,daardoorhetheleverhaalmetzijn noodlottigeasoop ontketenend.
H etschokeffed datdeonthulling op de lezermaakt ontstaatdan ook door

hetplotselinge besefdatdie hele ontwikkeling nietnoodzakelijk geweest
was.Zokrijgtdegesteldeproblematiekeen andereoplossing:deuitschakeling van de wachter.Tragisch ironisch en stilistisch effectiefishetfeitdat

deonthlllllng van dezeoplossing samenvaltmetdeve- erkelijkingvan de
eersteoplossing (dedood van debuitenman).Deze Tm inte'beschrijfthet
helenaratievegebeuren àlsonnoodwendig:deman diezijn 1otin hetbegin
van hetverhaalin de handen van de wachterlegt,had erzelfovermoeten

bescMkken om toegangtekrijgen totdewet.
In zijn antropologische studies wijst Claude Lévi-strauss erop dat elke
mytheœn discursieve(indetijd verlom nde)uitdrukklngisvanœnlogisch
(op tegensteKngen gebaseerd)model.Defolkloristen E.Köngësen P.M arandalbeschrijvenditstmctureelmodela1sdecorrelatietussen een schijnoplossingen œn schijnresultaatenerzijdsen œn eindoplossing en œn eindresultaatanderzijds.Toteen dergelijk modelkan ook onsverhaalworden
teruggebracht.tvordem Gesetz'isechtereen soortnegatieve mythe,waar-

in de held dene erlaag lijdt.Vandaardatde opm sitie schijnoplossingschijnresultaaterdeplaatsinneemtvan deopm sitie elndoplossing-eindresultaat,diezelfalleen a1seen mogelijkheid verschijnt.
Dedoordeheld in ditverhaalgekozen oplossing waseen afzien van zijn
vrijheid,hetresultaatdaarvan washetverschijnen van dedoordewachter
vertegenwoordigde niet-wet.Deop heteindegesuggereerde oplossing isdat

deman zijn zee escMkkingsrechthad moeten behouden,hetresultaatwas
dan hetverkrijgen van de wetgeweest.Hetmythisch modelwordtdus:
aliënaie

iet-wet.

vrijheid
wet
Een dergelijk modelkan zowelverhalen a1sinterpretatiesdaarvan genere7 StructuralM odel: in Folklore,in M îdwestFolklore,XTI,1962,pp.133-192.

ren.Onsverhaz ontstaatdoordelo/schetegensteKngenbinnenhetmodel

tottransformatiestemaken.Alsvolgt:V ënaie< niet-wet tm vrijheid >
wet(de onderwerping van de buitenman leidttotzijn niet-toegang,waar
œn vrijebeslissing hem de toegang totdewethad geschonken).M etœn
wordtook de ve- antschap van <vordem Gesetz'metde roman Der Pro-

zessduidelijk.Derechtbank (dieœn niet-wetvoorstelt,aangezien haarbepo ngenonbekend zijn)heeftslœhtsmachtop K.omdathijzelfzea1sdusdnnig aanvaardt.

In zijn dagboek (24januari1915)schrijftKnfkadathijzelfdezin van het
verhaalpasbegrem n heefttoenhijhetvoorlasaanzijn Berlijnseverloofde.
De texegese'diehijin DerProzessop hetverhaallaatvolgen,isœhter
slœhtsœ n opeenhoping van sofistischetegensprakenf.Hetslotvan hetnegende hoöfdstuk licht de sluier op.N s de gerœ htskam laan zich van K.

verwijdert,roeptdezehem terup almoethijeigenlijk naarde bank.De
geestelijkewijsthem op dietegenspraak,maarK.wiltoch bijhem blijven
(en dus ook bijde rechtbank waartoe zijn gesprekspartnerbehoort).De
laatste woorden van de kam laan interpreteren zowel het verhaal als de
roman: <Das Gericht will nichts von dir. Es nimmt dich auf, wenn du
komm st und esentlâsstdich,wenn du gehst'.
Verdereinterpretatiesvan hetverhaalkunnen ontstaan doorhetmodelm et
semantische inhouden te vullen.In een metafysische duiding wordtde wet

waarheid of God,de niet-wetde erfzonde,de vrijheid hetideaalen de
aliënatiehetmenselijk tekort;een psychoanall scheleduur>1in denietwetdevadec in dewetdevrouw-m oM er,in de aliënatie de psychose en in

devrijheidhetegovandepatiëntKafkaherkennen...
Interessantomdatzijintegenstellingmeteen psychoanalytischebenadering
eenminimum aan semantischeinvesteringvereist,lijktmijeen beschrijving
van de toestand van de held in sociaal-psychologische termen.Onderzoe-

kersinPaloAlto(Californië)ontdektenbijhunpatiënten œn spœiaalsoort
schizofrœ n patroon,dezgn.t
doublebind'(dubbeleverplichtinglg.Decomm nentendaarvanzijn:tweeofmeerpersonen waarvanéén slachtoffer,een
herhaling van de ervaring,œ n primairnegatiefbevel,een secundairbevel

datop eenmeerabstractniveaumetheteerstein strijdisenzoalsheteerste
gepaard gaatm etsancties,een tertiairverbod om hetterrein te verlaten.

De gelijkenistussen parabelen Tdouble bind'isopvallend.Hetprimaire
bevelbestaatM erin hetverbod om binnen te treden,hetsœ undaire bevel

datdaarmee strijdig is,inhetgebod om welbinnentetrH en (deuitspraak
8 Vgl.H.Uyttersprot,Praags cc het,Antwerpen, 1M 3,pp.171-175.

9 G.Bateson,D.Jackson,J.Haley,J.Wo kland,Toward aFheoc ofSchlzophrenla,
in BehavloralScience,1,1956,pp.251-264 (vgl.R.Laing,Hetzel/en denn4eren
(vert.van Selfc?W Others),Boom,Meppel,1970,pp.133-135).
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van de wachter <versuche es doch,trotz meines Verbotes M neinzugehn'
komtoverœ n metœ n van devormen die ditbevelvolgensde auteurskan

aennemen,n1.<donotsubmittomyprohibitions'),desancuesliR en vervat
inhetschrikwekkenduiterlijkvan dewachter,deherhslingvandeervaring
ligtgeïmpliceerd in hetvoortduren van de onhoudbare situatie,die hetde

manbovendienonmogelijk maaktvandem ortwegtegaan.
Volgensdezeix riekan gœn enkelindividu bijhetoplM en van fdouble
bind'nog een onderscheid maken tussen <logische types'.Deze laatste notie,
dieonuœ nd werd aan Bertrand Russell,slaatop œn zekerehiërarchie van
betekenissen:in decommunicatiedientmen œn onderscheid te maken tus-

senbetekenissenenbetekenissendiedezebetekenissensurdetermineren (zo
kan b.v.hetgebruik van œ n toon eenm H H eling iroisch laten overkomen;
in dezelfde orde bevindtzich hetsm len m etgeest en letter,dat volgens

Uyttersprotxodeexegesevan dekam laan kenmerkt).In een Tdouble bind'

ishetœhteronduidelijk ofhetgebodhetverbod surdeterm ineert ofomgekeerd.Vandaardeverwarring bijhetslachtoffer.
Volgens de onderzoekers van PaloN to verinwendigt het slachtoffer de

contradictieswaarmeehijwordtg= nfronteerd,tothetziektebeeld schizofrenie.In datgevaltr-ztergœn objœtieve bevelgever meer op,maar
leiden tegenstrijdigeobsessiesen fobieën de patiënttotvertwijfeling.Hoe
œndergeijlkebewusejnssplitsingtothetblokkeren vanhethandelenleidt,
maaktAlanW attsilduidelijk in A n vergelijhng van de menselijke geest
meteen feH backsysteem ,datontregeld wordtals de hiërarchie tussen de
middelen tot zelfcontrole zoek raakt.

Zonderdeauteurdaarom op œn psychiatersdivan neertevlijen,kan men
in hetKafkaiaanse universum ta1van schizoïde trekken ontdekken.Voor
Kafka,zoalsvoorde man fvordem Geset'betekende de dood nietalleen

vernieiging,maarookbevrijdingvan detegenstellingen diehem verscheurden.
10 O.c.,p.182,n.4.

11 TheGe ofZen,New York,1957,p.137.

D e V erenigde Staten en V ietnam
L.L.S.Bartalits

Vierjaaren een betrekkelijk misluktpantseroffensiefvan generaalGiap
waren nodig voordatœ n compromismethulp van Peking en M oskou tussen de Am erikanen en de Noordviemamea n werd bereikt.M etde onder-

tekening van hetakkoord op 27januari1973in ParijseindigdedetweHe
Vietnam ce oorlog.Deze oorlog wasde eerste in de Amerikaanse geschiedeniswelke zonder militaire ove- inning eindigde.
Na deondertekenlng van hetbestand ontstonden tweeZuid-vietnams:een
u menhangend com plex van provinciën en steden onder presidentn ieu,

datongeveer15miljoeninwonerstelt,en hetinvelestukken uiteenvallende
gebiH waar de Voorlopige Revolutionaire Regering een bewind uitoefent

overongeveer1,5miljoeninwoners.HetdakbovendebeideZuid-vietnams
M gevorm d worden door een bestuur dat uitdrie comm nenten bestaat:
Vietconr elegenwoordigers, neutrv sten en aanhangers van president
Thieu,die alledrie œn veto-rechtbezitten.

Voorgeschiedenis vJa hetAm erikaanse engagement

Om dewareaardvanhetconlicttussenW ashington enHanoitebegrijpen
en de ernst van de Am erikaanse bemoeienis met Vietnam tot afgelom n

januarite peilensmoetmen teruggaan totde tijd toen Vietnam nog een
Franse koloniewasen de eerste Amerikaanse adviseurvan welkeaard dan

ook,zijnvoetnog op Viemamesebodem moestzetten.Een van deKoude
Oorlog-mo enverhaaltdatdeAmerikaansebemoeienisœn antwoordwas
op hetfeitdatde communistischemogendheden zich in de strijd van de
Vie% inh m engden.W ant nadat de Democratische Republiek Vietnam ,

geleid doorHo TsjiM inh,injanuari1950 erkenninghad weten teverkrijgen vandezijdevan deVolksrepubliek China,deSovjet-unieen deOosteurom se landen,zagen de Verenigde Staten Zch in februari 1950 we1genoodzaakt om de door de Fransen gesteunde staten Vietna ,Laos en

Cambodja bijte staan.De werkelijkegang van zaken is andersgeweest.

Hetwasreedsmeio 1949duidelijk,datdeVerenigdeStaten hun politiek
van niet-inmenging in de aangelegenhe en van Indo-o ina aan een herwaardering onde- ierm n.Hetwas het vooruitzichtvan œ n communistischeove- 'nnlng in G ina - hoewelde consm uentiesdaarvan nog ondui-

ddijkwaren- datWashingtonertoebrachtvanopinieteveranderen.Het
besluit,in 1949 doorW ashington genomen om een verdere uitbreiding van

hetcommunisme in Azië nietlangertedulden,leidde logischerwijze tot
Amerikaanse steun aan de Fransen.De erkenning van de pas 'onafhanke-

lijk'geworden staten van Indo-G ina en deverlening van militaire hulp
waren evenwelgebonden aan de ratificatie,door de Franse Nationale Ver-

gadering,van de z> .Elysée-overœnkomsttussen Frankrijk en Vietnam,
een ratificatiedieeerstplaatsvondop21januari1950.
Overboord gooien yJa anti-koloniale scrupules
Nog enigszins geremd door anti-koloniale scrupules probeerden de VerenigdeStaten eerstrœ htstreeksincontacttetrH en metde zgn.go ssocieer-

destaten binnen deFranseUnieen Parijstedwingen dezevolle ge onafhankelijkheid te verlenen,maardeze scrupuleswerden weldra overboord
gegooid.Sommigen zijn lansvan meningdathetuitbreken van deKoreaanse oorlog voor de Verenigde Staten de rM en vormde om in Vietnam
tussenbeide tekomen.DeKoreaanseoorlog wasechternietde oorzaak van
deAmerikaanseinterventie.Uiteen verklaring van presidentTruman bleek

duidelijk datdezeoorlogdenoodzaak van steun aan deFransen tegen de
Vietminh nog eens onderstreeptœ

Hetisnietna tegaan ofHo TsjiM inh onderandereomstandigheden zou
hebben afgezien van een om nlijk bondgenootschap metde communisten.
M aarwellichtzouhijvoortgegaanzijnmethetvermijden van œn dergelijk
bondgenootschap,a1serredelijke kanshad bestaan op œn modusvivendi
metdeFransen.Noginjuli1949sprak HoTsjiM inh zijnhoopuitoverde
mogelijkheidvanonderhandelingendietotonalankelijkheidzoudenleiden
en in dietijd washijnog bereid om onalankelijkheid binnen de Franse
Uniete accepteren.Dehoop op een verbetering in deFranse houding werd

evenweldebodem ingeslagen,toen Parijsdemarionettenregee gvan Bao
DaiinSaigon installeerde.Toen heteenmaalduidelijk werd datdeElyséeOvereenkom stzou worden geratificeerd.had deVietminh gœn anderekans
om deonafhsnkelijkheid tewinnen dan doordekrachtder wam nen.Toen
bovendien duidelijk werd,datde Verenigde Staten en hun bondgenoten

Frankrijk zouden steunen,werd HoTsjiM inh'sbondgenootschap metde
œmmunistennietalleen psychologisch wenselijk,maarook hoogstnoodzakelijk.
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Am erikaanse illusie

Aanvankelijk haddeAmerikaansesteunnietveelom hetlijfsmaardeverklaring van mM sterAcheson in mei1950 luidde œ n poliiek in van onbem rkte bemoeienismethetVietnamese vraagstuk.DeAm ee anen koesterden de illusie œ n œ htVietnamœ s nationalism ewakker te kunnen roepen,

waarin decommunisten gœn ro1zouden spelen.DeViefminh vanHo Tsji
M inh kwam daarvoor nietin aanm erking omdatdeze organisatie in W as-

Mngtona1seeninstrumentvanhetSovjetimperialismewerd beschouwd en
ditveroordeelde de ondem em ing reH s tot mislukking.Voorts waren de
Amerikanen van oordeeldat de vreH m m e, democratische ontwH eling
van Indo-c lna eerstkon plaatsvinden na hetherstel van orde,gezmg en

stabiliteit.Bijgevolgwerdzelfsie ertwijfelachtigniet-communistisch nationalismeondergeschiktgemaakt,eerstaan deFranse strijd tegen de Vietm1% en lateraan de Amerikaansestrijd tegen hetNationale Bevrijdingsfront.
Slechts weinigen hebben in W ashington begrepen dat de oorlog,die zich
sinds 1946 tot1973voortsleepte,nietallœ n een nationalistischerevoltewas
tegen de Fransen,maartevenseen manifestatievan hetontwakend zelfbe-

wustzijnvan deAziaten,diezichtrachtentebevrijden van deketenen van
deW esterseoverheersing.Daarom waszoweldeeerste(1946-1954)alsde
twee e(1961-1973)Vietnpmoorlogeen procesvan dekolonisatiezoalsdat
in zoveelandere delen van de wereld ook plaatsvond,behalve dan datin
het geval van Vietnam dit proces van 1954 af gestuit werd aan de 17e
breM tegraad.

Geneefseconferentie
Op 7 mei1954 moesten generaalChristiandeCastriesen zijn 10.000 nog
overgebleven Franse soldaten zich in Dien Bien Phoe overgeven aan het
Vietminh-leger onder leiding van generaalGiap.lfa bijna 100 jaar was
Frankrijks ro1in Indo-G ina uitgespeeld.Op 8 naeibegon in (leneve de

conferentie overIndo-c ina,meta1sdeelnemende partijen:de Verenigde
Staten,Groot-Brittannië,deSovjet-unie,Frankrijk,deVolksrepubliek China,Laos,rmmbodja,deVietminhvanHoTsjiM inh enhetniet-communistiKheVietnam,aanvankelijk onderleidingvan Bao Dai,laterondersterke
man Ngo Dinh Diem .Deze conferentie eindigde met het navolgende akkoord.

a)Vietnnm wordtvoorlopig in een noordelijk en zuidelijk deelgesplitst,
metde zeventiendebreedtegraad alsgrens;b)In 1956 zullen vrijeverkiezingen worden gehouden,waarna de deling ongedaan zalworden gemaakt;
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c)Een verbod op idiltratievan nieuwetroem n en vesu#ngvan miliY re
basesinVietnam;d)LaosenCambodjawordenonnfhankelijkeenneutrale
staten die Zch verplichten gœn vreemde militaire bases op hun grondge-

biH toetelaten,tenzijzezich bH reigd voelen;e)Een internationiecontrole com missie,bestaande uit vertegenwoordigers van Canada,India en
Polen,zaltoezen op naleving van hetakkoord.
De vertegenwoordigers van Amerikn en Zuid-vietnam ondertekenden het
akkoord echterniet.Deperiode 1955-1961 werd bepalend voordelatere
ontwikkeling van deVietnam esetragedie.Op aandringen van deVerenigde
Staten weigerde deintussen totpresidentgekozen Ngo Dlnh Diem in 1956
verkiezingen te houden.Het bewind van Diem kenmerkte zich door cor-

ruptie,godsdienst-twistenen nepotismeâ.Ditre/mewasdusœnvn chtbare
voe ingsbodem voor het verzd dat door de ondergrondse com munisten

werdgeorganiseerd.In 1960werdenhetZuidvietnameseBevrijdingsfronten
de Vietcong gevormd.

Begin vJa tweede T etnam ese oorlog

Na Kennedy'smachtsaanvaarding in januari1961 waren de grijze jaren
van depassieve Eisenhowervoorbij.De in W ashington heersende mythe
van decommunistischesamenzwering tegen de tvrijeW ereld'maakte een
accentverschuiving van nucleaire naarconventionelebewapening noodzake-

lijk,diespœiaalgerichtzou zijn op anti-guerillaoorlogvoering.Bovendien
pasteœn dergelijk strijdmiddelook beterin KennH y'sopvatting van de
actieve ro1die de Verenigde Staten in hetwereldgebeuren m oesten vervullen:œ n Sexibelinstrum ent,geschiktvoor een beperkte interventie in een
lokale oorlog.
In 1961breidden Zch desubversieveactiviteiten in Zuidoost-Azië uiten de

toestand verslechterde in Laosmetde dag.Kennedy moestaanvankelijk
zijnaandachtvooralopLaosconcentreren.Nadattussen deSovjet-unieen
de Verenigde Staten in 1962 œ n akkoord wasbereiktover neutralisering

van Laos,vesigdedepresidentopnieuw Zjn aandachtop Vietnam.
Een van develeooryxken van de Vietnam esetragM ie1ag stellig in Kenne-

dy'sontmoetingmetN.S.Chroesjtsjovin 1961teWenen.Destrijdlustvan
deimpulsieve Sovjetstaatsman overtuigdede presidentervan,dathijzijn
bekwanmbeid moestbewijzen om de <vrije wereld'te leiden.Kennedy
stuurde Generaal M axwellTaylor en W altRostow naar Vietnam om te
onderzoeken water moestgebeuren ter verzekering van NgoDinh Diem's

overwinningoverdeVietcong.Inhunrapportstelden Zjvoor,Amerikaan1 Diem waskatholiek in een hoofda kelijk boeddhistisch land.
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se strijdkrachten te zenden naar Zuid-vietnam teneinde de infiltraie uit
Noord-vietnnm stop tezetten.W anneerdeNoordvietnam eseinfiltratieook

in detoekomstzou worden gecone ueerd,zo vervolgden zij,dan moesten
de Verenigde Staten eventueel represe e-maatregelen tegen Noord-vietnam in ove- eging nem en.KennH y verwierp zowelde represazesalshet

zenden van Amerikaanse strijdkrachten naar Zuid-vietnam.Daarstond
tegenover dat de presidentbereid was het aantal Amerikaanse militaire
adviseursin Zuid-vietnam drastisch te verhogen.De fatale beslissing tot

andingvan AmerikaansetroepennaarVietnam werd genomen.zijn ongelukklge beslissing nam KennH y omdathijverondersteldedat,indien de
vastberadenheid om hulp te biM en aan Vietnam zou verminderen, de
Kremlinleiders erdoor zouden worden aangemoedigd om druk uit te oefenen op verschillende andere plaatsen in de wereld.In de tweede plaats
wasdepresidentvan oordeeldatdeVolksrepubliek c inain Zuidoost-Azië
wildeoverheersen,daarom kon een Amerikaanseterugtrekking uitViemam
leiden totkatastrofale gevolgen in datgebiM .

Heill
keoorlog tegen hetcommunisme
DedoorKennH y voorzijn regering uitgezochte 'besten en knapsten'van
Amerika geloofden erin datde Chineseen Russische communisten œ n sa-

menzwering tegen de <vrije wereld'voorbereidden.Een totalitair re#me
trachttegreep tekrijgen opdehelewereld en deVerenigdeStaten moesten
ditbestrijden.Datwasimmersde1esdieM unchen (1938)de Amerikanen
geleerd had.Op dezeopvatting werd deAziatischepolitiek van deregering
Kennedy gebaseerdz,hetgeen betekende datde loop van de geschiedenis
een andere wending npm.
In de Cubaanse rakettencrisisbeweesKennedy zi
jn leiderschap en vastberadenheid.Deondertekening van hetpartiële kernstopverdrag metde Sov-

jet-uniedeH deeuforienog toenemen.M en zagteW ashington hierinhet
begin van œ n ontspanningsm litiek.De nucleaire theoreticisdie generaz

Giapspublikaties overde nationale bevrijdingsoorlogen hadden gelezen,
stelden echter dit voorbehoud:men mocht de legendarische generaal niet

toestaan zijntheoriein praktijktebrengen,wantditzouhetpasverworven
nucleaire evenwichtverstoren.Er 1ag een zekere pikanterie in hetfeitdat
Kenne y,doorgebruik tem aken van deoverspnnnen retoriek vandekoude
oorlog,de Am eriknnnse militaire interventie in Vietnam op 9 september

2 Depresidenten Zjn nietminder briljante medewerkersmoesten Zch echter terdegebewustzijn van de absurditeitvan detoenmalige Amerikaanse Chlna-politiek.
Onde> ssen wasnlmelijk zonneklaargebleken datde ernstige meningsverscMllen
tussen de Russen en CMnezen nietvan voorbijgaande aard waren.
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1963verhieftotœn heiligeoorlog tegen hetcommunism e.H etAmerikaanse vertrouwen in de overwinning werd nog versterktdoorbetrouwbarerap-

m rten over G roesjtsjovs ongeïnteresseerdheid in het1otvan Viemam.
M aarmen maakte in W asMngton twee emstige misrekeningen:Chroesjtsjovkwam inoktober1964 ten valen Zjn opvolgersbesloten tottroem nleveranties aan Noord-vietnam, en de Amerikau se adviseurs konden

Zuid-vietnam niet voor verder afglijden behoe en.& kwam president
Johnson in 1964 voor œn moeilijkebeslissing te stnnn.
Deoorlogwasin datjaarin feitealverloren.Gezien zijn krachtigem siue
ineigenlandhadJohnsonzonderaltegrotem litiekeschadezijnadivseurs
uitVietnnm kunnen terugtmkken.M aarJohnson wildenietsin overweging

nemen wathijalseen nH erlaag beschouwde,en de theoreticien statistici
onderleiding van M cNam ara en Rostow overtuigden hem datde nH erlaag
verm eden kon worden.

Tonkin-incident
Hettoenemende verzetvan de Boe dhisten leidde op 1 november 1963 in

Saigon totœn staatsgreep.Diem en zijnbroerNgoDM Nhu werden vermoord.In de daarop volgendem litieke machtsstrijd3grodde de aanhang
vandeVietcongzeersterk.Tegeljkertijd verslœhterdedemilitairesituatie.
Op 2 augustus 1964 vond hetTonkin-incident plaats. Volgens œn later

onjuistgebleken mH e eling van W ashington beschoten Noordvietnamese
motortorpH oboten in de Golfvan Tonkin tweeAm erikaanse oorlogsschepen,deM addox en deTurnerJoy.Ditfincident'werd doorde Amerikanen
gebruiktterrechtvaardiging van hun bombardementen in Noord-vietnam .
H oewelheteen publiek geheim wasdatAm erikaanse soldaten meevochten
in Zuid-vietnam en evenzeer datNoordvietnamese troem n de Vietcong
hielpen,zou hettotaugustus1964 duren voordatdeVietnamese oorlog ook
een Amerikaanseoorlog zou worden.

TerwijldeoorloginVietnam escaleerde,zorgdehethoofdkwartiervan het
Am erikaanse leger in Saigon ervoor dat de statistieken blonken van zelfvertrouwen en optlmisme over de asoop van de Amerikaanse interventie.
GeneraalH arkins had hiervoor in Saigon een staf van medewerkers die
systematisch allenegatievefeiten overde stand van zaken in Zuid-vietnam

uitde rapporten die naar W ashlngton werden gestuurd,schrapten.Hij
kreeg zijn bevelen van detoenmaligevoorzittervan de gezamenlijkestafchefs,genernnlM axwellTaylor,dieH arkins had opgedragen zich uitsluitend m siiefuitte laten overde situatie in Vietnpm4.
3 Dertien regeringen in negentien m aanden.
4 Generaal Taylor,de ontwerper van <flexible response'streefde naar een kleinere

rolvan deluchtmachtmetzijn kemwapensin deAmerikaansemilitairestrategie.
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Vanafhet<Tonkln-incident'washetgeweld nauwelijksmeertekeren.De
Verenigde Staten begonnen meer K ldaten naar Vietnam te sturen: eind

1964warenheter23.* 0,injuni196574.* ,inoktober1965 148.0* ,eind
1966:389.000,juni1967:463.000.m arnaast zetten de Amerikanen de
ZevendeV ootin en vooralhun zware Bsz-bommenwerpers,gestationeerd
op heteiland Gunm en in n ailand,diebehalveVietcongstellingen in Zuid-

Vietnam ook Noordvietnamesedoelenonderbomtapijtenvernietigden.
Geholm n door de Volksrepubliek China en na 1964 ook doorde andere

commuistischelanden bouwdeNoord-vietnam snelaan zijn verde iging,
vooralde luchtverdM iging,waardoorde Amerikaanseverliezen aan vliegtuigen steH sgroter werden.Desalniettemin werden na een pauze van 37

dagen deluchtbombardementen op 31januad 1966weerhervat.

Verklaring vJaH onolulu en deconferentie vJaM anilla
Op 7 en 8 februaridaaraanvolgend had presidentJohnson een ontm oeting
m etde Zuidvietnamese leidersThieu en Nguyen Cao Ky in Honolulu.De
twee hoofdpunten van de besprekingen aldaar waren de verdere uitbouw

van deAmerikaanse strijdkrachten en de uitbreiding van de totdan toe
zuiver militaire strategie tot een poliiek-sociale.In de Am erikaans-zuid-

vietnameseverklaringvanHonolululegdenbeidepartijendenadrukop œn
aantaldoelstellingendiezijnastredden.Teweten:strijd tegen deagressie,
bevorderingvan socialeveranderingen,vestigingvan œn vrijeen onalankelijkeregeringinVietnam,strijdtegen dehonger,onwetendheid en ziekte;
lastbutnotleastlegdenbeidepartijen denadruk ophun streven totherstel
van devredein Vietnam .

Uithetcommgniquékwamen duidelijk tweealternatieven tevoorschijn.In
de eerste plaats oefenden de Amerikanen van hun kant druk uit op de
Zuidvietnam ese leidersom overtegaan totinterne hervormingen op grote
schaal,dievroeg oflaatin staatzoudenzi
jndebevolkingophetplatteland

te onttrekken aan de invloM van hetNationale Bevrijdingsfront;in de
tweM e plaats drongen n ieu en Ky erop aan dat prioriteit zou gegeven
worden aan een offensieve oorlog tegen de Noordvietnamezen en de Vietcong en we1m et verscherpte m iddelen.
Een tweede conferentie over Vietnam werd OP 24 en 25 oktober 1966 in
M anilla gehouden.BehalvepresidentJohnson namen nog 6 regeringsleiders
die samen hetcommunism ein Vietnam bestrM en,hieraan deel.Hetbelang-

rijkstepuntinhetcommuniquéwasdebereidheid van degev ieerden hun
troepen uitZuid-vietnam terug te trekken,zesm aanden nadatde Noord-

vietnamezenzoudenbegonnenzijnmetdeevacuatievanhun strijdkrachten
uitdatgebied en nadateen einde zou zijn gemaaktaan de subversieve
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activiteiten in Zuid-vietnam .Voortsbleek uithetcomm uniquéook nog dat
deregeringen van dezeven deelnemendelanden vastbesloten waren ervoor
te zorgen dathetZuidvietnamesevolk nietdoorœ n comm unistischeagressiezou worden overwonnen.
Nadeconferentievan M anillawerd deAmedkaansetroem nmachtin ZuidVietnam verdubbeld en de bombardementen op N oord-vietnam sterk OP
gevoerd,waarbijHanoien dehavenstad Haiphong steM smeeralsdoelwit
werden uitgekozen.Uitbreiding van de luchtoorlog dnd 1966 totaanvallen

opHanoienHaiphonghad eengolfvankritiektotgevolg.Depoo gen om
destrijdendepartijenaandeonderhandelingstafeltebrengenmislukten;een
bompauzevan meerdan een maand leidde evenmin totvrH e.

Tet-oyensief
Langzamerhand ontwikkelde zich in de Verenigde Staten een <crM ibility

gap'.Genera? W estmoreland zinspeeldeerop Ejdenseen toespraak tothet
Congres op 28 april1967.De vastberadenheid van hetAmerikaanse volk
was,volgens de generaal,een van de factoren die tot de overwinning in

Vietnam zouden moetenbijdragen.DeNoordvietnamezen sm culeerden op
de vermoeidheid van hetAmerikau se volk en elke kritiek geuit aan het
adresvan hetW itte Huisinterpreteerde men in Hanoia1s een afkeuring
van de officiële politiek.

Hetjaar 1968brachteen keerpuntin deVietnameseoorlog.DeVietcong
maaktevan de feestvreugde naarannleiding van hetBoeddhistisch Nieuwjaargebruiken om ndeeen gedudd offensief.M en veroverde de stad H ué
en zelfs de Amerikaanse Ambassade in Saigon werd bestorm d. Op 31
m aart,kortna hetTet-offensief,kondigde Johnson onve- achtde beëindi-

#ngvandebombardementen aanenboodhijHanoiaan besprekingenover
een bestand te beginnen.In dezelfde rM e tot het Amerikaanse volk gaf

presidentJohnson denederlaagtoeenmaaktehijbekenddathijgœn kandidaatzou zijn vooreen nieuwe termijn alspresident.Johnson trok zich
t
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het cenûrnl van de

controversewasgeworden.Zijn terugtredenwasvoortsdeenigemanierom
degemoH eren van de Am erikanen m etbetrekking totde Vietnamese oor1og te kalm eren en om het debatover deze oorlog op een m eer rationeel
p1= te brengen.H etwas tenslotte ook de enige manier om de Noordviet-

namean ervan te overtuigen datzijn aanbod tot onderhandelingen iets
meervoorstelde dan œ n truc van œ n politiek ambiueuze president.

N ixons Vietnam -politiek
In novem ber 1967 kwamen de Amerikaanse en Noordvietnamese onder-
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handelaarsvoorheteerstteParijsbijeen.DetoenmaligeAmerikaansedelegaieleider,Harriman,betoogdelatermeerdan œnsdatdemogelijkheen
voorœ n vrH enim mergunstigerwaren dan toen Nixon hetpresidentsambt
aanvaardde,maardatdevredesbesprekingen gesaboteerd werden doorpresidentThieu van Zuid-vietnam .
Er wasechter nog een andere oorn ak.Nixon was er vastvan overtuigd
datde nH erlaag in Vietnam voorkomen kon worden,indien de langzsme

terugtrekkingvandeAmerikaansetroem nvoldoende;jdzoulaten voorde
opbouw van hetZuidvietnam ese leger.Hetwas een gok waaraan in 1969
slœhts weinig kans van slagen werd gegeven.Tem eer omdat de Amerikanen in de periode 1965 -1968 er nietin geslaagd waren om hetbestuur-

lijke apparaatvan Saigon teconsolideren en evenmin om hetZuidvietnam eselegerzeA ertrouwen tegeven en devoo- aarden te schepm n voorde
eigen terugtrekking.Nixon handelde echteralsofdie voorwaarden geschaPen Waren.

Nixonhieldop 14mei1969zijneersteVietnam-rH evoering.W athetmeeste opvielwas de nieuwe toon waarop de president sprak,de indruk van

om nhartil eiden deweigeringom aan œn aantalmythen vasttehouden,
dieelkevooruitgang in demoeilijkedizoogmetdeNoordvietnamezen tot
dan toe hadden kerhinderd.Nixon distantieerde Zch van Johnsons rituele

fraseologie;zelfstoen hijsprak van hetprestigevan de VerenigdeStaten,
vermeH Nixon hetspelen op patriotische gevoelens.Johnson had steeds

gesproken vandele#timitdtvan deregering teSaigon.ln mei1969moesten echter de Zuidvietnamese leiders tevergeefs op zulk een verklaring

wachten.ln plaatsdaarvan kondigdeNixon een geleidelijke terugrekking
van deAm erikaanse troem n en Vietnamisering van de oorlog aan.
Deze ontwikkeling washetcentrale lema op de agenda van de besprekingen tussenNixon en Thieu in juni1969op heteiland M idway.Aanvankelijk lietNixonsVietnamiseringspolitiek de Noordvietnam ea n de keus tussen twee mogeli
jkheden.H et ene was bevordehng van hetvelrek der

Amerikaansetroem n,waarbijdemilitaireaciviteittoteen minimnm werd
gerM uceerd,teneinde.wanneer de Zuidvietnam ezen aan eigen 1ot waren

overgelaten,deaanvaltehervatten;hetandere:iH eregelegenheid aangrijm n om deZuidvietnamese troem n hard aan tepakken,om de Am erikanen

tebewijzen dathetregimevann ieu snelzou bezwijken wanneerheteenmad op eigen benen zou m oeten staan.In het laatste geval zouden de
Verenigde Staten de luchtoorlog tegen Noord-vietnam hervatten.

Vredesonderhandelingen

NaNixonsmachtsaanvaardingstuittendevrH esonderhandelingenin Parijs

op een onoverkomelijke barrière.Noord-vietnam en hetZuidvietnamese
Bevrijdingsfrontweigerden deregering Thieu alsverdragspartnerteaCCePteren en zijwdgerden een tegenprestatiete leveren voorde terugtmkking
van Ameriksanse troem n.ln tegenstelling totdeNoordvietnam ese troem n
illCambodja en Laosbeschouwden zi
jdeAmerikaansetroemn in ZuidVietnam als vreemadeEngen.AJan Zjn kantzag l4ixon geen aanvaardbaar
alternaief voor de regering in Saigon,om dat iH ere coalitie-regering ten
prooizou vallen aan decommunisten.Een reden waarom de presidentweigerde een vaste datum te noemen voor de algehele terugtrekking van de
Amerikaanse troem n uitZuid-vietnam.Bovendien warendietroem n vol-

genszijn visiein Zuid-vietnam aanwezig op verzoek van de wettige regering in Saigon.
H etprobleem van Nixon,metde wensde Amerikaanse bemoeieniste be-

m rken zonderhetregime in Saigon op te offeren,had twee aspeden:hij
m oest de opm sitie in de Verenigde Staten moreelontwam nen en ander-

zijdsdebewapening van de Zuidvietnamezen versterken.De term <vietnam isering'betekendedatderegering-n ieu m oestvooM even zondersteun
van het Amee aanse leger en dus dathetZuidvietnamese leger zo sterk

moestzijn dathetzelfNoord-vietnam en deVietcong zou kunnen weerstaan.In die zin ging hetom œ n m litieke ove- inning in plaats van een
militaire in Zuid-vietnam .DeAm erikaanse interventiehad steM sten doel
gehad Zuid-vietnam niet-comm unistisch tehouden en nooitom hetregime

inHanoitevernietigen.Hetwasslœhtsinschijn paradoxaaldatdeAmerikanen voor de eerstem aalœn strategie gebruikten diehen de kansgafop

œn politieke overwinning,terwijlHjin leorie hadden afgezien van een
mllltaireove- inningenhun troem nzosnelmogelijkterugwilden trekken.
Deze paradox loste zich snelop.In œ n ani-guerilla-oorlog washetvernietigen van de reguliere œ nhH en van devi
jand nauwelijksvanbelang alsde
infrastructuur van de rebellie en decommunicatiemiddelen tussen de Vietcongle en en hun aanvoerbasesin tactbleven.

Zuidyietnameseaanvallen op Cambodja en Laos
Na hetsuœ esvolle afslaan van hetTet-offensiefin 1968 verbeterde demlli-

tire m sitie van de Amerikanen en de Zuidvietnamezen twee jaar lang.
Grote delen van hetplatteland brachten zijweeronder controle.Aan de
Vietcong werden ernstigeslagen toegebrachten deNoordvidnamesetroem n

moesten zich,zonderregelrechtverslagen tezijn,van hetZuidvietnamese
grondgebie grotendeels terugtrekken.Deze one kkeling m aakte hetm o-

gelijkhetZuidvietnameselegertereorganiseren,eenbe#n temakenmetde
terugtrekking van de Amerikaanse troepen en,na de va1van prins Siha-
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noek,inhetvoorjaarvan 1970nnnvallenteondernemen op decommunistischebastionsin Cambodja.Vandatmomentafgingdecuwewverdalen.
Om drierH enenwasdeinvalin Cambodjamindersuccesvoldanmenhad
gehoopt.In de eersteplaatsbleken deZuidvietnamean nietin staatte verMnderen dat de communisten zich opnieuw in de Cambodjaanse grensprovincies herstelden.In de tweH e plaats reikte het offensief niettotde
com munistische basesten noorden van de Papagaaienbek-en Viskaak-dis-

tricten,die op betrekkelijk korteafstand van Saigon gelegen zijn.En ten
derde washetverliesvan de toegang tot de havenstad Sinahoekville geen
vernieugende slag voor de communisten.
M M e om hun strategische m sitiete verbeteren besloten de Zuidvietname-

zen inhetvoorjaarvan 1971toteen invalin Zuid-Laos.Ditosensiefhad
œn veeluitgebreidere operatie moeten worden dan mogelijk bleek.Het
doelwas,debevoorrading van decommunistischebasesin Noordoost-fbm -

bodjaopvernietigendewijzeteonderbreken.DeNoordvietnamezen wisten
dittevoorkomen.Zijmoesten daarvoorwe1een zwareprijsin mankracht
en materiaalbetalen,maarook hetZuidvietnameseleger,dattotdeaftocht
gedwongen werd,leed ernstige verliezen.

Paas-offensief vJa deNoordvietnamezen
TussendebezoekenvanpresidentNixonaan Pekingen aan deSovjet-unie
in leverden de Noordvietnamezen en de Vieto ng op 30 m aart 1972 œ n
grootscheepsoffensief.Ditoffensiefwasmilltxlrgezien ved minderdesastreusdan hetTet-offensief in 1968.Desondsnks bereikten de Noordvietnamezen heelwat.De meeste terrdnwinstdiede Ameriknnen en de Zuidvietnnmezen tussen 1968en 1972 hadden gem aakt,gingdoorhetpaas-offensiefweer verloren.
M etde blokkade van H aiphong koosNixon voorde minstkwade van de

militaireoptiesdiehijhad.Deandereoptiewasdelanding van mariniers
inZuid-vietnnm en hetbombarderenvandijken enandereburgerdoelenin
Noord-vietnam .De effectiviteitvan de blokknde van Haiphong alsmaat-

regelwerd œhteroverhetalgemeen betwijfeld.
N ixons vredesaanbod
NixonsrH evoering van begin mei1972 bevattenaastdeaankondiging van

deescalatieook een opmerkelijkvrM esaanbod.Een stppkt-het-vuren onder
internationaaltoezicht,behoud van de dan ingenomen legerposides,terugtrekking van alleAm erikaansetroem n uitIndo-c ina,stopzetting van alle
oorlogshandelingen en de aanvaarding van œn door Vietnamezen ontwor-

m n m litieke regeling, waartegenover de Noordvietnam ezen slechts de

Amerikaansekrijgsgevangenen vrijhoefden te laten.Bijdeze gelegenheid
zeiNixon niets over de voorwaarden voor œ n m litieke regeling van het
Vietnam esecoo ict.Volgensdepresidentwasde enige manierwaarop dat

kon:hetbetrekken van deSovjet-unieen China in een onderhandelingsproceswaarin Vietnam één van dekwestieswasdiecollectiefdoordegrote
mogendhe en geregeld m oesten worden.

M een eenlanddatzijntegenstanderwildevernederenkonzulkevoorwaarden afslaan,hetgeen de Noordvietnamezen deden.Nixonsantwoord wasde
hervattingvan deluchtoorlog tegen Noord-vietnam .
Nog nooitwasde Amedkaanse aanvalop hetNoordvietnamese bevoorradingssysteem zo compleetgeweest.Toen werden voorheteerstalle bevoorradingsroutesbestookt.Operatie fLinebacker'swasveeleffectiever dan de

vergelijkbare operatie tRolling Thunder'tijdenshetbewind van Johnson.
De introductie van electronisch geleide bommen had de precisie van de
bombardementen stellig vergrooten de kosten drastisch verlaagd.Boven-

dien speelden deveranderdepolitiekeverhoudingeneen belangrijkerol.
OnderpresidentJohnson verliep de eKalatie langzaam ,ten dele uitvrees

vooreen confrontatiemetM oskou en Peking.Deze vreeswastijdensde
zom erm aanden van 1972 sterk ve= inderd en ditverv oottede handelings-

vrijheid van deAmerikanen.De voorhœn gespaardetien-mijls-zonerond
H anoien Haiphong wasnu vanafhetbegin in debombardementen betrok-

ken.EndeAmerikaansebommenwerperskwamennudichterbijdeChinese grensdan ooittevoren.
Hetm eestdirectgetroffen wasH anoidoor de vernietiging van olie-leidin-

gen en opslagplaatsen,aangezien Noord-vietnam tijdenshetpaas-offensief
een sterk gem echaniseerd legerhad ingezetop een nagenoeg conventionele

wijze.Hetuitblijven van beslissendewinsten na de eerstezegesin Quang
Trien het Centrale Hoo/and werd voornamelijk toegeschreven aan de
Amerikaanse bom bardementen.De bombardementen OP Noord-viem am
en de mislukklng van H anoi'sgrote invasie op 30 maartin Zuid-vietnam
misten hun uitwerking niet.In ruilvoorde Russische druk op de Noordvietnam eseleidersom in tegaan op de Amerikaanse voorstellen werd een

doorbraakbereikt,tijdensKissinger'sbezoek aanhetKremlinin september
1972,in de stagnerende Ameriknnns-Russische onderhandelingen overœ n
handelsekkoord.Directdaarna bleek H anoivoorheteerstsindshetgeheime overleg tussen Kissinger en Le Duc Tho was begonnen,bereid een
bestand in Zuid-vietnam te aanvaarden zonderdathetaftrH en van PfCSi-

dentn ieudaarbija1seiswerd gesteld.
5 Hetbombarderen van spoorwegen,wegen en bruggen,rangeerterreinen,oliepijpleidingen en opslagplaatsen.
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Totstandkom ing vJa de bestandsoyereenkomst
Op 8 oktoberlegdeLeDuc ThoKissingereen ontwerp vrM esakkoord voor
in negen punten dateen doorbraak in het overleg betekende.œ Noordvietnam ezen lieten de eisvallen dateerstdepolitieke toekomstvan ZuidVietnam moestworden geregeld voordateen bestand kon worden afgekondigd,en accepteerden datThieu a1spresidentvoorlopig aan bleef,de twee
voornaamste punten van de Amerikaanse voorstellen.Kissinger ging akkoord m ethetontwerp om dathethetbestewasdatop hetgegeven m oment
kon worden bereikt.De terugkeervan de Amerikaanse kri
jgsgevangenen
werd erdoor gewaarborgd en de regering in Saigon kreeg een zeer goede
overlevingskans.Hetherstelprogramma datin de Amerikaanse voorstellen
wasopgenomen,vormde voorH anoieen krachtige prikkelom zich,na de
totstandkoming van een bestand,tehouden aan hetstaakt-het-vuren.Vervolgens kwam en president n ieu en de Amerikaanse ambassadeur Ellsworth Bunkerm ethetargum entdatdeN oordvietnamezen hetbestand zouden schenden zodra de Am erikaanse troepen zich uitVietnam terugtrokken.Toen Kissingerspogingen om de overœ nkomstteverscherpenBuitsluitend leidden tottegeneisen vanH anoi,lietNixon debesprekingen afbreken.

Nixon stuurdeop 14 decemberNoord-vietnam een ultimatum waarin hij
waarschuwde datde bombardementen boven de 20e breedtegraad zouden
worden hervatindien Hanoinietbinnen drie etm alen inging op de Ameri-

kaanse eixn.Tegelijkertijd stuurde Nixon een briefaan n ieu datZuidVietnam geen economischeen militairehulp m eerhoefdete verwachten a1s
een doorAm erika goH gekeurd ontwerpakkoord nietwerd geaccepteerd.
Vanaf 18 decemberwerden twaalfdagen lang moordende bombardementen

op Noord-vietnam uitgevoerd,waarbijvoorheteerstop groteschaal8-52
bommenwerm rs werden ingeschakeld,om van de Noordvietnam ezen het
bestand af te dwingenl.Door œ n combinatie van diplomatieke druk op

M oskou en Peking (zoalsdeverklaring van W illiam Clemensdathetgebruik vankernwam nsom devrM einVietnam naderbijtebrengen nietuitgesloten was),en deze gevaarlijke militaire risico's in Vietnam slaagde
Nixon erin de Noordvietnam ezen toterkenning van de ge emilitariseerde
zonealseen voorlopigepolitiekeKheidslijn tebrengen.Daarna werden in
de laatste dagen van 1972 de Amerikaanse bom bardementen stopgezet.
Hetgeen betekende datde weg voorde hervatting van de geheime bespre6 Kissinger eiste onderm eereen concessie van Hanoim etbetrekking totde gedemilitariseerde zone.De N oordvietnam ezen moesten de zone a1s een voorlopige poli-

tieke scheidslijn erkennen.

7 Een zeer positief punt voor W ashington was dat deze bom bardem enten,net a1s

voorjaar1972,debetrekkingentotM oskouen Pekinggeenszinsblekentebelasten.
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klngen tusxn Kissingeren LeDucTho in Parijsweer vrijkwam.Op 23
januari1973 zetten de Amerikanen en Noordvietnamezen hun paraafonderdedefinitieve overeenkom st.
Dewam nstilstand biH tAmerika welde gelegenheid om Azië zonder veel

gezichtsverliesteverlaten.M aardeoorlogzalvermoedelijk alsburgeroor1ogopnieuw uitbrekenenwe1opeentijdstipdatdoorHanoibepaaldwordt.
W anneerde Noordvietnamezen Zch hersteld hebben,beschikken zijover
een 'basis'in hetterritorium van hun tegenstander,die volgens generaal
Giap de springplank voorde laatsteoverwinning is.

Daarstaatœhtertegenoverdat,nu ook LeonidBrezjnev debestandsoverœnkomst een keerpuntnoemde naar de vrede en de partijenadus ook
Noord-vietnam,opriep om Zch strikt aan de bestandsregels te houden,
m en in W ashington mœ ntdatde Verenigde Staten de hulp van de Krem -

linleiderskrijgen,in de vorm van uitoefenen van druk op Hanoi,bijde
nzevingvandeovereenkomst.Alsœn van debelangrijkstepluspunten van
hetParijse akkoord mag worden beschouwd Pekings weigering om de
Noordvietnamezen bijverdere oorlogsvoering te steunen uitvreesdateen
verenigd Communistisch Indo-china zou ontstaan onderRussische invloM .
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@ Internationale sam enwerking
garije juist de sleutel liggen voor het
probleem der evenredige vermindering.
Van dewmromstuitisook de confeverzoqk van d! Sxretaris Gengraalder -rent
ie in Helslnkl
'op een dood spoor geVerenlgde Nattes op belangnlk bij te kome
n.
Verenigde Naties

Japan heeftgunstig gereageerd op een

dragen in het flnanme
'-eltekortvan deze
organisatie,doch stelt daar we1hetver-

langeq tegepoverom lid te worden van
de Vmligheldsraad.

Bi-laterale betrekkingen

Europese Gem œnschap

De beide Duitslanden.D e CDU in
W est-Duitsland ove- eegt om het door
W illy Brandtgesloten verdrag metOostDuitsland doorhet hoogste Gerechtshof
-

In een discussieoverEuratom isbesloten
deze organisatie te laten voortbestaan

telatentoetsenaan deGrondwet,dieimdoch een aydere,meerop algemeen we- meH voorschnjftdatde W otduitse retenschappelljk onderzoek - metname germgmoetbhj
'ven streven naarenworop hetterrein van de computers- ge- ding van geheelDuitsllnd.Bartzelvoel!
nchte taak te verlenen.
weinigvoorjendergelilkestapomdathij
de rx hter met* 1m
'schakelen voor œ n

m litieke beslissinj.
Conferenties
Amerika -Chlna. Een bezoek van
De Copferentie overde lvenredigever- Kissingeraan Peking scMjntdewegnaar
minderlng van troepen m Middp -Eu- een normalisering derbetrekkingen van
-

ropa is vastgelopen op een schlnbare

CMna met de Verenlgde Staten nu ge-

rile a1s volberechtlgd 11d tot de conferentie wordt toegelaten dan we1 slechts

hebbyn overeensymming beqeikt J!n

elte hebben om ngelegd.
ptocedure-zaak:oq de yraag ofHonga- he
-

Am erika-Cuba. Amerika en Cuba

a1sbijqqgen van Ruslqnd.Rusland *1 aanzlen van de stnld tegen deplrateri)m
'ssinger
Hongarpezoveelmogelljk buiten dedis- de lucht.Verwachtwordt,dat Kl

cussie houden om dat dââr yerreweg de nu binnenkortnaarCuba zalgaan om te
meeste Russischo troepen zl
'
l
'n gelegerd. be
Zein
deof de algenaene betrekkingen tussen
De W esterse mogendheden zien in Honlanden kunnen worden verbeterd.

* Internationale conflicten
Vietnnm

verspreide eenheden van de Vietcong

Hetakkoord van januariheeftnog lang enerzijdsen eenheden van hetZuidvietniet alle problemen rond hetherstelvan nlmese leger anderzpds
'' .Er ging in fede vrede in Viem am opgelost.
bruarivrijwelgeen dag voorbij zonder
In de eerste plaats wordt er in Zuid- dat tbestandsschendingen'van deze aard
Viem am nog steeds gevochten tussen werden gemeld,die telkens weer tl
'ental-
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1en slachloffers eisten.Van N oordviet- voerd tussen dePathet-Lao enerzijds(de
namese inmenging m
' deze bestands- bondgenpotvan Noord-viqtnam)en de
schend'
m gen is Khter niets gebleken
evenm in a1svan enig groter offensief.

koninklilke regqring van Pnn
's Souvanna

gen vu hetakkoord nietloyaalnaleven.
Dit zou m et nam e gelden voor de ontm anteling der Amerikaanse bas> in
Zpid-vietnam en voor de regeling der

riksnnse x
'mperialisten. Tegell
lk m et de
onderhandelingen over Vietnam zelf
stagneerden ook deze onderhandelingen.

Phoema anderzilds,die doorde PathetIn detweedeplaatsverwee!Noord-viçt- Lao werd beschouwd a1s bondgenoot
nam deAmenkanen,dataj
' de bepa1m' van de Siam ese kapitalisten en de Am eln februan'echterzi
jn zijweerop gang
vnj
'latingvan Noordviemamesekrijgsgo gekomen en leidden zijtot een W!W fvangenen in hetZuiden.W at heteeate
punt betreft anteoordden de Amedka-

Flstandsakkoord,datop22februanzou

mgaan.Indi!akkoordwlgdbepaald,dat
d

nen,dat Zj hun bases niet hoeven te e beide stnjdende partpen samen eqn
one antelen omdatzijdievôôrde slyi- voorlopige reqering zullen vormen:dle
t'
m g van het akkoord reeds aan Zmd- algem ene verhezngen za1voorberelden.
Vietnsm hadden overgedragen. De uit- De koning blijftaan hethoofd van de
wisseling van dekrijgsgevanlenen Khter Staatstaan,doch M1worden bijgestaan
leverd! aanzlenlijke moeililkheden pp. dooreen regering waarin beide partijen
M oeilpkheden D groot,datNoord-vlet- i
n gelijke mate ZJn vertegeywoordigd.
nsm tegen heteinde v!n de maapd de De Koning wilstechter de mlnister-prevrijlating van de Amenkaanse knlgsge- sidentaan.Hetprograp van deregering
vangenen stopzette.
D1moetqn worden genchtop vrede,onInm ssen kwam op 26 februari de inter- afhankehjkheid,peutraliteiten democranationale cgnferentie bijœn,die œn na- tie.Evenalsin Vietnam a 1de uitvoering
dere regehng van de vrede tot stand van het akkoord worden gesteld onder
moetbreygen.Tene de dezeregeling te internationaal toezicht.
Tont-amepkams
'eren' nemen behalve de Nauwelijks was dit akkoord, dat Laos
vierpartqen die rechtstreeksbijdeoor- voor het eerst sinds 1945 vrede naoest
1og m
R
' Vlemam betrokken waren,ook brengen,gesloten of de eerste batandsuslapd,ChmaenEngeland aan decoy- schendingen werden reedsgem eld - ook
ferentie deel alsm ede de vler landen d1e bestandsschendingen door Amerikaanse
de commissie van toezicht op de nale- vliegtuigen.
ving van hetbestandvormpn:Indonesië, In Cambodja is nog geen akkoord geCanada,Polen en Honganje.Ook de se- sloten.
cretaris-generaal van de Verenigde Natiesneemtaan de bespreklngen deel.De-

ze coeerentie scYjntbeter resultaatte HetM idden-oosten

beloven dan dievan 1962,ten eersteom- In het M idden-oosten hebben zich gedatdeverhoudingen m ssen de grote mo- durende de maand februariweer enkele
gendhedep onderling zich dusdanig heb- incidenten voorgedaan, die de spanning
ben gem'jzigd datgeen hunner eigenlijk in ditgebied aanmerkelijk hebben opgemeer een mislukking wenst en ten twee- voerd.H et eerste was een snelle doch
de omdatreeds in de aanvang kon wor- zeerharde aanvalderIsraëli
y strijdden vastgesteld,datontmoetingen tujsen krachten van y- uit op Palesscth
ilnse om
de driepartijen in Viemam zelfbulten leidingskampen in hetnoorden van LibadeSonferentievergaderingep ditmaalmo- non.De kamm n,waar volgenslsraëlde
gelllk bleken.PresidentTh eu scheen ge- terroristen werden opgeleid die over de
neigd tot een verzoenende houding en hele wereldIsraëlbestoken,wqrden verzelfs hetuitschrijven van algemene Ver- nield en enkeletientallen Palestpnen werkiezingen te ove- egen.
den gedood.Het tweede was het neer-

schietenvan eenLybischpassagiersyliegLaos

tuig, dat op weg naar Egypte u1t de

koerswasgeraakten terechtkwam bo-

ln hetwapenstilstandsakkoord voorViet- ven Israëlische militalre m stallaties in de
nam werd mede bepaald,dathet aan de Sinai.Dit incident kostte een honderdvolken van Laosen Ca bodja zelfzou ta1mensenlevens,waaronder die van de
worden overgelaten om de vrede ook in Franse bemaM ing.De passagierswaren

hun ligen landleherstellen Dnderin- allen Arableren uitElypteofLybië.Een
mengmgvan bultenaf.ReedsKanafok- golf van verontwaardlging sloeg over de
tober 1972 werden onderhandellngen ge-

hele wereld.Israël hield echter vol,dat
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het tot dit neerschieten gerechtigd was
omdatde geM gvoerder van hetvliegmig
niet reageerde op de waarschum'ngen,
hem doorgeseind door de Israe
ehsche

Php toms, die het tot landen wilden
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naar M oskou a1s naar W ashington.Tegen het einde van de m aand brachtde
Israëlische Premier,Golda M dr,œn offideelbea ek aan de Amerikaanse President

dwmgen. W e1 bood lsraël aan smartegeld te betalen nnn de nabestaanden der
onagekonaenen.
Uiteraard haiden na deze incidenten de India,Pakistan,Bangladesh
kreten om oorlog in de Arabischewereld Nog steedszijn demoeilijkheden tussen
weer op.M arokko ging ertoe over troç- Indl
'a,Pahs
'tan en Bangladesh m'etopgepen terbachikking te stellen aan Syné
'' lost. India houdt naar verluidt 90.0*
om eventueeleen beslissende slag biJ de Pakisfu nse krijgsgevangenen vast;Pakihoogten van Golan te bznnen om nen. stan houdtBengaligevangen en BanglaDe grote m ogendheden echter schenen desh zwaaitnog steedsmethetdleigehethoefd koelte willen houden en Zch ment œ n aantal Pakistaanse krilgsgedoor deze inddenten niette willen laten vu genen als oorlogsmisdadigers te zul'stan * 1ditnogsteH s
afbrengenvan hun kennelijkvoomemen 1en berxhten.Pakl
om zich,nu de kwestie Vietnam m1n of slepende conflict,dat in Lopden leidde
meer aan kantis,meer te gaan wijden totœ n ovew alvan Pakistam'op hetIn-

'
aan hetherstelvan devredein heJMid- dia House, waarbij twee vu de dne
d

en-oosten.Frankrijk,t6ch al Peterg overvallers door de politie werden neergeschoten,voorlpgen aan de Verenigde
retyns Generaal W aldheim
zeerverontwaardiyd overhe!neerschie- Nheaetfitese.chSc
ter tl
ldens een bezoek aan de
ten van Franse plloten en ultW asblnggesteld op Israël, reageerde ulte- rd

ton kwsmen berichten datPresidentN1vliegmi
Xon
over
giw
ncee
idgt
entnaar aanleiding van het
voorlopig geen Phantoms meer aan Israël te leveren. M aar
inm ssen gingen de besprekhgen over

Pogelijkq oplossinyen van de gespannen
slmatie ln het M zdden-oosten verder.
Koning Hoeyein sprak metNixon:Helemaalduidehjklsdeinhoudvan d1tgesprek nietnaarbuiten gekomen,mjjrde
Koningwektewe1deindruk,dqtKJnilt

drie hoofdsteden,N ew DelM ,Islam abad

en Dacca,de mogelijkheden onderzocht
mogendheden oefenen daarbllbijzondere
voor een onderlinge regel'
m g. De grote

druk uit op India.Rusland vooral is er
erg op gebrand dat India aan Pakistan
tegemoetkomtom datdaardoorzou kunnen worden voorkonaen dat Paki
stan

Zch nog sterkeq dan reedshetyqvalis
bijChina aanslmt.Degrotemoellpkheid
is echter de erkenning van Bangladesh
ongenegen was om 1os van Zln Arabl- a1s lelfstandige staat.Banjladesh voelt
schebondgenoten onderhu delingen over ernletsvoor Pakistxnivplte laten zoeen vredesovereenkomst m et Israël te lang Pahs
'tan die erkennmg niet geeft.
ppenen.Egypte stuurde zijn TKissinger' Ook voorIndia is die erkenning van het
ln de persoon van Hafez Ismael zowel grootste belang.

* N ationale politiek
NM De
erland
kabinetsformatie. N/erden de plzznlonderzochtalvorensverslaguitte
brengen aan de Koningin, terwijl bij
maanden decemberen januarigeheelin Burger vap <objectiviteit' geen sprake
beslag genom en door het werk van in- m eer is.H PJheeft Zch in het hoofd geform ateur Ruppert, fo= ateur Burger zetzijn politieke vriend Den Uy1koste
nam de hele maand febmarivoor aj
'n watkostaan demachttehelpen en hij
rekening. Een even smg, volhardend behoorttothettype mensen die,alszij
werker a1s Ruppert- m et dit verschil eenm aalietsin hun hoofd hebben gezet,
echter,dat Ruppertmetuiterste napF- erniettegen opzen op de grofste makeung
'heid en gewetensvolleobjectivlteit nler hun ellebogen te gebruiken om hun
alle mogelijkheden van depolitieke leg- doel te bereiken.M et deze variant, dat
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Burgerm aar één elleboog gebn ikte:de

rechter.Hij heeftde drie confessionele
partijep voorde yraag gesteld ofzijbereid ziln een kablnetDen Uy1 een kans
te geven;de drie confessionele partijen
hebben hem bijherhaling verzekerd,dat
Zj zelfs bereid zijn aan de totstandkoming van zo'n kabinstmee te Ferken
mitsop basisvan gelilkwaardigheid mqt
de drie progressjqve partn
-en.De dne
progressieve partljen echter,die zich de
handen hebben laten binden door hun
opgewonden achterban,hielden Zch stly
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hem op om de progressieve drie hetver-

wijttemaken datzi
jeveneensom politieke redenen een gelijkwaardige deelnam e van de confessY
lonelen aan een progresjiefkabinetweigerden.Toen deconfesslonele drie hem ronduit te verstaan
gaven, dat ziJ œn minderheidsk6binet
Den Uy1nietyouden gedogen en hljdus
beter m aar zlln opdracht kon teruggeven,probeerde hz
-Jdqlaatste dagen van
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hetconfessionele kamp tg interaseren

in hun isolem ent opgesloten.Een kabz- vooreen extrapallementalrYrogressief
net Den Uy1zou hûn signatuur m oeten kabinetm eteen m trandle'.

dragen en hfm program moeten aanvaar- - Socîde?nrust.Hetakkoord over1oen en prilzen dat eind verleden jaar
den zonderdaartittelofJota !an tever- n
anderen.Het program dat z1J vôôr de door werkgevers en werknemers wlrd

verkiezingen hadden opgesteld en waar- aanvaardl wa! bedoeld ter beteugel
/g
van zijBurgereen versieoverhandigden, van de mflatle; het hedt Khter met
die enigszins was aangepast aan de ge- kunnen voorkoqen,datbi
jhetomnen
wijzigde economische vooruipichten.Er van onderhandelmgen over nieuwe colmochten wel een paar - bPJ voorkeur
extra-parlementaire - figuren uit het
confessionele kamp in ditkabinetzitting
nemen om het voor de confessionele

lectieve arbeids-overeenkomsten ernstige
conflicten ontstonden,die totœ n grote

de uiterste grens.Burgernanz deze POlitieke halsstarrigheid voor Zoete koa
. ;
metgeen stom woord heeftMjdaarzelfs
m>ar enige bedenking tegen aangevoerd.
HI
J wist steeds weer zo te manoevreren
dat de schuld voor een eventuele m l
's-

totaal niet uitgmgen boven hetgeen ln
het sociaal akkoord was overeengeko-

stakingbijdeHoogoyensen toteen golf
van zogenu mde Tpnkacties' in ta1 van
partijenindeKamerenigsznsaanvaard- kleinere bedrijven leidden;De vakbonbaar te m aken,m aar dat was voor hen den stelden eisep,di
e wellswaarin h:n
men,doch duidelijk een algemene loon-

politieke koers insloegen.De vakbonden
eisten 'centen'inplaats van fproœ nten';
verhogingen dus met gelllke bedragen
lukking van zijn pogipg geheel op de voor alle werknem ers, de laagst- zowel

driecqnfesslonelepartllen kram te rus- a1s de hoogst-betaalden.De tolle ver-

-fkwxm
t
en.H1jwerkte alleep me!zljp rechter- hogingvandelqonsom perbednl
elleboog op een m apler d1e Zln toch al daardooqnietu1tboven hetbedrag,toege
l
a
t
e
n
m
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e
t
s
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i
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de koek
nietzo beste reputatie van een ongelikte
belr alleen maar kon bevestigen. Hij Ferd echter andersdan procentueelgewelgerde haqdnekkig in te gaan op hun hjkmatig over de verscMllende groemp
eis van gelljkwaardigheid, maar wilde werknemersverdeeld.In theorie zou dlt
welhun programm a zien.Toen hem dit
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v
eprouwelijk werd toegezonden,dwong
hiJhen m in ofm eertothetverlenen van den tqbetllendan wasovereengekomen,
toestemming hetbekend te maken en te m aarm fmte liethethen nid onverschilgebruiken tervergeli
jking met het pro- lig.Zij weigerden op de eisen van de
gramma yjn de drie proqressieven.In vakbonden in te gaan niet zozeer om
dievergelllklng moffelde h1jzoveelmo- zichzelfop te werpen a1sbehartigersvan

langen der hoglre personeeljleden
gelijk deverscMllen wegop dqmeestes- -de be
de vakbonden clatm den, dat ZIJ volsentiële punten doorde beslissmg aan de
Kamer over te laten,zulks in de zeker- doende leden van het hogere personeel
heid dat de confessionelen dââr bakzeil onder hun gelederen telden om Zch a1s
zouden m oeten halen - en stelde toen rechtmatigebehartigersderbelaqgen ook
doodleuk:er zijn zô weinig verschillen van ditpersoneelte mogen aandlenen -

tussen julheproyram en datvan depro- doch meeromdatZjin beginseldegegressieven, dat Jullie geen enkele reden dachte verwierpen om via ondelhandehebben - behalve politieke redenen - lingen over de collectieve >qbeldsoverom een kabinet Den Uyl de eerste de eenkomsten ingri
jm nde wijqlgingen te
engen m
' de sociale verhoudlngen,hoebeste dag alpaaq huis te sturen:Hq! br
kwam klaarblllkelljk geen ogenbllk b1J zeer deze ook uit sociaal-politiek oog-
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punt wezenli
jk zouden Zjy.A

fortiori
ontzegden zijde vakblweglng hetrecht
om pp dezesociaal-pohtiekegronden tot
stlkmgen overte gaan en aldushetbednjfsleven schadetoetebrepgen.Hoog-
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gen aldus,lesteund doordeTweedeKa-

m er,de M mister van Binnenlu dse Zaken de toezegging af dat over de gewraakte maatregelalsnog overleg metde
ambtenarenbonden zou plaatsvinden.
ovens spande een kort gedlng aan om - Euthanœ îq. Voor de rechtbank in
een uitspraak over dit recht uit te lok- Leeuwarden diende een proces tegen een
ken.Aan het einde van de maand was vrouwelijke arts, die haar grotendeels
deze zaak nog sub judice, omdat de verlamde en zwaarlijdendemoedervan
rechter niet onverwijld een beslissing 78 jaar oud,op haar dnng
' end verzoek
wilde nemen teneinde partijen nog een door het toedienen van een overdosis
kleine afkoelingsperiode te geven,wv r- morfine aan een zachte dood had geholin zij onderling tot overeenstemming pen.De rechtbank veroordeelde haartot
konden komen.- Inm ssen hebben e n œn sm bolische straf- een weekvooraantal kleine bonden van hoger perso- waardelljk- omdatzij,hoezeerook uit
neel, verenigd in een evenœ ns kleine nobele overweglngen handelend, eigenCentrale,die qua ledentaluiteraard vqr m achtig en zonder overleg m et de beachterblijftbijdevakbonden derarbel- handelende geneesheer,zopder dathaar
ders,egn zetelopgeëistin de SodaalE- daad dus voldoende medisch gerechtconomlsche Raad.D e vakbonden willen vaardigd was gebleken, de dood had
daar - leve de democratie!- niet aan toegediend.

nzeeyverken.Volgeydemaapd>1deSER

over deze uitbreidmg beshssen.
Onrust aan de universiteiten. Nadat Suriname
ministervan Veen (Onderwijs)de Uni- In het begin van de maand braken in
versiteitsbesmrenduidelijk dewachtaan- Surinam: stakingen uit,diein hoofdgmnk
zegde omtrent het aanpakken van stu- een m litiekdoelhadden.Devakbondlp,
denten die blijven weigeren de duizend die er zich op beriepen,datZI'J'indertpd
gulden collegegeld te betalen,is het ge- de regering Pengel ten va1brachten en
durende de hele maand februariaan alle de regerinj Sedney in hetzjdelMelpen,
universiteiten onrustig geweest.Oveml voelden zlch door het beleld van deze
h

ebben groepen studenten admlnistrati!lokalen,aula's,instituten bezet.In Leldqn leldde dittotregelrechte vechtpartilen mssen bezetters enerzijds en een
groep corpsleden anderzijds,die,naar
tradities u1t het oude studentenleven,in
eigen beheer orde op zaken wilden stellen.De bezetterswaardeerden ditnieten
riepen de politie te hulp:die zich echter,

rejering teleurgesteld.Noch heteconomlsch noch het sociaal beleid van deze
regeringkon in hun ogen genadevindep.
A1sstakingen bleken deze actiq! weinlg
efficiënt.Sllchts een betrekkelpk klein
aantal arbelders, ambtenaren en leerkrachten legde hetwerk neer.W eliswaar
stokte het telegraaf- en teldoonyerkeer

en werden een aantal scholyn tijdelijk
eveneensnaaroud!tradltie,nietmeton- gesloten,maarvoorhet overlge functioderlinqe vechtpartzjen tussen studçnten neerde het economisch leven nagenoeg
bemoelde.Elders riepen de Universitaire normall.Devakbonden schreven ditgeoverheden de hulp van de politie in om deeltelpk toe aan de N gst voor represde bqzette gebouren en lokaliteiten te sailles die bijvele Sunna
' amse werkneontrmmen.De unlversitaiqe aqbeid stag- mersleeft,en gedeeltelijk aap hun eigen
zwakheid.ZP
J verkeren nog ln een pen'
neerdedoorditallesajnzlenhjk.
Geweld.In hetpolitlekorpsen in het odevan opbouw ep beschikken nog piet
leger za1een speciale groep scherpschutters worden gevormd,die getraind worden in hetoptreden tegen gewelddadige
overvallen.
Ambtenarenprotest.Dat de overheid

over voldoende m lddelen om hun elsen

krachtbijte zetten.

Toteen efficiëntestaking kwam het dus
nietmaarwe1bleefhetonrustig in Paramaribo. Demonstratieve optochten en

gettairbeleid debijdragevan de ambte- relletjesbleven aan deord!van de dag.
tenarenorganisatiesom redenen van bud- Gedeeltelijk ontaardden z1j in geweldgte
envan
braHi
ndnd
stius
cht
ing
,evoomamelijk
getairbeleid de bijdrage van de ambte- pl
tee
ngiknos
ta
ans
naren in hun pensioenpjeM everhoogde,
kooplieden.
namen de ambtenaren nletzonderscherp De vakbonden zaten daar welenlgerm aprotest.Zijhielden een massale demoy- teverlegen meeomdatzijde heleactie
stratie in Den Haag - de grootste,dle wensten te zien a1seen geMmenlijk opDen Haag ooit had gezien - en dwon- trekken van de hele arbeidersklasse,niet
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doorkpist door rassentegenstellingen. Pomdidou, het linkse blok van socialisOp rulme schaalwerden politie-œ nheden

ten en communisten achter M itterand en

tegen belogers,plundeljar! en brand- hetmiddenblok achter Sew an-schreiber.
stichters '
mgeat.Daarbl)Zjn tegen het Ofschoon opiniepeilingen bij de eerste
eindevN demnnnd enkeledodengeval- erkiezlngen een meerderhqid voor het
len.De '
m Sunname aanwezige legeron- mkseblok voorspel
den,wellegen het
derdelen werden echter streng in hun l
eind van de maand nogmoeililk tg zegkampementen geconsigneerd.Nederland gen in hoeverre die m eerderheid m het
heef! duidshlk te kennen gegeyen niet aantal kam erzetels tot uitdrukking zou
bereid te ajn om,D alsenkeleJaren ge- komen en in hoeverre zij zich bij de

leden op Curaçao gebeurde, de Sun' tweede stemming zou handhayen.In disnnsmse regering m et Nederlandse mili- tricten waarhetlinkerblokbijdetweede
tairen tehulq tekomen.DeNederlandse stemming O n socialist naar Voren
m ilitairen zlln in Surm
' ame alleen aan- schuift,m aaktheteen redehlke kans op
wezig ter besche= lnj tegçn eventuele overwinning; Waar het echter met een

buitenlandse interventles;zl
-Jmogqn on- communis!voqrdedagkomt,a1deze
dergeen enkelevoorwaardeop emgerlei ve= oedelljk nletmeerdan 11Z van de
wijze in blnnenlandse aangelegenheden middengroepen trekken.Psnpidou heeft
worden betrokken.
te verstaan gegeven,datNIJm hetgeval
Aangezen onder deze omstandigheden van een linkjj overwinning gebruik al
de Sudnaamse reger'
mg het niet raad- makep van zlln grondwettelijk Jechtom
zaam achtte,dat leidende politieke figu- Zch m hetgeval van belangrilke wetsrenzichbnitensland!zouden begeven en voorstellen overhethoofd van hetparletrml
'ddenlndezecn'stsdusgeendelega- ment heen bij referendum tot hetvolk
le naar de Konlnknjksconferentie op te richten.
CuraDokoqworden gezonden,werd deze conferentle tot maartuitgesteld.

Engeland
De m aatregelen van prqmierHoth ter
beteugeling van de iv atle hebben Engelang in een golf van stakingen gestort.
Dat belon met47.0* arbeiders in de

g2
2
a0
sb0e0d0nj
ven;spoedig sloten Z+ daar
leden vap het Zekenhulsperso.

Ierland
Begin februari kondigde prqmier Jack
Lynch plotseling aan,dat hiJ nog voor
heteindevan demaand,pp 28februari,
Kerkiezngen zou uitschrilven.Zijn partlj,deFiannaFail,isnu alveertigjlren
nagenoeg onafgebroken aan hetbem nd.
In 1965haaldeZjdehelftvan de zetels
ill hetparl
ement;in 1969 kreeg zij er

neel,52.% arbmders in de Fordfabrie- nog drie meer.lntussen is echter 't aanken, 29.000 treinconducteurs en 4.5*
a1 zetels door het weglom n van enLondenseonderwijzersbijaan.Voorhet t
le opposanten tpen Lynch geslonken
eerst in Engeland dreigden ook 250.* 0 ke
ot 69.Lynch beh eld doorde steun van
ambtenarep in staking te gaan.De sta- t
de onafhankelijkln yog we1 een meer-

kersverwpt
''en de Regering,datzij we1 derheid,maar hiJm lde kennelllk toch

d
e loonstop hanteerl, maar niet kon een uitspraak van de kiezers ultlokken
voorkomen datde prilzen,vooralvan de
0Dl

die nzeerderheid Nveer helemaal ill

levensmiddelen,nog steeds snel stijgen. eipen hand te krijgen.Hijhoopte door
Tegen het einde van de maand was het ziln bliksem snel besluit een op kom st
wachten op het buitengewoon congqs zijndecoalltle mssen zijn tweetegenspedatde vakverenigingen begin maartblJ- lers, de libe
ralen en de socialisten, de
een hebben geroepen.Harold W ilson, de paste kunnen afsni
jden.Ditishem echleidervanLabour,drinl!aanopnieuwe ter nietgelukt.Enkele dagen na de aanverkiezngen.Heath zwpgt en wacht af. kondigin! van de verkiezingen kreeg deze coalitle haar beslag en vri
jwelaanstbndsdaarna kwam deze nieuwe coalitie
P eteen doortweeuite= atedlskundige
Frankrijk
flguren,één liberaalen één soclalist,opOp 4 en 11maartgaan deFransln n> r gesteld verkiezingsprogrlm;datvérgaande stc bus. De maand februap stond de sociale maatregelen inhleld.Voor het
dusin hetteken van de verkiezmgscam- eerstindeIersegescMedsniswerd in een
payne. De partijen zijn verdeeld over politiek qrogram voorbilgegaan aan de
dne blokken: het regeringsblok achter oude ruzles die lerland verdeeld hiel-

den.Lynch kon niet anders dan op de

rinein zoverreafstandvan dieeisep,dat
voetvolgen metsgn soortgelijkprogrsm, zijvasthield aan deoude loyayliteltvan
datechter duidelnk een tweedehandska- de strijdkrachten jegens het burgerlijk
rakter droeg en alle tekenen vertoonde gezag.Zijging daarbijzo veq,datzijde
van inderhaast te zijp slmengesteld. hele binnenstad van M ontewdeo afsloot
Lynch hamerdeerbijznn klezersechter en hetpresidentiële paleisonder scherm
op, dat het van belang was hem een bewaking stelde.Zijankerde haar krm'

m eerderheid te schenken omdat Ierland
in verband met de gebeurtenissen in

Noord-lerland en in verband met zijn

ser bovendien zodanig, dat deze met
haar kanonnen het hoofdkwartier van
hetlegergam izoen onder schotkon hop-

toetreding tot de EEG een sterke rege- den.Ditbetekende echter niet,dat zij
ring nodig heeft.
met de sociale eisen van legeq,lucht-

Pachten politieniqtakkoord gmg.Pre-

Noord-lerland
Nog steeds houdt het terrorijpe aan,
doch langzaam maar zekerjchnnen zowelbijde katholleken a1sb1jdeprotes-

sldentBordaberry glng tenslotte door de
knieën en ontsloeg overeenkom stig de

eisen van de militairen zowelzijn mihoofd van de politie,als zijn minister
n Defensie,die strak aan de lijn van
tanten de gem atigde elementen meer af- va
de loyaliteit vasthield. De politie werd
nister van Binnenlandse Zaken, tevens

stand te gaan nem en van de radicalen. onder de legerleiding gesteld.Fmn sodLord W hitelaw heeft de publikatie van aa1program, waarin grote nadruk valt
zijn witboek over de status yan Noord- op de landhervorminl: werd afgekonlerland in hetBritse koninkrilk uitgesteld dlgd.M erkwaardigerwps hebben ook de
totna8maarta1sdeNoord-leren bijre- communisten het optreden van de m ili-

ferendup hqbbep uitgepaakt of zij in tairen toegejuicht.
hetkomnkrilkwlllepblilven danwe1een
nauwere binding m llen aangaan m etde
lerse Republiek.

Argentinië
Ook in Argentinië hebben de m ilitairen

hun zegje gezegd ovel de politiek.Zij
Uruguay
hebben verklaard de ultslag van de verUruguay gold altijd alshetme%tdemo- kiezingen op 11 maart te zullen eerbiecrat'
lschelandvan Zuid-Amerika;demq- digen,ongeachtwie dem eerderheid vercratlsch vooralin zoverre, dat de > 11- werft.Alleen: Perôn mag niet m eer tetairen zich nietactiefm etde politiek be- rugkeren voordateen nieuwe regering is
zig hielden.De laatste keer dat een ge- gevormd,ermag geen gratieworden verneraalprobeerde vanuit een brandweer- lgeyd aan deguerilla-strijdersen de mi-

kazerne naar de macht te grijpen,is htalren zullen de burgerministers <bijveertig jaren geleden.Nadien bleven de staan'in de uitvoering van hun taak.
militairen loyaalaan hetbprgerll
lk gezag.Toen echter verleden Jaar het terrorisme van de Tupsmaros hoogst ver- Chili
ontrustende vo= en aannam,riep prai- Overalterwerel
d en in Latijns-Amerika
dent Juan-M aria Bordabera het leger in hetbijzonderwerden de parlementstehulp om deze playg te onderdrukken. verkiezngen in Chili tegem oetgezen.
Hetlegerdeed ditm termate effidënt.In Het land worstelt m et œ n ontstellende
nog geen jaartijdsrerden 2228 Tupa- schaarste aan allerleigoederen - vooral
maros voor de krilgsraad gesleept en
veroordeeld; nog 55 wachten hun berechting en tegen 321 anderen Zjn ap
restatiebevelen uitgevaardigd.Deze strild

levensmiddelen - en m et hetnietm eer
doelmatig functioneren van allerleidien-

sten.Detljenstnndersvaq PresidentA1lendeschnlven dityF1vemjn toeaan het
tegen de TupaRaros bracht het legjr wanbeheer van zlln linkse rqleriny.
echter tot de bevlnding,datdeze guenl- Vooral de vrouwew die dagelllks m
1as alleen duurzaam kunnen worden bo queue m oeten staan voor de winkels,
streden doorde socialetoestanden in het rqrden bewerkt tegen Allende,die op

land teverbeterçn en sen eind temaken
aan een O rruptie diem hetlaatstejayr
pijpll
lk voorhetvoetlichtkwlm.Deml
'litairen stelden in die geestdus eisen nnn
de President.Aanvankelijk n?m de ma-

zlln beurtmaatregelln in pettolcMjntle
houden om door mlddelvan dlstributl
'e
een eerlijker verdeling van deschaarste

te schepm n en de zwarte handelde kop
in te dx kken.
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België

Standpunten inzake abortus
In de K am er werd een wetsvoorstel inzake abortus ingediend door M evr.D i-

nant(CommunistischePartij)datdevolgendehoofdpuntenbevat:1)Devruchtafdrijvinguitgevoerd op verzoek van de vrouw dooreen vrouwenartsin een
verpleeginstelM g binnen de twaalf weken na de bevm chting wordt niet m eer

strafbaargesteld;2)devrouw diehaarzwangerschap laatonderbreken isnooit
strafbaar;3)debepalingen betreffende de anticonceptivaworden uithetstrafwetboek geschrapt.

Van haarkantkwam deCVP -PSC meteen standpuntnaarbuitenwam an zij
volgenshaarwoordvoerderW .M artensnietmeerza1afwijken,zelfsnietonder
druk van de coalitiepaM ers. Dit standpu t wi1 de bestaande toestand inzake

abortuslegaliseren en maaktgebe k van een engeinterpretatiemogeli
jkheid.
Daam aastwilde CVP vooralefficiënterwerken op preventiefgebied:1)De
strafbaarheid van abortus kan alleen worden weggenom en waM eer de zw angerschap het leven of de gezondheid van de m oeder ernstig in gevaar brengt;

2)inzakebeleid wildeCVP -PSC uitgaan van volgendedrie principes:veru twoord ouderschap moetbevorderdworden,deeerbied voorhetmenselijk leven
m oetcentraalstaan,in noodsituaties m oethulp geboden worden om aboA s te
voorkom en.D aartoe m oeten de bepalingen over de voorbehoedsm iddelen uit
het strafwetboek worden gehaald en onder m edische reglem entee g gebracht.
Er za1 wat gedaan worden voor een beter statuut van het onwettig kind, de

moederza1onbekend kunnen blijven,gezinshulp en seksuele opvoeding zullen
bevorderd worden.H etvaltte voorzien datde hele discussie zich za1toespitsen
op de interpretatie van de term fgezondheid'.W ordthetde interpretatie van de

W ereldgezondheidsorgnnl
'satie? Of blijft het een strak medische bepaling?
Reeds nu verwierpen CVP en PSC op hun persconferentie de eugenetische,

desocialeendeethischeindicatie.Dewetza1determ omschrijven.

DeJ/r## tegen deinflatie
Op 8 februari liet D e Standaard een plan-claes uitlekken, genoem d naar de
huidige ministervoor econom ische zaken W illy Claes,totongenoegen vu som -

migevanzijn collega'sin deregering.Opbasisvanditeersteontwerpwerd de
volgende dagen een <anti-inflatieplan van de regering'ontworpen en wie de

tweetekstenvergelijkt,kannagaanwelkemaatregelen deregeringbijdittoiletm aken heeftweggewerkt.
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Hetbetrofvoornamelijktweeërleivoorstellen.Vooreerstm aatregelen die onpopulairzouden zijn bijbepaalde traditioneelonafhankelijke sectoren zoals bijvoorbeeld de banken (watbetrefthun speculatieve mogelijkheden),de farmaceutische en de petrolmlmsector(dienog steedsbuiten hetprijzenbeleid vallen)
en de kleine ondernemingen metminderdan 5 miljoen zakencijferwaarvan
men nietalti
jd kan zeggen datzijzich zo sobergedragen.Daarenboven verdween een m aatregel die erin voorzag de BTW -tarieven op de eerste levensbehoeften teverlagen ten voordele van de kleine verbruiker,gezien deze sociale
maatregelde schatkistzowat5 miljard zou kosten.H oewel daarrond nietveel
m isbaar wordtgem aakt,is hettoch reeds lang bekend dat de kleine iA om ens

en demensen diebuitenhetproduktieprocesvallen,op kortetermijn deeerste
gedum erden zijn in perioden van inflatie.M en isaan hen voorbijgegaan.
W at bleef over? Een verstrenging van de verkoop op afbetaling en de indivi-

duelekredietverlening;hetrentelooste plaatsen bedrag bijde Nationale Bank
werd verhoogd van 17miljard tot25 miljard;deprijzen vooropenbare diensten worden voor twee m aanden bevroren;de periode voor vooropzeg inzake

de prijsverhogingsaangifte in de privésector worden tijdelijk van twee op vier
m aanden gebracht;m atiging inzake lonen en winsten wordt au bevolen; ar-

beidsintensieveprogramma'
skrijgen voorrang.
Zonder dat ze het nodig vonden het parlement even in te lichten, legden de
ministershun plan vooraan hetN ationaalCom itévoorEconom ische Expansie
op 19 februari. D ebunne,voorzitter van de socialistische vakbond,verkreeg
daar dat de aansporing tot een m atigende houding werd geschrapt,om dat de
ew aring heeft geleerd dathierm ee de poort wordt open gezet voor een inkom ensbeleid op de kop van de kleine m an die allesbehalve de herverdelingspolitiek die de vakbonden voorstaan,bevordert.D e grootste bekomm ernisvan de

vakbonden gaattrouwensnaarhetin toom houdenvan deprijzen en naarde
dreigende werkloosheid.

De prijzenpolitiek is in België een bedenkelijk geval,daar er zoveelsectoren
aan ontsnappen.Follow-up van de m aatregelen ontbreekt haastvolledig en er

wordtweinig klaarheid en ordegeschapen in desamenstelling van deprijsaan
verbruiker.
W atde w erkloosheid betreft,m en spreektvan 130.000 werklozen,ditbetekent

20.000 meerdan voortweejaarin dezelfdeperiode.Eind januariwerden erin
België 116.776 werkzoekenden genoteerd. Een klassieke deflatiepolitiek bevordert de werkloosheid en tegen ditspookbeeld vechten de vakbonden.
In W allonië gaan stem men op die pleiten voor een uitgesproken regionale eco-

nomische politiek,omdatdeconjuncturele inzinkingen die in Vlaanderen op
een paar m aanden worden gekeerd,in W allonië de welvaartlangdurig uitschu-

ren,zodatookdewerkloosheidaldaarveelemstigeris.DecijfersvanhetNationaalInstituut voor Statistiek inzake de industriële produktie getuigen daar-

van zeer treffend.Deverouderde economische structuur (men denke b.v.aan
desteenkolenindustrie,die ditjaarwaarschijnlijk 10 miljard kost)maakteen
actieve overheidsinte> entie noodzakeli
jk.InWalloniëliggen meerenmeerde
regionalistische actie en de progressistische actie in elkaarsverlgngde.
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Desocialeakkoorden v//r1973-1974
Op 16 februari kwam en de sociale partners klaar m et het ontwerp van interprofessioneelakkoord.D e voornaamste punten daaruit:
een gewaarborgd m aandloon komttotstu d voor de arbeiders midden 1974.
Een nietvergoede carensdag voor ziekten die m inderdan 14 dagen duren en de
w aarschuwing dathetabsentisme nietm ag toenem en,houden de zaak in toom ;
-

de opzegtermijn voorarbeiders met10 jaar anciënniteitwordtverdubbelt;

tegen 1975 wordt een 40-uren arbeidsweek in het voom itzicht gesteld en een
vierde week vakantie;
in beginsel werd een geli
jklopendeontwikkeling in hetvooruitzichtgesteld
tussen de pensioenen en de lonen van de actieve werknem ers.
Bleven in de bus steken:het gratis vervoer voor de werknem ers en het m inimum m aandinkom en van 12.000 BF.
Enkele bedenkingen:
D e tendens om het bediendenstatuut te benaderen wordt versterkt.M aar de

zwakkere sectoren waar o.m.79% van de werkneemsters thuishoren,kregen
hetverhoopte m inimum m aandloon niet gerealiseerd.D atvoor de huisvrouw de

keus totbuitenhuiswerkzaamheden gemakkelijker wordt,ligtniet in het verschiet,gezienmenduidelijkopteertvoorlangerevakantieperioden ennietvoor
de verkorte werkdag.
12 -3 -1973

Rita Jolie-M ulier en W ard Bosm ans
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Tussen M arx en Brechtstaat

men,dan blijfthetbemoedigend daton-

nog eenstukkenschr#ver

ze N ederlandse R ltuur op deze watge-

Er valt echt niet aan te twijfelen,het
Bertolt-Brecht-onderzoek steekt momenteelin een welvaartscrisis.Enerzijdskomen er dagelijks nieuwe publikaties op
de markt en bereikt de vakbibliografie
stilaan een ongezonde onmeteli
jkheid.
Anderzjds blijft zoved van al dit gestoeigebaseerd op ve= oeden en Sugge>
tie,omdatde geheime dossiersnog altijd
onvoldoende om n gestel
d zijn voor de

van Brx ht in een eigen taal- en denk-

het op zich echt we1 volnmineuze
thans nog ietsmeermogelijk
is dan herkauwen en herhalen.Sommige
Brecht-adepten zijn van oordeelmeter,
van gevoel)dat hun idool nu toch we1
voldoende stevig is overgebracht in wat

op hun eersteadem doorwensen te gaan
en m eteen maar een hele trits soortgo

improviseerdewijzetoch deinburgermg
'

milieu waagt.Ena ndertvjfeldaarook

in slaagt.Omdatde kwaliteitvan de selectieen degescMktheid van devertaling

beideerggoeduiwallen.Deherenslapen
er uie untend in de vaak D moeihl
''ke
te= lnologische gymnastiek van Brecht

op te vanjen in een eigen jargon dat
Nig-plebejlsch en onthecht-efemeer
werkt naargelang de noodyxkelijke ac-

weetgierigen.Je kuntje devraag stellen centen.
of
over een beperkt-toegankelijke stof En toch.Zelfs wanneer de samenstellers
Oeuvre -

lijkeruikersaankondigen,dan blijfthet
feit bestaan dat ze Brecht in eerste 1-

stantie op zijn theorie vastspijkeren.Er
staat we1een wat schuchtere opmerking

zijn kenmerkende grondlijnen heten te afgedrukt,dathetwisselspelmssen theoZjn;mag de theaterconjunctuur seded rieen praktijk vooralbijBrechtlevensenkeletijd wat omgeslagen zijn en be- noodzakelijk blijft. Maar ondermssen
kennen de Bercht-opvoeringen hun eigen wordJealskennisnemend lezereenzijdig
periodieke lethargie,dan beschouwen de-

op de theorie gedirijeerd.Vooral in

zelekenapostelen hetnog altijd a1s een Brechtologische vakknngen neemt het
verdomde plicht,ditonbewogen geloof verzet toe tegen de tehogog
ros
tt
esnd
nad
ukWas
jer
s.
0p
in demarxlstische orthodoxieen tegelijk Brechts theoretische
de pionierende vem ieuwing uit te dra- totv66renkelejaren alleen maarde ingen naar de massa.
Dat is typerend voor de eerste Brechtpublikatl
'e in het Nederlandsl.D e vertalers-samenstellers W M Notenboom en
Jacq Firmin Vogelaar lezen uit Brechts
theoretische werk de meest vitale momenten uit en bundelen die in een gerichtperspectief.Datiszonderm eereen
daad van grote verdienste. Zelfs w= neer we ervan mogen uitgaan dat de

druk aanwezig datdeze theorie we1eens
te opvallend post fachlm werd vervaardigd, dan worden thans regelm atig be-

wijzen aangedragen dat niet alleen de
chronologische volgorde fout ligt, m aar
datbovendien de structurele samenhang

tussen de twee fasen vrijvaak zoek is,
zo deverhouding doorBrechtalnietom

zettelijk werd omgekeerd.Deze fundamentele twijfel kun je in deze Neder-

Brecht-gdnteresseerde nog altijd eerst landse bundeling nog niet lezen.Of dit
naar de originele taalmoetgrijpen om een blijk isvan onschokbaargeloofdu
achter de oorzaken van de culm s te ko- zonderm eer verregaande onwetendheid

1BertoltBrecht,Teatereksperîmenten politiek,SUN,Nilmegen,1972,204pp-, / 13,50.
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met wat in het grondige Brecht-onder- pas, voorbereid door W . Hecht, uitge-,
D ek allem aal omgaat, valt niet uit te bracht; het eente levenxdeel werd nog

maken bijde lu uur.Als W M Notenboom echter in œn vijftal oe jstende
omtellen W .Benjamim M .W ekwerth,
G.M ders,R.Steinweg)zelffHetBrœht-

nietin hetvooM e chtgesteld)en van
zijn correspondentie(voorbereid doorG.
GO er) œn heleboel opheldering ver-

schéffen. Er wordt met aandr= g geimago in de eteuese kritiek' nnnpakt, vraagd œ n E. Haupe xnn-archief te

d%n stalthijalsZjn privé-boemnnnenuit stichten,aangezien meeren meerbewijnamen a1sW .Haas,H.Arendt,E.Fru an,J.R/hle,S.M elchl
-nger,M .G slin,
H.Lûthy,M .Dietdch en V.K lov.Een
h dn kwekkende reeks nzensen en die
smk voor stuk indringende, inderdaad
controversiële dingen over Brœht heb-

zen gevonden worden dat haar inbreng

(in Die M rsacà-e voor 80 proœnt,
sterk ook in Die M utter en in Pauken

und Trompetenjveelbelangrijkerisgeweestdan geredelijk aangenomen.Revelerend zijn vooral twee bijdragen van

ben geschreven.Notenboom spijkertze Amerikaanse onderzoekers. Jam es K .
œ n na œn aan de marxistische schand- Lyon heeftde figuuren debetekenisvan
paal.Zomakkelijk a1shetlijkt,kan het de Amerikaanse Lenlnsodalist Fetditoch we1 niet. M deze auteurs hebben nand Reyher(1891-1967)ontdekt.Deze
wathun doorNotenboom kwalijkwordt w at rusteloze m an,zelf creatief niet in
genomen,aljaren geleden neergeschre- staattotafwerking,m aaronvoorstelbaar

ven,in œn tijd toen de koude-oorlog- belangrijk in het stie uleren van andetendensen nog nietonfraaistonden,toen ren,heeft sedert 1927 te Berli
jn met
de realia-code over Brx ht nog erg be- Brecht contact gehad en dat is onverperktwas,toen ve= akelijkefantasieen zwakt gehandhaafd gebleven tot 1951.
loslippigepraatja nog steeds de ruimte Niet alleen hebben ze het Sam en herkonden '
lnnemen van bronnensm die,ide- haaldelijk over plannen en opvattingen
ologische interpretatie, esthetische theo- gehad, bovendien heeft Reyher Brecht
rie en literamurwetenschapm lijke bio- ook in de emigratiefinandeelen advise-

grafie.Dezetijd isthansvoorbij.Noten- rend bijgataan en zijn uittochtnaarde
booms reactie is niet aan de basis ver- VerenigdeStaten voorbereid enmogelijk
keerd en ik r>pecteer Zjn grenzeloos gemaakt.Lyon verklaart de eldersvoorvertrouwen;hij trekt echter tegen ver- gehouden Americanofobie van Brx ht
ouderde opvattingen ten stdjdeen daar- toteen sprookje!Reyher heeft Brecht
meekan hijdeslagvu vandaag onmo- blijkbaar eigenhu dig zo grondig gdnformeerd over hetwe1en wee van Amegelijk winnen.

Hoede fronten ervandaag ongeveeruitZen, i& te lea n in het tweede Brxhtjaarboekz.Vele van de M er opgenomen
opstellen werden voorgedragen op een

rika,datBrechtdaarvoorde emigrantenkringen niet nodig had.Lyon haalt œ n
aantal plannen van BrKht aan om de

Amerikaanse maatschappij thotraal xe
Brechtsm posilxm (Rutgers Univenity, ve- erken,en datnaardefavorieteideeapril 1971) met voomsnstaande onder- tJ% van Reyher.Decorrespondentievan
D ekersuitallewindstreken;zijinventa- BrKhtmetReyher (de meestomvangriseren het bekende en steekhoudende? ri
jke met één persoon die van Brœht
zi
jnuanceren diveoegeloofsasp- en,Zj momenteelbekend is)d= onstreerten
prospK teren nieuwe behoeften en in- opmerkelijk hogegraad van vertrouwen
Zchten.D e klem toon werd op dhe as- en affM teit.De slot
som moetZjn,niet
pecten gelegd: de biografie, de ideolo- datLyon opni
mtmeteen aantaljaxn

gie,de O thetica.
gehelmzlnnlgheid, we1 dat Reyher een
D e biografie van Brx ht bWft œn be- sleutelbli
jktte zijn dieeen hoop gegestendig proble- uiM akem Zondertwij- vens in Brmhtsleven fGalileïb.v.)verfe1 zullen de publikatiœ vu Zjn dag- klaarbaarmaakt
boeken @etd*l1938tot1955werd D- JoM Fuegilevert een reeks aanvaard2 Brechtheute - Brechttoday.Jahrbuch der Internatlonalen Brecht-Gesellschaft,n g.2,
1972,Aienëum,Fru kfurt,D9 pp.,Ln.,DM .48,kt.DM .38.
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bare verklaringen waarom Bre ht niet uiteenliggende levensfasen), bxngt hij
naar de Sovjet-unieisgemigr- d.Te- e n algem œn-pasimistisch wereldbœ ld

Ngbladerend naar Brœhts debuuttijG bijBrœhtnaar voren alses= ueel en
Zet MjMe herhold a1s duidelijk thO- M anmont< A t door het maY sme
trul voorbeell teM jl S. Ttretjakow weliswaar in bepalende Zn werd opyeBrœ hl m- t inN= e Ra ische vriend heven,maarG ta1sroli
teitsoordeelaj
'n
isgewea t.Du rna echtc is SG lin geko- hele l> en en skeven heeft beheerst mn
men en m et hem de hele kunstthO de gedete- lneerd.Natuurlijk a 1het we1

s visie
die metde avantgardistiMbewoeligeja- en M stpuntblijven ofQur-hi'
ren '20 opn lming hxft gehouden en œ rru m ag genoemd.W = eer het onvooralde M eyerhold-invloed in hetthe- geM jfeldwaarisdatin Brxhtsoeuvre
ater tegeng- erkt heeft.De Zjdnnow- ni:thetroa T De efoverheerst,dan
dodrine van het se alistisch realia e kR ditvev hpnseltoch ook bY ordeeld
stutlijnrxhttegenelkeBrxht-ide.Als a1s AGlnkelijk van instelling en zelfs
de zuivee gsprocessen van dejaren '30 dramatur#e.Brehtlmmerstekentover
hun doorgang vinden,treftBrmhtZjn de hele lijn premaY susche toestanden
Duiœ en Russische vdenden in het de- en vanzelfsprekend dient dan het algeviationistische k= p nxn. Nomlnu l mene kllm u t a nongegeven, dat elke
prankelm aY stische verliche g de optreedtYjvanuitZjn SkandinpAse ver- s
he
blijvenwe1op a1srMncteurvan deMos- ffing van dea dm kkende beledngskou-gw otkdeWdMhriften D@ Worten wereld inhouden m oet.Ik ben m rsoonInternatîonde Literatur,m aar de groei- lijk geneigd Qur>hiverderbijtevallen
ende eendjdigheid van J.R.Bxheren dan doorh= demonstreerbaaris,maar

vooraldecontrovenemetG.Lukaœ (die datschakelthetyevoelige puntnietuit
gesecondeerd werd door œn hateWke dat Mertoe ved dieper onderzoek geboJ.Hay) doen h= de Sovjd-ae osfeer tlellis.
schuwen a1s de pest.Elke ideologische Het BrKht-jaarboek = it Zet triomspv llatie,nochtlnnherhaaldelijk nnngo fu telijk metnieuwe bevine gen Y zet
bracht,over de dissidente Brea t of de niet de voet op uitg- hakelde opvate niet-mae st-Brœht of, erger nog, de gen.'IG is voorz een ruk voorwaads,
bourgeois-Brx ht,die we1de maatscham omdatdedeelnemersbi
jherhaling nieu-

onderznekmbgxten aanbieden die bij
pijleer maar niet de werkelijkheid van we
het communism e m hing,wordtin Fu- Noteboom nagenoeg heiligschennend
egi's uitœ a tting ontkracht.
Dat maY sm e van Brecht overigens.De
meningen lopen uitœ n, maar M n de

zouden aankom en. Levensgroot loopt
doorheen de vele uitx nzettingen de behoefte aan lnzichtin de omstreden rela-

dragende bodem wordtniet geM jfeld. ue tuuen theorie en prakdjk en dat1
Ralph Ley's inteo retatie van Brœ htals hetalgemœ n,perperiode en m rdrnm l.
œ n existentialist dl
'e het maY sm e hx ft Om tekstkritiek wordtgeroem n (diveoe
ontdekt,maar fundamentc l Rn 'h= a- versies van de grondtekst en de opvoo
nist'is gebleven, wordt in œ n r= nte ringspartituur),om een apparaatom het

begeleidingsoeuvre(regiecommep- r,ro
publiu tie van de Pakistnln Qa>
QuresM grondiger en bpgevolg mec m titiediscussie) te M alyseren.Substsnnuancerend nagegaan3. Qurehi plaatst tiële twijfelisopgekomen ofBrxht1nBrxht
me
nsen id
nieehe
ent,en
inde
nn l
de
ozehan
red
eks
van
bed
ae 1
snte derdald.R n antl-aristoteliaanse dm matiek heeftg= mponeerd,althans een anZchten en ervaringen Eldens de 19e dere dan te= lnologische en vooralW a1eeuw ontwikkeld,metm ensen wereld en ter Sokel draagt he
'rtoe veel materiaal
cultuur niet meer zo best Zen Ztten. aan.M en ontlooptnietlanger de vraag
Zich steunend op #Jcl,Die M rzne -e of Brœ Nts veelgedteerde monugetx hen r er kaukasîsche Kreidekreîs(nieta1s niek inderdaad een nieuwe esthetiKhe
de beste bewijsplaatsen,maar als drie categorie inhoudt dnn we1 een bekente-

3Qayum Qureshi,Pessimi
smusund FortschrittsglaubebeiBertBrecht,Böhlau,W ien,1X 1,
189 pp.,(Literaturund Leben,Band 15).DM .28.
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nis van ontoereikende hxnde.Er is een
a= nwerschuie g te noteren naar
Brxhtslydek en JoM W illettvindtook
in Brœ htsd-m a delyHsche sfeeren onderteksthetmeatmaru nt.
Hetblijftnietlouter filologie Y literatuu- etenschap. D e vraag wordt even-

Forum
<horizonnen' genoemd.Er kan dus ook

op verschillende momenten ingegremn
wore n. M en kan b.v. de one oetmg
'

zelfvan het(msnnelijke)spe= atoa ön
met de (vrouwelljke) eicel moeilijk of
onmogelijk maken (door de fysico-chemische karakteristieken van de inwendi-

œnsgesteld op welkewija deregisseur gevrouwelijkeorganentewilzigen),door
contraceptie in destrikteZn dus;ôfmen
kan delnnesteling van de reedsb= chte eicelin de baa= oeder,enkele dagen
na de bevn che g,proberen te verhinderen; ôf in een nog verder stadium de
onM kkeling van het emba o of de fo>
dien blijktBrxhten >J
-nZngstijl(1 het tus bdnvloeden,door een vroege aborspoor van F.W edekind en K.Valentin, tusdus.
met Brx hts theorie n :%n omgaan.De
neiging vu vele Brxht-acteua totm aniërisme wordt in relatie tot Brx hts
werk zelf geplaatst. Er wordt negatief
gereageerd op de stereotiepe strucm urbouw van vde Brœhtm aonages.Boven-

gvmnsacreerd in hetBerlinerEnsemble) Sinds een paar jaxn nu zijn hetde zoongescMkt voor ve> ling in andere talen. Er worden nieuwe oordelen uitgebracht over Brœ hts bestseller-sm kken,
D als B. K. Borchardt over Gdileî:
eBrx htthe M aY stwishesto move usto
adion against society. Brx ht the playwdght holds a mlrror up to nam re and

geheten prostaglandlnes die steeds m eer

de nnndachttrekken a1smogelijkemid-

delen totjeboortenregeling.Hetisdus
nuttijpr= a teweten watditvoorverbindmgen Zjn en watewaren ve- acht

kan wordem Temeer daarreedstweeervan, D iproston en Dipronost, door de
showsusone hzlman yossibility'(163). nieuwe EEG-partner Groot-Bdt-nnlë
D e conclusie is duidelilk: Brecht wordt op de marktwerden gebracht.
kllnisch gediuv.
eerd, of,zoals J.Fuegi Zeggen we m eteen dat de benlmlng
het foc uleert:Y e clo rly are moving T
prostaglandine' geen jelukkige kellzinto a new era of Brx htscholanhip in gebleken is.In hetbegln van de jaren
which we no longer stand in awe quite dertig werd een nieuw soort verbindinso much of the m an,and we are be in- !enontdekti
n hetmenselijkespe= aen
ning to consider whether or not the m de M adklieren van hetschaap.In de
tbings he has to say are ro lly to be overtuiging dat deze verbindingen voortaken asdom a,or whether ornotheis alin de prostaatwerdengevo= d,noem h'lman,we are hxxman'(20.Het bWe de Ulf von Euler ze xprostaglandino'.
einde van elke klassieker.
Bij nader onderaek bleek evenweldat
c Tindemans
ze uitsluitend in de lmndklieren worden
gevormd, en tevens dat ze in heel wat

weefselsvan hetorganismeaanjetoond

kunnen worden. Ofschoon a m hun
Nverking erg veelop echtehormonen l
ijken (zeer geringe hoeveelheden hebben
een vlugge uitwerki:g op een of meerH et voor œ n aantal m oralisten zo be- dere organen),Zjn =,wat hun chemilangrijke onderscheid tusen eigenWke sche opbouw betreft, œn heel ander

Prostaglandines,een nieuw
m iddeltotgeboortenregeling ?

contracepGeen vroegeaboelA,blijktin soortverbindingen.Prostaglandines Zjn
de praktische toepassingen e> = moei- veA ren:ze bestnnn uit een keten van
lijk waartemakenx.M en kan inderdaad twintig koolstofatomen,waarvan ervijf,
in het ontstnln en de ontwikkeling van

ongeveer halfweg, een ring vo= en, de

œn menselijkembao en fo- xAœn hele e clom ntaanstm ctuur.Naast de organireeksstadia onderx heiden,doorStreeter sche zuurfunctie (COOH-groep),bevat1 IkhebmevoorditstukfelateninspirerendoorenkelenotitiesvanP.œ elen,Lesprosta'landinesdlnllarza l//foa dela reproduction,in u RevueNouvelle,février1973,pp.172-

194,waaraanikwatzelfvergaardewetenschappeWkegegevensheb toegevoegd.

ten zijéén totdrie dubbelekoolstofbin- Pen.Tot dan toe werd daarvoor vooral
dingen,en verschillen zijverderonder- hetoxytocine(oxus:snel,tokos:baring)
ling door de plaatsén hetaantalhydro. gebruikt:ditho= oon,dat door de ach-

xyl-functies (OH-groep) en de zuurstof terkwab van dehypofyse (een klieron-

d1e in de plaatsvan waterstof op de ke- deraan de mssenhersenen) wordt afgeten ingeplant kunnen zijn.Er werden scheiden,bevordert de samentrekkingen
'g.
reeds veertien natuurlijke prostaglandi- van de baarmoederen dus de bevalhn
nes geïdentificeerd, die in vier hoe dgroepen werden onderverdeeld én gecodeerd a1s PGA ,PGB,PGE,PGF:symbolen die ons wellicht binnenkort heel

OndeA ssen ontdekte M .Bygdm an dat
ook het intraveineus inspuiten van zo
gednge hoeveelheden a1s0.05m icrogram

vertrouwdzullen zijn.

chaanasgeMdcht en Per minuut, binnen

(één miljoenste gram) per kilogram 1i-

De natuurlijke prostajlandines kunnen enkele uren de geboorte indiceert. M et
rechtstreeks uit zmndklleren worden ge- het intraveineus inspuiten bleken echter

wonnen, maar merkwaardigerwijs ook heelwatcomplicatiesverbonden tezijn:

uiteen koraal,datop de riffen voor de m et name aderontsteking kwam vaak
kust van F1onda
' groeit.H et betreft de voor op de injectie-plaats.Het gewoon
'plexaura homom alla', de Tzeem eep' of lnnemen van kleine doseslangsde mond
ç
zeewaaier',een wijdvertakte,inderdaad bleef K hter goede resultaten opleveren.
waaiervormlge koraalkolonie.Dit koraal Aangezien de toediening van prostaglanbevathogeconcentratiesvan œn chemi- dinesontegensprekelijk degeboorte van
sche verbinding,waanxitvooral de Up- de voldragen foA s bw ordert, kwam
john Company reedshonderdenverschil. men a1s vanzelf OP de idee onl PO Stalendeyrostaglandineswistteverkrilgen. glandines ook te gaan gebruiken om de
Daanutis reeds een kleine industrie ge- foetus uitte stoten gedurende het tweegroeid,waarvan hetomzetcijferin 1973 de trlmester van de zwangerschap; om
dus door abortus de zwangerschap te
twintig miljoen BF za1bedragen.
onderbreken. De meest gebruikte techVan magîsch mîddel tot Jcr-cceufâch niek is dan hetbinnenvoeren,doorm idde1 van een sonde,van het prostaglanprodukt
netotin ofbiJdeqmnionholtewaarin
Hetgebeurtwe1m eerdatnamurstoffen, di
de foem s Zch bevindt.Thans wordt de
aanvankeli
jk a1seen soortmagisch mld- vroegeabortus nog steedshoofdzmkelijk

de1lebruikt,biJnadertoezieninderdaad op eenanderewijzeuitgevoerd:doorhet
dficlëntblijken te zijn:Ditwashetge-

itschrapen van de baarm oeder, de cuva1metdeprostaglandines.BiJbepaalde u
ettage,of hetwegzuigen van de foetus
stammen in Centru l-M rlka bestond al r
doormiddelvu een vacmlmpomp.In de
lang de gewoonte om,b1jeen moeilijke toekomst echter zouden prostaglandines
bevalling,het klnd enaar buiten te doen

en grotere ro1 kunnen spelen in de
komen'doorhetezijn vadertelaten rui- e
z
m de derde
ken'. De zwangere vrouw kreeg een wangerschapsonderbree g -

mengsel van water en sperma te ddn- m aand efnog later.
ken.Het feit dat deze traditionele han- A<en kan Zch afvragen &vaaronz zoveel
delwijzeefficiëntbleek,brachtdeUgan- aandachtwordtbesteedaan dezevrij1adese arts Sultan K adm ertoe,het actief te aboA s.HetZjn vooraleugeneti
sche
bestanddeel van het sperma,de prosta- motiw en die M er worden aangehaald.
glandines,te gaan gebM ken in de ver- M en heeft indcdaad de laat
ste jaren
loskundige afdeling van zijn instituut. steeds meer Zekten gddentificeerd die
Sindsdien ishetinnemen van prosuglan- geneisch bepaald zi
jn,door 'fouten'in
dines ter bevordee g van de barens- de chrom osomenstm cmur. Daaloe bo
ween een routinepraktljk geworden in horen o.a. het Dou s sm droom of
de medische school van het M akerere mongolism e, de hem ofilie of bloH erUniversity College van Kam pala.
Zekte,de Tapsachszekte,dieblindheid,
Prostaglandines werden dus vooral be- geestel
ijke achterlijkheid en œn vroegproefd om bevallingen op drx f te he1- tijdigedood totgevolgheeft.Dezegene-
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tiK he fouten kan men echter slechts op
het sm or komen,waM eer de foetus al
voldoende ontwikkeld,d.m a ten mlnste
dde m aand oud is.M en brengt œ n steriele naald tot in de lm nionholte en

Forum
vorderen de heling van wonden, spelen

een ro1bijde stolling van hetbloed en
controleren de bloeddruk met name in

de nierem Ze oefenen ongetwijfeld een

invloed uit op het œntrale zenuwstelsel.

a igtœn beetjevx htop.D ssen deuit- Erisœnjoedekansdatmenzekangescheidingsprodukten van de foetus be- bruiken blj de behandeling van asfml,
vinden zich dan ook voldoende œ llen
van de foetus zelf,waa- n de genedsche info= atie onderzncht kan worden.
Hetgebruik van prostaglandines a1s een
courantcontn ceptivum ,in de ruime zin
dan, is niet zo œ nvoudig gebleken.
Proefnemingen op Kham n en andere
zoogdieren hadden aangetoond datprostaglandines een blokkerende werking

de veOtopping van de luchtwegen en
wellichtook om de groeivan kwaadaardige gem ellen, maagzweren b.
v., tegen
te gaan.
Het feit dat de prostaglandines zo veel-

zijdig zijn, maakt het dringend nodig

remmende stoffen te ontdekken, die de
ongewenste neveneffecten kunnen neutraliseren.Sommlge zouden de synthese
hebben op hetTcorpuslutmlm'.Dite/ele zelf van bepaalde prostaglandines kunlichaam'ontwikkeltzich in hetovanl
'lm nen blokkeren:J.R.Vane ontdekte dat

uitde vochtblaas let Grnnfse follikel) geneesmiddelen a1saspirine waarschijnwaaruit een eicel vrijkwam.Onder 1- lijk op deze wijze ontstekingen afremvloed van de hypofysevoorkwab wordt m en.Andere fremmers'zouden bepaalde
het zelf œn endocrien orgaan, dat het organen voor de prostaglandinewerklng

belangrijke zwangev hapsho= oon pro- moeten vrijwaren.Nu reeds ismen op
gesteron afscheidt,datop zijn beurtin- zoek naar œ n remmende stof voor het
werktop hetslijmvliesvan debaa= oe- PGEZ,omdatgebleken is datditprosta-

der en deze Yoorbereidt'op'de gebeur- glandine, in geval van een schoktoe-

lijkeimplantatievan eenbevruchteeicel. stand, de rode bloedlichaampjes TverTreedtergeen zwangerschap op,dan de- hardt'twat de bloedcirculatie op gevoe-

!enereerthetgelelichaam naeen veer- ligemjzevertraagt.

tlental dagen en treedter weerm enst- - Za1onstijdperk van deantibiotic wora;eop.Hetspreektvanzelfdatwanneer den afgelostdoor datvan deprostaglanm en de ontwikkeling van het corpus 1u- dines? Slaagt m en erin de kostprijs te
teum verhindert,men tevens de implan- verlagen en de ongewenste gevolgen erGtie van de bwruchte eicelonmogelijk van te controleren,dan a leen veralge-

maakten bijgevolg een vroege aboA s meendpebruik beslistnieuwegedragspaveroorznnkt.Bij de eerste proefnemln- tronen m' hetleven roem n.W atook het
gen leken de pdmaten anderstero geren moreelaspectvan de zaak magzijn,het
op de prostaglandines die hun werden
toegediend,maar ondeA ssen werd toch

staat vast dat heelwat vrouwen beduidend minder bezwaar zullen hebben te'nnemen van een
reedsbijzwangerewijfjesapen een dras- gen het occasioneel l
tische reductie van het progesteron be- farmaceutisch produkt dan tegen een
reikt onder invloed van het PGn -alfa. cMrurgische ingreep.De juridische opMen blijftdan ook zoeken naar de go lossingen,die thans worden voorgesteld
scMkte prostaglandine voor de meM ,die om abortus te controleren,dreigen dan
dan geWOOn ZOu kunnen ingenomen Wor- alweerachterhaald tezi
jn.En de conden t's anderendaags'of bij de eerste trole zelfkon wel eens nagenoeg 0nD10-

constatatie datderegelsachte- egeblij- gelijk worden.Nog weten we niet hoe
Ven.

Veelzizdigheid van hetprobleem
H et interessante én vew elende van de
prostaglandines is, dat ze inwerken op
een grootnlntalorganen.Zehebben een
grote invloed op de bloedcirculatie,be-

langhetdurenzalvoordezeprodukten

volop gecommerdaliseerd ziln. M aar
bxnnen we we1wachten tothetgebeurt,

om teproberen de maatschappelijke en
culturele consequentieservan te voorfen
en teintegreren?
HenkJans
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m nnengekomen boeken,aan hetbegin vJa Iedere

mhrfek yermeld,worden besproken naarmogel#kheid

wordtaangedaan en attendeertop nietm is

JOC;AZS WETENSCHAPPEN

te verstane wi
jze de Latijnsamerikaanse oligarchie op diens verantwoordelijkheld.Hi
J
stimuleert de onm achtigen m ondig te wor-

Bordier,Roger- Leprogrês:pour qui?Casterm an,Tournai,1973,140 pp.,BF.90.
Coenen, e.a.- Alternativen zur Um weltmisere.- H anser,M ûnchen,1972,190 pp.,
DM .22,- .

den:<A1smochtbli
jken datmen in destrild
voor gerechti@heid kameraad is geworden
van degenen die a1sgevaarlijk doorhetregiem worden gebrandm erkt,m oetmen nlet
schrikken.Doch wie mocht denken dat lk

nvoorwaardeli
jk aan hun kant sta,moet
Hohmeier, Jlrgen - Aulsicht und Reso- o
bedenken dat Christus is gestorven voor
zialisierung.- Enke, Stuttgart, 1973, 119
PP.,D M .27,- .
Jonkergouw,D rs.Theo - D egreep op het

allen'.
Illich, die in M exico het ClDoc-instituut
leven.- (Procesmateriaal),Nelissen,Bloe- leidten van wienshand Streven reeds enke-

mendaal,1973,112 pp.,/10,90.

le bildragen kon publiceren,legtde bezwa-

ootvan hetyartij-kiezen.De humaLambergeon, Solange - Racism e etsexu- ren bl
alité.- Casterman,Tournai,1973,152 pp., nltaire aandriftisnletvoldoende;steuntziJ
niet op competentie. dan spat ze a1s een
BF.90.
zeepbeluitelkaarofdri
jftonsoy dewiekPlenter,D r.J.D .en Eim ertPruim ,red.M ensen overdem ens.- Ten Have,Basrn, slag van hetgeweld,waarheen w1Jiuistniet
wilden gaan.Ziln houding bli
jkt het beste
1973,127 pp.,j9,50,BF.152.
uit de volgende passage: <CIDOC is een
Rendtodj,Proj.Dr.T.- Chrîstendom :u& uitdaging voor kerk en maatschappij...
ten de kerk.- (Oekumene)Bosch & Keu- waar geen plaats is voor ideologie en voor
ning,Baarn,1973,88 pp.,/6,
90,BF.110.
Roland M ichel,M arianne- L'artetla se- welke vorm van proselieten-makeril dan
xualité.- Casterman,Tournai, 1973, 220
pp.,gei-ll.,BF.90.

H ildegard Zlniag

G eweld en G enade
Bosch & K euning,Baarn,1971,156 pp.,

/8,25,BF.140.

ook'.W iezich concentreertop politleke bewustwording en ideologisering loopt kans

het soort maatschappij,zoals deze in Latijns-Amerika geldt voor weM gen, model
te laten worden voor allen: <De huidige
doelstelM gen van ontwikkeling zijn wenseli
jk noch verstandig.Helaasisook anti-im-

perialisme daartejen geen geneesmiddel.

H oewelde uitbuitmg der arm e landen een
niet te loochenen realiteit is, is de daar
ben,speelta1swensdroom een ro1bijde sa- werkzsme nationalistische houding alleen
menstelstervan dezebundelinformatieover maar een bevest
ijing van de rechten der
Latijns-Amerika. Toch blijken de meest- elite om de geschledeis te herhalen en deaanbeden voortrekkers zoals Helder Cama- zelfde weg a1s de rijken in te slaan.Het
ra en Illich de beperkingen we1 degelijk te leidttotdeuniverseleconsumptie...enkan
zien.Dezen putten uitde begrensdheid van tenslotte alleen maareindigen in totale bedemensdekrachtom vindingrijk tehande- sm etting en frustratie'.
1en en te analyseren.
Hetsociale controle-systeem waartoe volCamara treedt in het strildperk voor de gens Illich de school ls uitgegroeid - dislachtoffersvan hetgeweld.Hijzegtvoorts ploma's bepalen grotendeels iemandsactieonomwonden waar de waarheid geweld radius- belooftlang niet alle gotds.M en

Dat geweld geen grenzen behoort te heb-
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verliesterm eer aan creativiteit dan m en er
wint aan kennis,diebovendien snelveroudert.H etsysteem isvoortskostbaar,en ook
op diegronden volstrektH eëela1sdoelstel-
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stap: van solidariteit met de slachtoffers
van het blanke geweld naar zwart geweld
a1s bron van genade. Het zou een middel

tot genade kunnen zijn.Hetli
jktniet ver-

linq no.1 in de ontwikkelingsstrategie.In standig hetgeweld dater is te verdoezelen.
Latljns-Amerika ziln trouwensallerleiexpe- Ofdoor berusting hette laten voortwoekerimenten aan de gang van leren via de ra-

ren. M aar of dat alles de volgende con-

dio. Illich wil onderwi
ls voor de massa

structierechtvaardigt,betwilfelik:<we leven

koppelen aan de werksim atie:stootmen al nu eenm aal niet in wathetN ieuwe Testawerkende op een tekort aan kennls, dan menthetvoltooide Godsrijk noemten zelfs

moet de school tildeWk openstaan om dit de gedeeltelijke manifestatie daarvan isniet
snelen doeltreffendteverhelyen.
alte duidelijk.Daarom kunnen de zwarten
Deze en andere suggesties wbzen erop dat nietleven volgenswatbehoorttezijn,maar
Illich onze m oderne wensdromen a1s een
oA aalbare kaartziet.De basiszou moeten

zijn een cultuurmodel waarin aanjegeven

wordthoem etzuinig hanterenvan m lddelen
en instituten voor iederland een zo gunstig

enkelvolgenswatis'.Zo'n zin ism eertegen
de blanken geschreven dan voorde negers.
De blanke suprematie leidtertoe datmen
zich m eera1sniet-blank dan a1snegervoelt.
Vernietiging brengt alle slechte gewoontes
in huis die m en dachttehebben uitgeroeid.

moleWk resultaatkan worden bereikt.
Soclaleyartiprisen persoonlijkevooroor- A1sdeblanke nietchristelijk is,heefthet
delen,d1e norm aliter een zekere stabiliserendefunctie hebben,worden thanshinder-

geen zin hem op Tchristelijke'wijze te vernietigen.

nissen bi
Jhetbeteugelen van maatschappe- James Cone zoektnaar een chdstelijke 1eli
jk en psychologisch geweld,datzich over- galisering van vermoedeli
jk terechte agresalop de wereld manifesteert.Hetkwaad is sie.Op die wijze toontMJzich klnd van
te omvangrijk - door welke oorzaak dan dezelfde valse traditie die hem belaagt.
ook - om te spelen m ettheoretisch wense- Eens temeer wordt dan het Tbi
jbels beholijke dan we1humaitair revolutionaire op- ren'een vluchtheuvel,waarm en in verwar-

lossingen.
n .deJong

JamesH .Cone

Zwarte Theologie en Black Power
J.J.Romen & Zonen,Roerm ond,1970,
182 pp..
JamesH .Cone

ring samenhokt en elkaar afm aakt.
Th.deJong

K lausRose,H rsg.

Theorie der internationalen

Wirtschaftsbeziehungen

(Neue W issenschaftliche Bibliolek: W irtschaftswissenschaften),Kiepenheuer &

W itsch,Köln-Berlin. 19713, 455 pp., DM .
28,- .
N a de verwoestingen a1s gevolg van de
Chr.KaiserVerlag,Mënchen,1971,
Tweede W ereldoorlog,leek hetvsnzelfspre209pp..
kend datdedollarnaasthetgoud a1sinterZou hetmisscMen waarkunnen zijn,datde nationale waardestandaard ging fungeren.
mens niet slechtis,maar watslechtin e1- Hetontstaan van dezgm goud-wissel-stankaarzit?Komthijn.
1.onderdrnk testaan daard bracht daarenboven een verbinding
zoals de negers in Amerika,dan slaagteen totstand tussen oblectievemaatstaven voor
enkeling er'
m zich daarvan 1os te maken hetmeten van dewaardevan koopwaren en

Eine càe flfche Interpretadon der
Black-powerm ewegung

(Luther King),doch de meerderheid over- kapitaalen denoodzakelijkenexibiliteitvan
komtwatkennelijk normaalis.Men raakt het geldvolume.In ditstelsel,datveelhad

verstriktin depermanentstilleontwaarding. bi
jgedrajen tothetnaoorlogse herstelvu
M en wordtuit de markt geprezen en men het kapltalisme in W est-Europa,bleef het
prilstuitwoedezichzelfverderuitdemarkt. goud in laatste instantie nog debasis,maar
M en komt terecht op het uitgangspunt: de Verenigde Staten hadden hetrechten de
door geweld de machtl
'
ge ander erkennlng mogeWkheidom hun geldhandeluittebreiaf te dwingen voor het feit dat men a1s den zodra dat noodzakelijk werd,om te
mensonopgemerktisgebleven.(Erwaseens verhlnderen dateen recessie om sloeg in e n
een neger die had nog nooit een mens ge- zware economische crisis. Het stelsel was
zien).
dus behalve op het goud ook op de dollar
James Cone vindtdatBlack Powerde cen- gebaseerd. De basisveronderstelllng Merbil
trale boodschap van Christusistothet20*- wa
s dat de dollar evengoed a1s goud zou
@e
eeuwse Am erika.Toch is hetnog een hele ZI
Jn.
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Toen de Verenigde Staten zich in de naoor-
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schepping en ontwikkeling van de wereld

logsejaren snelontwikkelden toteen super- burgerrechtverkregen.M ead sprak zelfvan
m ogendheid m et mondiale, m ilitaire, poli-

een geschenk van het christendom aan de

tiekeeneconoe scheverbindinlen,kreegde wereld.
dollar een nog grotere betekems dan in de A1ssoci
aal-qsycholoog bleefMead in meBretton-W oodsovereenkomstvan 1944en in thodisch opzlcht trouw aan de Middeleeude Jaren daarna was voorzien.De Ameri- wen.Bij zl
ln bestudering van het ontstaan
kanen nnmen teveelhooiop hun vork toen van het persoonWke en sociale ik in de
zijin de naoorlogse periode politieke,eco- mens,ging MJdeductief te werk.A1s men

nomische en militairevacuumsin de wereld uitging van harmonie en evenwicht,hoezou
wilden opvullen. N iettem in functioneerde men dan de diversegegevensvan demensehet stelsel goed zolang het tekort op de l
ilkeervaring moeten m
'teereteren om een
Am erikaanse betalingsbalans beperkt was betekenisvolgeheelte berelken? W elke megebleven.
chanism en waren erin de ontwikkeling van
L.Bartalits
kind tot volwassene werkzaam die ons uit

de veelheid der verwarrende verscMjnselen

oog in oog metstructuren konden brengen?

Bi
J de uitwerklng hield M ead vastaan emPirische waarnemlng:tussen fmlnd,self',en

KonradRaiser

Indentitöt und JozfllffJf
Chr.Kaiser Verlag,Minchen,1971,
216 pp..DM .16,50.
W ie een geboorte-datum voor de sociale

Tsociety' bestond de mogeWkheid van een
op elkaar afgericht A n.Veelvroeger dan
vermoed werd,vorm de er zich in het kind

een ideevan de ander en hetandere;bijde

vraaghoehetfzelf'isenkanworden,syeel-

theologiemoetvaststellen,komtwaarschiln- de diereferentie een actieve rol.Hetelgene
lijk terecht in de M iddeleeuwen.Toen be- en het sociale interfereerden en drongen
gon de Kerk organiserend op tetreden;ook wederzi
jds in elkaars wereld binnen. Van
op hetterrein van econom ische en pohtieke
structuren.H istoricineigen erin toenemende mate toe, de secularisatie niet meer te
laten beginnen in de 18e eeuw - m et de

dit permanente uitwisselingsproces vorm de

de verstandelijke functie een onderdeel.
Mead stond verwijderd in christelilk perspectief.N iet actueel, om dat de theologie

o
ntvoogdinq - doch in de middeleeuwen. zich toentertijd eerdergeroepen zag de zuiHet verschll tussen m iddeleeuwen en mo- vere leer te verdedigen dan zich m et de
derne tijd zou meer een kwestie van vorm voortschrildende exploratie van de geestbezi
jn:vroegersacraal,nu intellectueel;vroe- zig te houden.Raiser doet een poging dit
ger bekering, nu politieke bewustwording; te restaureren: hij erkent de mogelijkheid
vroeger een hiërarcMserend complex rond

van contacttussen depsychologievan M ead

gewijde dienaren; nu een georganiseerde en een christelijke antropologie.W atRaiser
ste is zicht op de emoties.In het voetmaatschaqpij rond ontwijde technocraten. mi
spoor van Reinhold Niebuhr zegt Raiser

M aar gelpk isgebleven de overtuiging:het
kan betermetdem ensdan hetnu gaat.De

daarover het volgende. D e alom vattende

jkheid voorhetkwaad isniet
blijdeboodschap moetoperationeelworden. verantwoordeli
W e zijn er voor elkaar en hebben elkaar bijbels.De vraag ofdeSchepperhetkwaad
iets te zeggen.W anneer ik de wereld had
geschapen - zeiin de 13e eeuw een Portugese koning - dan had ik we1watminder
kwaad rondgestrooid-Laten we dehand aan
de ploeg slaan:de m ensis verbeterbaar.
De universiteiten werden in de Middeleeuwen gezien a1s centra waar het denkwerk
voor die nieuwe wereld moest worden verricht.M en begon zich een voorstelling te

had kunnen voorkomen,iseven abstracta1s

maken van een uiversum dat redeli
lk van

zlln gang.De Verrpzenis waseen symboli-

die pijnigende vraag van vroeger aan de

godsdienstleraar over de Werkante cirkel.

Hetisbelangrijk datde optimale conceptie
bewaard blijft (wetenschap). Evenzeer kan
m en een zekere waarde toekennen aan de

verkondiging (Kerken).W atde bijbelnochtansvooropstelde,was nietde overwinning

op hetkwaad.Intejendeel:hetkwaad gaat

che verwijzing naar hetfeitdatde verniestructuur zou zijn en door jerichte actie s
daarop steedsm eerzou gaan hlken.De stu- tiging doorhetkwade,die iedertewachten
die van Raiser handelt over theologie en staat (ook culturen),aan de levende kern
psychologie rond de figuur van George van de mens niets behoejtafte doen.W ie
Herbert Mead (1863 -1931).Deze vond een dat geloof verliest, staat machteloos en

startpunt voor zijn studie in M eads eigen wordt in ziln enthousiasme het kwaad te

overtuiging datin de middeleeuwen de ge-

willen vemietigen,totkwaad.

dachte over de redeli
jke doelstellingen biJ n .deJong
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entegen zoalsPiagetm etklnderen van aller-

GSDRAGJNSTSNJCSWFFSN

1ei leefti
ld eindeloos spelletjes en proeven
doet,raaktin deban van devele mogeWkheden.HiJpraatnietzo sneloveraffectieve
moeili
jkheden bi
Jklnderen,doch Eever over

Belbenoit,G eorges- Le sporta l'êcole.niet-geëvolueerdeprecausale structuren.
Casterman,Tournai,1973,172 pp.,BF.90. nog
De aandachtkomt dan te vallen op stim uKernvraag,- Vorming.- G eest.Verzor-

ering van cogitieve mogelijkheden om het
ging Kdjgsmacht,Den Haag,1973,nr.35, l
klnd van zijn wat ordeloze en heftige geLeenhardt,Pierre - L'
enjant et l'expres- voelens te bevrijden.In ziln bildrage voor
sion dramatique. - Casterm an, Tournai, Gurvitch Traité de Sociologie (vert. Aula
no.364) benadrukte Piaget dat ouders 1973,144 pp.,BF.90.
datklnderen vinden dat wat dezen zegParreren.Prol.Dr.C.F.van,en Drs.J.A. om
en en doen,waar is- belangrilk zijn voor
M .Carpay,Red.- Sovietpsychologen aan g
overdrachtvan de sociale waarden.Het
hetwoord.Leerpsychologîe en onderw#l2. de
eine kind wi1gehoorzam en,zo vervolgde
W olters-Noordhoff, Gronlngen, 1972, kl
Piaget,in dematewaarin hetzijn ouders
400pp..
67 pp.,gratis.

especteert.Normen die kinderen met elRidderbos,Dr.S.J.,e.a.- Psychiatrie en r
theologie fn gesprek. - Kok, K smpen, kaar opstellen,zlln evenzeer gebaseerd op
wederzlldsrespect.
1973,156pp.,/14,90.

W
atergebeurtwanneerhetklnd rejelmatig
stoot op irritatie en zelf-ontwaardmg, laat

JulesGfrcrd/

A mour CArlffea et Violence
Rlv/luffonalfre

zich voorzien.Dan komt hetconstructieve
schem a van Piaget niet van de grond;en
werken de kansen op ontwikkeling averechts.D egedachte datanderen ditkunnen

overbruggen,bWft geldig, echter in omge-

keerd evenredige verhouding tot de ernqt
van de storing.D atbrachtFreud ertoeniet
langer teproberen via de logica van de geIn de werkeWkheid heeft men niet zoveel evolueerde m ensde gestoorde te etiketteren
vrijheid om te kiezen vooroftegen geweld: en te behandelen,maar af te dalen in de
<La violence est déla dans 1es choses'.De sfeer van de onredeWke gevoelens. W aar
revolutionaire opdracht aan de m ens om ontspronghetkwaad van de zelf-knechting?
zich tegen het kwaad te wapenen en oneendehetziln eilen logica a= ?
danks alles scheppend te worden voor de Waar ontl
taalvan de zielbleek zlln eigen wetten
ander,kom thet beste uit de verf door de De
e kennen,die anders van opzeten werking
<action non violente'.Vroegerbaden zewe1 t
eens,datin kritiekesim atieshetlichtm ocht waren dan de wetten die het functloneren

LesEditions du Cerf,Paris,1970,94 pp.,
FF.9,80.

an de gewonemensbepaalden.In ziln laatbli
jven schi
lnen. M isschien staat vroeger v
te levensjaren,toen Freud terugkeerde tot
dichterbi
jvandaag dan wi
j thansmetonze s
het psychodiagnostische werk van zi
jn befixatie op morgen kunnen onderkennen.
n .deJong

ginjaren, raakte hij oqnieuw geobsedeerd
door ditdilemma.Hoem de gestoorde zijn
persoonskrachtte activeren zodatdeze zich

uit zi
jn dwangbuis zou kunnen bevri
lden?

Freud meendedatpsychofarmaca onsdaarJeanPiaget

toe zouden moeten helpen,alliethi
j door-

schemeren hetrendem entervan niette kunJ.H.DeBussy, Amsterdam, 1970, 178 pp., nen meten voor de gezondheid op langere
termi
jn.
/16,50.
Het aangeven van de richting waartoe de De mensenwereld bezit twee karakteristiemens in potentie de mogelijkheid heeft,is ken van gedrag.De eneinformeertonsover
oeien ontplooiing.De anderoververtrabelangrilk.Zij die sterk onder de indruk gr
zijn van het wanordelijke in het menselijk ging en zelfvernietiging.Beidebehoeven een

D epsychologie van deintelligentie

gedrag,eindigen nietzelden biJdewanhoop; eigen wijze van analyse. Piaget verdedigt
hetidealisme verliezend waarm eeze begon-

nenzijn.W iestartbiJgestoordemensen en
daarbijmoetvaststellen hoe weinig verstandelijke en beoordelende functies vermogen,

neigtertoe hetonderzoek in die richting a1s
nietzo relevantte bestempelen.W ie daar-

het recht en de kans op nieuw leven.H et
kan geen kwaad dat degenen die proberen
<de slecht gestarten' uit de cirkel van de
ontm oediging te halen, kennis nem en van
het'norm ale'.
Th.deJong
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D r.P.Bierkens

ferm a1shun collegae-eY cide positief-we-

W oord en com m unicatie,

tenschappeWke benadee g eens aanscher-

n,ga= Zjmethun voorbeelden weertegespreksvoering in theorie en prakt#k pe
naar hettheologisch erfgoed, dat hun
Dekker & van de vegt, Nijmegen / Van rug
b
h
'
l
'
k
ba
artochvertrouwderis(p.18e.v.;p.
Gorcum,Assen,1972,70 pp../9,50.

9);maar verder krilgen we mets te horen
Ontstaan uitdepraktilk van een trslnlng in 4
gespreksvoering voor m edische sm denten van de geweldigeimpactvan de theoloWe

de moraal.
wordt een praktische,beknopte handleidlng op
de lezer aangeboden. Een bespreklng van En omdat de theologle zorgvuldig wordt
een aantal psychologische strategieën voor vermeden,kom took een anderveld van reeen probleem oplossing, toegelicht m et een flectiein deknel:dewijsbegeerte.W etrefjsgerige
overvloed van herkenbare voorbeelden,te- fen een aparthoofdstuk aan overwi
a
n
t
r
o
p
ol
o
We
e
n
mo
r
a
a
l
,
d
a
t
z
a
k
e
Wk
een
de
voorgelijk met een uiteenzetting van
o
e
d
e
ui
t
e
e
n
z
e
t
t
i
nj
g
e
e
f
t
v
a
n
d
e
v
e
r
s
c
h
ilnaamste en meestvoorkomende moeiWkhe- g
lende soorten eth ek, m aar dat hoofdstuk
den in de gespreksvorm lng, vormt de
staatwatapm en er ziln geen verbindingshoofdinhoud.
Wnen met de rest.De enig andere vindNuchter en in het besef dat gesprekstech- pl
sisnoghethoofdstuk overdesituering
niek ondergescMktis aan een gespreksatti- vaaat
n de m oraal;ook daaris een korte pasmde,die voortkomt uiteen lang groeipro- sus
ingelegd over de wilsgerig-antropologices in de persoon van de helper, is de

cheinbrenp Bijhetschnl
''ven van datstuk
schrilvererin geslaagd een aanbevelenswaar- s
cMjnt La structure de comportement van
dige, overzichteli
jke en beknopte handlei- s
M erleau-ponty op tafel te hebben gelegen
aing ssmen te stellen.
G.W ilkens

en wellicht enig werk van Cassirer, m aar
het resultaat Zende, moeten we annnemen
dat beide auteurs toch te ver op afstu d

zi
ln gehouden om enig rele invloed uitte
Prof.Dr.J.deGraaf,ea.
Verandering van de moraal
Een publikatie van het Nederlands
Gesprekcentm m .
Bosch en Keuning,Baarn,1972,79 pp.,

/5,
90.

Een commlssie van desumdigen heeft in
opdracht van het Nederlands Gesprekcentrum een brochurehetlichtdoen zien,waarvan hetcentralethema de verandering in de
m oraalis.De brochure m oetmen lezen als
hetresultaat van een langlopend gesprek.

oefenen op devoortgang van de dscussie.

De bundelschilntbedoeld te ziln a1s een
inleiding op een publieke discussie.MiJ is
nietbekend ofdie discussie lnmlddelsreeds
gehouden is.lk waag het om hetvermoeden uitte spreken,dateruitzo'n openbare

discussie we1niet veel komen zal, a1s z:
gestoeld moetzijn op deze brochure.
A.J.Lei
len
Klem ensTilm ann

Hoe is het resultaat uitgevallen? EigenWk M editatie.Een werkboek

teleurstellend.Erwordtveelgesproken over J.H.Gottm er,H aarlem ,1972,338 pp.,
zeden en gewoonten;geprobeerd wordt om j22,50.
het eigene van de m oraal aan te geven, Een boek in functie van m enswording en
m aar vooralwat dit laatste betrefthouden vooralten dienste van hen die daarbil
'een
de gespreksparm ers zich kennelijk zorgvul- vormende taak vervullen.Op de achterkant
dig op de vlakte.Eriseen hoofdstuk waar- van hetboek staat- alsware heteen alterin de m oraaltem idden van de andere bena- natieve titel- Toosterse m editatie voor de
deringen van de m ens wordt gesim eerd en westerse m ens'. M aar of het nu gaat om

waar de inbreng van de bioloog duidelijk pedalozschebehulpzanmheid bijdemenszwaar gewogen heeft. Verder treffen we wordmg of om een oosterse handreiklng
hoofdstukken aan over levensovertuiging en aan de westerse mens,kern van demeditamoraal,de cultuura1s bron van de moraal, tieve zaak en oogmerk vu dit boek ishet
natuurwetenschap en moraal en wijsgerige hervinden van debezieling doorhetontslui-

antropologie en moraal(de brochure houdt
nogalhardnekkig vast aan de schri
lfwijze
anthropologie,hoewelhetfgroene boekje',
deze alsinds1954nietmeer aangeeft).
Behalve dathet geheelniet sterk is,ziter
een merkwaardigheid in de opzet. Enkele

ten van de lnnerlijkheid.Schri
lver van het
boek isleerling van graaf Karlfried Dirckheim en datiste merken aan de aard vu
de meditatie welke gezocht en beoefend
wordt.H etaccentligtdaar op derdntegratie van de verloren en verdrongen aspecten

vandegesyrekspartnerskomenduidelijkuit der menselilke ervaring,op heling van de
de theologlsche hoek.En hoewel zi
j even uit haar evenwicht gebrachte menselijke
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psyche.op de geduldige toegroeinaar het

eigenlijke en ware zelf.Te weinlg chHstelilk? Laat men niet te snelziln met zo'n
oordeel. Het Wkt er veeleer op dat deze
oefenlngen in denatuurlijkemedl
'tatieertoe
kunnen bi
ldragen de mens te helpen en
daardoorzi
ln aandachtvoordehele Christus VHJte maken.M aardatis d= we1een
overgang naar de YeloWge meditatie'(159),
waaraan de schrilver hoopt nog eens een
apartboek tewilden.
Chr.v.Buijtenen
A nthonyBloom

D e weg naarbinnen
Gottmer,Nilmegen, 1972,111 pp..
Het 'Benediktijns Tildsche t' kondigt bi
J
uitgeveril Gottmer een serie aan onder de
titel fspiritualiteit', waarvan De weg naar

binnen het eerstedeeltje vormt.De bedoe-

ling van de serie is om in de confrontatie

van chrlqteli
lke cultuurmetoosteWke cultuur teksten aan te dragen waarin mensen
aan hetwoord kom en Tdie m eteen heel1e-

Boekbespreking
gie,letterkunde en toen geneeskunde sm deerde. D er schwierige M itm ensch ver-

scheen in 1971.Hier volgt hij de Wn van
Adler:MJzietde moeiWke medemensvooral als Wdende aan angst, mlnderwaardigheidsgevoelens en geldlngsbehoefte, door

Jeugdervaringen.
Na een MstoHsche fvoorwetenschappeWke'
mensenkennlszoalsin de astrologie,ziln we
volgens de schrilver nu in staat volgens
Istructuren en wetten van het zieleleven'

wetenschappeWke mensenkennisop te doen.
Voorde normale mensen gelden daarbilde
normen van Freud:çin staatzijn totwerken
en liefhebben',maar ook:bescMkken over

een normaalverstand en werkeWkheidszln.
Bekwanmheid tot het voeren van een gesprek is volgens de schrijver een criterium
voorgeestelijk evenwicht(p.31).
HiJgeeftaan dathetIQ van arbeidsklnderen met de gebruikelijke tests we1 te laag
wordtgeschat(p.78).
Bij de bespreklng van fafgunst'- a1s karaktertrek - zondert de schrilver de zg.
afgunst van de bezitloze arbeider uit, a1s

ven hebben bewezen datziJdewaarden van niet abnormaal.HiJgeeftverklaringen voor
de z> . wereldreligies in hun christeWk fkaraktertrekken'zoals angst,verlegenheid,
leven hebben weten te integreren'. De arrogantie,woede, afgunst,haat,domheid,
schrilver van diteerste deeltleis weliswaar overgevoelip eid, egoïsme, ongeduldigheid,
niet zo ver-oosters van origlne,maar heeft

hysterie, dwanr eurose, schlzoïdie en de-

toch in ziln vroegeJeugd metRusland,Per- pressie.M deze verklaringen hebben een zelnli
jkheid, maar ze ziln niet
zië en India kennisgemaakt.Niettemin Wkt kere waarschi
de m eest boeiende confrontatie van cultu- dealleen geldige.Daarvoorishetuitgangsren eerstlater in hem plaats te vinden a1s materiaalvan de schri
jver zowel a1s diens
MJ een natuurwetenschappelilke en medi- methodeteeenzildlg.Nietalleen wordteen-

zi
jdig voorAdlersdiepte-psychololiegekon,maar bovendien ontbreken hlstorische
bouwtom vervolgens,na bekerinl,om te ze
slaan naar een contemplatief religleuze 1e- en sociaalpsychologische, sociologische en
sche hteresse eerstenige J'aren volgten uit-

venswi
lze. W ellicht dat deze persoonli
jke economische gezichtspunten biJziln beshouachtergrond hem des te geschikter maakt wingen.
1s er van andere zijde herhaaldeWk op
m ensen in het post-industriële westen op- Zo '
nieuw <de weg naar binnen'te wilzen.Een gewezen, dat zowel Freuds ideaal van geweg naar blnnen die overigens op Meuwe zono eid a1sdiensverbale therapiebeide 1wilze voor hetbuiten vri
j maakt.Ofschoon pisch aangepastziln aan de behoeften van
dit laatste sterker uit de persoon van de

de hogere middelklasse.N ationaal-socialis-

naar binnen gerlchte voordrachten.Het interview dat a1s inleiding aan het boekle is
toegevoegd,isdan ook meer dan een inleiding.H etiseen aanvulling.

tische)domheid van politici(p.80).In het
boek staan ook apèrte onluistheden,zoals

Chr.v.Builtenen

Hetlaatsteen derde deelvan hetboek geeft

schrijver zelfsyreekt dan uitziln nog al me wordthier slechts geweten aan (neuro-

Jose!Rattner

De M oeilnkeM edemeu ,
achtergronden van venye/#k gedrag
en hetomgaan m etanderen
De Toorts,Haarlem,1972,172 pp-,/17,50.
De schrijver is een 45-Jarig psychiater in
W est-BerWn,die eerst filosofie,psycholo-

hetontbreken van een constitutionele basis

voor de z.g.endogene depressie (p.121).

de beschri
jving en deverklaring van hetgedrag van romanfiguren,zoals Dorian Gray
en <der Untertan'.

W as ditboek in deJaren dertig geschreven,
dan had het wellicht m eer betekend - al

zijn er altild nog ongelovigen op hetgebied

van de psychologie,die met het lezen van
zo'n boek hun voordeelkunnen doen.
Devertaling isgoed,deuitgave isverzorgd.
J.H .van M eurs
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POLITIEK

langrilke toespraak, waaHn h1
3 het regeringsstandpunt ten opzichte van de Over-

Kuypers,#ro/.G.- Grondbegrippen van zee-chinezen bepaalde.Uitzijn toespraak is
politiek.- Spectrnm , U trecht/Antwerpen, gebleken datPeklng thans nietmeerclaim t
1973,304 pp.,/7,50.
dathetde Overzee-chinezen vertegenwoorRaeym aeker, 0.De - D e UNo -operaties
voor het behoud van de vrede. - A cco,
Leuven,1972,321 pp.,BF.340.
W iza-bulletin 16-17. - W erkgroep lndia-

digt,maar datbetekent ook weer niet dat

het alle banden met de circa 15 milloen
Overzee-chinezen wi1afbreken.Yeh TsjienYing's toespraak sir aleert een terugkeer

nen Zuid-Amerika, Ri
jswi
jk, 1972, 45 pp., naar depolitiek van de Volksrepubliek CM /2,40.
na uit de jaren vi
lftig. Reeds in augustus
1954 had premier Tsloe En-Laiin heteer-

Richtlnnen voorde buitenlandse
politlek
Centnzm voorStaatkundigeV orming,

Den Haag,1972,40 pp.,/2,50.

ste volkscongres waarin ook vertegenwoordigers van de in het buitenland woonachtige Chlnezen zitting hadden, de OverzeeChlnezen voorgehouden dezeden en wetten
van het land hllnner inwoning te respecteren.De premier had zich toen bereid verklaard het probleem van de Chinese m inderheden m etdie landen waarm eedlplomatieke banden bestonden, door een verdrag

M et de snm enstelling van dit rapport zet
het Centrnm voor Staatkundige Vormlng
een oude traditie voort.H et geeft voor de te regelen.Tildenszijn bezoek aan Rangoon
n december1956 had TsloeEn-LaideCMlezereen beknopte samenvatting van de ei- i
nesekoloie aldaaropgedragen zich nietin
genWke wereldproblemen.Zoals Dr.Verin- de Birm ese politiek te mengen en geen eiga schrilftin hetvoorwoord,borduurde de gen politiekeorganisatiesop te richten.
groep voort op het strnmien van de nota D e relaties m et de Zuidoostaziatische staOnze internationale politiek, maar de 1n- ten, die gespannen waren wegens Chinese
houd isaangepastaan derecente ontwikkenderheden,yoogde Pekln! te verbeteren
lingen en aan nieuwe H ichten.D eze ge- ml
aanvaardmg van hetfeltdatde Overwi
jzigde richtli
lnen voorhetbultenlandsbe- door
zee-chinezen staatsburgers van het land
l
eid bevatten bovendien één jeheelnieuwe hunner inwoning werden. Tsloe En-Lai's
paragraaf:Tlnternationaalm illeubeleid'.
gematigdheid terzake werd tijdens de Cu1L.Bartalits
turele Revolutie bekritiseerd.In de periode
1966 -1968 poogden de rodegardisten in de
Chinese kolonies in A zië en Europa een
culturele revolutie te ontplooien, wat tot
bloedige incidenten leidde.
steqhenFitzgerald
De nieuwe houding van Peking m oet na-

Chlna and the Overseas Chinese.

tuurlijk de betrekkmg
' en met de M iatische

# study 0/ Peking's changing policy buurlanden dienen.Doorziln oproey van
1949-1970

mei1971, waarin hij de Overzee-chmezen

Cambridge, University Press, London,
1972,268 pp.,E 5,90.
De auteuriseen van de beroemdste Ameri-

vraagt China niet a1s m oederland te be-

schouwen,wilde Tsjoe En-Lai ook de invloed van Tslang Kai-n lek op deze min-

na ten aanzien van de Overzee-chinezen
heetf onderzocht.

dragen tot een vreedzam e hereniging m et
het land.

kaanse sinologen. Zijn boek verdienteen derheden verminderen en Taiwan nog m eer
bijzondere aandacht omdat hiJ voor het isoleren.Hetmoestde geproclameerde zgp.
bevrijding van Taiwan'bevorderen en b1Jeerstdepolitiek van de Volksrepubliek CM- f
In 1970,toen zi
jn boek gepubliceerd werd, TenslotteziJvermeld datPeking thansgrote
cht besteedt aan de in de Verenigde
wistFitzjeraldechterno@nietdatdeChi- aanda
nese pohtiek naar aanleiding van N ixons Staten genaturaliseerde Chinezen,met wie
bezoek aan Peklng een wereldkarakter zou

krijgen. Hiermee was ook verbonden een

toenemendebelangstele g van Pekiny voor
de Overzee-chinezen. Ter gelegenheld van

ziln 23e verjaardag opende de Volksrepu-

nâ 1950 alle legale betrekkingen waren verr
broken.Sindsapril1971 werden deze mensen in groten getale uitgenodigd voor een
bezoek aan China.
L.Bartalits
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GESCHIEDENIS

di
eqemaaktiseen goed beeld van devakkennls,de eruditie,de denkdriften hetzoe-

ken naarmenseWu eid van Jan Romein.
FranzensAugust- Bischo! und Rejorma- M arcelChappin
tion. - Verlag Asschendorft M M ster,
19722,111 pp.,DM .11,- .
Rudol!von Albertlni,Hrsg.
Jappe Alberts,#ro/.Dr.< .- Geschiede- M oderne K olonialgeschichte
nisvan de beideLimburgen.1.- Van Gor- (Neue W issenschaftliche Bibliothek:Gecum,Assen,1972,210 pp.,/17,50.
schichte),Kiepenheuer & W itsch,Köln Olivier, Daniel - Het proces Luther.-

Berlin,1970,470 pp.,DM .26,- .

Ambo,Bilthoven,1973,223 pp-,/14,50.
tdoor Rudolfvon Albertiniuitgeleven
Real, Will
y - Der hannoversche Verfas- He
boek over de moderne koloniale geschedesungskonjlikt von 183711839. - Vanden- nis omvat een aantal bildragen die onder
hoeck & Rupprecht, Göttingen, 1972, 99
pP.,D M .10,- .
Selleslagh,F.- De tewerkstelling van Bel-

gische arbeidskrachten tqdens de bezetting

andere een goed overzicht geven over de
negentiende-eeuwse kolonialeexpansie,over
het bestuur van de kolonies en de maat.

schappeWke veranderingen,over de econo-

1941.- N avorsings-en studiecentrum voor mische ontwikkelingvan de gekolonialiseerdegeschiedei svan detweedewereldoorlog, de gebieden en over het ontstaan van het
Brussel, 1972, 125 pp., BF.160.
nationalism e en hetprocesvan dekolonisatie.
H et kolonialism e was een stelsel wasn'n
JanRomein
overzeese volkeren onderworpen waren aan

Historischel#nea en patronen.

Een keuze lffde essays
Querido,Amsterdam,1971:655 pp.,/34,90.
Het oeuvre van Romein xs omvangrijk en

de suprematievan hetblanke ras.Hetkolonialismedroeg echterook b1Jtothetont-

staan van nieuwe levensvatbare staten en
het koloniale bewind wist de grondslag te
gevarieerd. Op vele gebieden van de ge- leggen voorverdere ontwikkeling.Ofschoon
icMedwetenschap heeftMjzich bewogen en het westers koloniaalsysteem thans beëinvelepublikatievormen - artikel,essay,mo- digd m ag worden genoem d,iseen van haar

nografie - heeft hij gekozen.Een bekro- voornasmste pijlers intact gebleven. M et
ning van ziln vele werken is geworden zijn name blijkt de westelijke economische su<opusm ar um ':Op hetbreukvlak van twee prem atienietalleen gehandhaafd,m aarzelfs
eeuwen (bespreking in Streven 22-I (1968 - vergroottezi
ln.Ditheefttotgevolg dateen
'69), pp.322-323). Baanbrekend heeft hiJ aantal ontwikkelingslanden zo sterk in het
gewerktin de theorievorm ing van het ge- westerse economische systeem verwikkeld is
scM edenisvak.D atwerk wordtopnieuw ge- geraakt dat nauweli
jks van onaoankeWkhonoreerd door deze herdruk van essays, heid kan worden gesproken.Aan dltaspect
waaronder juist enige fundamentele be- van depost-kolomal
' e geschiedeniswordtin
schouwingen over de geschiedenis a1s we- hetboek te weinig aandachtbesteed.Ove-

tenschap.Zi
jn gedachten over de dialectiek
van de vooruitgang, over objectiviteit a1s
schrijven $1n opdrachtvan deti
ld',overhet
Algemeen MenseWk Patroon en dewester-

rigensontvangtde lezereen veelzildig over-

zicht van een van de belangrilkste hanji
jzers van de eigentildse internationale polltiek.

seafwi
jkinjdaarvan hebben nogaltijd niet L.Bartalits
aan actuallteit van vraaqstelling ingeboet.

Datzeooknog altijdkritlek uitlokken,zo- Edward HalletCarr
a1s biJ hun eerste verschijning, mag ver- The Boshevik Revolution 1917-1923,
wacht worden. De duidelijke marxistische
visie en het-wel-raken-maar-zich-toch-niet- 1,2,3
willen-begeven-op het terrein van de wijs- Penguinbooks,Harmondsworth, 1969,
begeerte vragen om een nadere verklaring, 448 pp.,f 4,95.
een verdere discussie, een voortdurende Carrstelde zich de opgave de politieke,so-

toetsing.Blijft de vraag naar de uiteindelij- ciale en economischeordening te beschrijke houdbaarheid van zi
jn theses in hetka- ven dievoortkwnm uitde Russische revolu-

der van deze essays onbeantwoord, stuk tie. Een uitgebreide analyse van het prevoor stuk helpen z1j fundamenteel de ge- revolutione e Rusland a1sstartpuntvoorde
dachtegangin bewegingtezetten en zo lij- analyse van deveranderingen bleek doorde
nen en patronen aan tebrengen in hetcom plexe geheelvan öns verleden.Degene die

overweldigende gebeurtenissen,op gang ge-

brachtdoor de Bolsjewistische ideologen en
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practici, overbodig - de scheidingt de
breuk met de oude traditionele Russlsche
samenleving leek com pleet.
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worden uitgebreid behandeld. Nog steeds

geldthetwerk van Carr a1seen belangrijke
historischebije age overde Russischerevo-

Deel1 geefteen analyse van de ideololi- lutie, nu binnen ieders bereik door deze

scheinvloed,m etname dievan W .1.Lemn, pocketuitgave.
op de revolutionaire theorie.Voorts wordt F.Nieuwenhof
deze marxistisch-lent
-nl-stischeideologie,speciaalm etbetrekklng totdestaat,beschouwd EdwarHalletCarr
in relatie tot de constitutionele structuur

The Interregnum 1923-1924
van de toekomstige Sovlet-unie. Tot slot Pel
icanbooks,Harmondsworth,1969,
van heteerste deelbesteedt Carr veel aan-

dacht aan de nationaliteitenproblematiek, 400 pp.,f 5.
zoals die tildens de Russische Revolutie tot De begrafenis van W .1.Lenin op zaterdag

uiting kwam in talrijke gecompliceerde af- 27 Januari1924 geschiedde met grootcerescheidingsbewejingen.Het Tnationaalnaar monieel: de oude Bolslewistische rarde,
vorm en soclahstisch naarinhoud'werd uit- waaronder Stalin, Zienowjew, Kalinin en
ski,droeg ssm en m et enkele arbeiders
eindeli
jk het politieke antwoord van de Kdeurki
st naar een in de haast gemetselde
Raad van Volkscomm issarissen te M oskou

om het overleden tsaristische reuzenrilk tom be in de K rem linmuur.De grote afwej deze plechtigheid was L.D.Bronvoor een com plete desintegratie te behoe- zige b1
den.
ln hettweede deel behandelt Carrde economische politiek van de eerste socialistische staat ter wereld. De Com munistische

stein,bekend onder de naam Leon Trotski.

de economische chaos tengevolge van de

1923,in alleheftijheid duidelijk.lnhetin-

HiJwaso? datmomentdemachtigsteman

in de Sovlet-unie.
Nu de grote inspiratorvan derevolutie was

Partij van de Sovlet-unie stond direct na bijgezet,werd hetconflict om ziln erfenis,
de revolutie zowelvoorde gigantische taak ingeluid nazijn eersteziekteverscMjnselen in
terregnum beschrbftCarrindringend deonoorlog te bestrilden als voor de dwingende zeke
rheden en conflicten binnen de geneideologische opgave een socialistisch pro-

duktiesysteem oy tebouwen binnen een in rale staf van de revolutie.De Tuneasy bahoofdzaak agransche samenleving.De burgeroorlog doorknxistede plannenrwaardoor
hetregiem noodgedwongen overgmg toteen

lance'sloeguiteindelijk doorten gunste van

ling van de landbouw- en veeteeltproduktiviteit dwongen Lenin de ingeslagen koers
te verlaten en overte gaan toteen N ieuwe

nin, het congres besloot Leins testam ent

de m lnstopvallende,saaiste en wreedstere-

volutionair:J.W .Stalin.Ziln overwînnlng

s
ysteem van gedwongen leveringen requisi- werd zonneklaartoen op het 13e partijcontles.H et boerenverzeten de geweldige da- gres,enkele m aanden na de dood van Lenietter discussie te stellen.En juist in dit
testamentwenste Lenin de verM jdering van
Stalin uit de parti
l wegens begane wreedheden in G eorgië.Voortaan zou de semlnaristuitTiflis,fdie Aziaat'(Trotski),een beslissende invloed krijgen op 28 jaarwereld-

Economische Politiek (NEP). Deze koersverandering wordt door veel burgerlijke
historici en verklaarde vb-anden van het
Sovjetstelseltoegejuichta1sçhetbewi
js'van
hetutopische in de Bolsjewistische leerstel- geschiedenis.
lingen. Carr besteedt tevens aandacht aan

de discussies binnen de partijover de vraag

ofdesocialistischesam enleving nu ten kos-

F.N ieuweO of
EdwardH alletCarr

tevan delandbouwsectorqerealiseerdmoet Jocfclfl- in one Country 1924-1926,

worden of niet - ideologlsch was er im -

1 and 2
mersveelaan gelegen om zo snelmogeWk Pelicanbooks,Harmondsworth,1970,592 en

een geïndustrialiseerde samenleving op te
bouwen,om dat volgens de theorie hetsocialisme alleen kon slagen binnen een hooggeïndustrialiseerde kapitalistische sam enlevhlg.
lnhetderde deel tenslotte komt Carr tot

526 pp..
Depolitieke ontwikkelingen tussen 1924 en

1926 binnen en buiten de Sovjet-unie leidden uiteindelijk toteen revisie van de revolutionaire toekomstverwachtingen. De arbeidersrevoluties in W est-Europa waren

een plaatsbepaling van de Sovlet-unievis à neergeslagen,de wereldrevolutieging de i
svis de andere staten en werelddelen. Het kast in en de politieke top richtte zichli
n
isolem ent van de Sovjet-unie OP eCOnO- deze jaren op de realisering van de socia-

misch en diplomatiek terrein, de toenadering tot de Republiek van W eimar te Rapallo en de relaties tot de Derde W ereld

listische idealen binnen Rusland zelf. Dit
procesvan ideologische revisie,de daaraan

gekoppelde machtsstri
jd aan de top,speci-
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a
a1tussen Stalin en Trotski,hetgluweli
jke
beeld van de revolutie die haar elgen kinderen vreet, al deze gebeurtenissen behoeven een verklaring.
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THEOLOGIB

Carrverklaartdespanningen na de@eslaag- Benedict,S ln/-lirzen - H etnîeuwe prode revolutievanuiteen dialectisch-historisch testantisme. - Bosch & Keuning, Baarn,
patroon,waarbinnen de stri
jd om het be- 1973,95 pp.,/6,90,BF.110.
houd van de continuïteitbotstmetde nieu- Herrmann, Gol/glng - Die Anglf der

we idealen en yraktijken van derevolutio- Theologen vorderK l'rche.- K ohlhamm er,
Sm ttgart,1973,144 pp.,D M .11,80.
sqanningen tussen veranderingen continuï- Rahner,Karl- StrukturwandelderKirche

nairen. Revolutles, aldus Carr, lossen de

telt niet op;het conflict wordt zelfs geïn- alsAu/ge e und Chance.- (Herderbikhetensiveerd. De historische ontwikkellng in rei) Herder,Freiburg/Basel/Wien,1972,144
Rusland had bovendien geleid toteen haast Pp.,D M .3,90.
chronische nm bivalentie ten opzichte van
nieuweontwikkelingen,toteen minderwaardigheidsgevoelten opzichte van de geavan- D r.P.S-ff:
ceerde W esteuropese staten - die nu bo- Godsdienst en kerk fn hetlichtvan

vendien de Sovjet-unie met alle middelen de sociologîe
naar het leven stonden.M aar l'm ltatie van Boekencentrum,'s-Gravenhage,1972,
de industrialisatie en de wetenschappelijke 270 pp.,/25,- .
ontwikkeM gen was absoluut noodzakeli
lk D at de kerken in onze samenleving, minOD1 de basis te verschaffen voor het socialisme en zich te wapenen tegen de dreiging stensuiterlijk,verzwaktziln en in eentoe-

nem ende m ate een geringere invloed op het
uithetW esten.
ebeuren van de maatschappiluitoefenen,
A1s tweede historische erfenis berustte het !
xseen constatering die nietde behoefte opontwikkelingspatroon op een revolutie vJn roept naar het zoveelste boek over deze
bovenc/:detsaristischeregerin!gafdevo- problem atiek. Toch kan het nog eens nor
iqe eeuw de slaven de vrilheld, de eenheldsstaat ontstond na de fysieke vernieti- dig zijn de oorzaken,de gevolgen,de ver-

chijnselen en prognoses van kerken in teging van de Bojaren door lwan de Ver- s
uggang helder en bevattelijk.en dussysteschrikkelijke in de 16e eeuw.In het histo- r
m atisch,uiteen te zetten.M ethetlichtvan
rische proces blnnen Rusland kon m .a.w. de sociologieverheldertdr.P.Smits,hoognietof nauwelijks verwachtworden datso- leraar in de sociologie van de godsdienst

ciale groeperingen van onderop desam enleving beslissend zouden kunnen beïnvloeden.
Bovendien werd de revolutie vu bovenaf
steedsbegeleid dooreen buitengewone druk
vanuit het veY euwingen întroducerende

aan de Leidse universiteit en van origine

staatsapparaat, zoals bij de geforceerde
overgang van M iddeleeuwen naar Nieuwe
tijd ten tijde van Peter de Grote.Daaren-

toekom stontwerp van de kerk.

boven was de sociaalculturele 'setting'van

theoloog, het verscMjnsel godsdienst en

kerk,hun beiderverhouding tot de sam enleving, de sociale determinanten van de

boodschap van de kerken en tekenthijeen
Uitstekend past de gevolgde werkwijze bij
de serie van de praktische theologische

andboekles,waarin deze studie als no.36
hetTsarenrijk verre van homogeen:leefpa- h
verscMjnt.
Geslaagd is de schrijverin zijn verlangen
twee categorieën te bereiken: mensen op
den stonden zij aan zil. Deze verschillen leidinggevende kerkelijkeposten en ook een

tronen, staatsopvattingen en bezitsverhoudingen uit verschillende historische perio-

werden met al hun daaruit voortkomende brederekring van gewonekerkleden,alsmesyaningen geïntensiveerd door de revolutlonaire golf van 1917.Carr beschouwt de detheologiestudenten.Praktisch zijn deverjzinlennaardenietaltemoeilijkbereikontwikkelingen na1924,na deburgeroorlog, wi
bare hteratuur.W e1hadden,zelfsvoorbotegen deboven geschetste achtergrond.Spe- vengenoem de categorieën,som mige concluciale aandacht verdienen de hoofdstukken sies en passages beter geadstrueerd kunnen
over de vorming van de Sovjetstaatsinstel- worden a1s de empirische onderzoeken en
lingen,waarbij de hoofdstukken over het de harde onderzoekfeiten meer behandeld
RodeLegeren destaatsveiligheidsdienst1- waren.H et- terechte - pleidooivoor een
teressant zijn omdat Carr deze instituten m eer inductieve theologie zou overtuigenanalyseerttegen de achtergrond van de herbezinnlng op de functiesvan destaatna de der zijn overgekomen a1s de sociologie zich
ietsminderdeductiefhad opjesteld a1seen
gewonnen burgeroorlog.
menswetenschap van vrijzinnlge signatuur.
F.N ieuwenhof
G.W ilkens

OttoKnoch

Toen waren hetnog vissers
(Van exegese totverkondiging,deel6),Katholieke Bijbelstichting, Boxtel, 1972, 74
pP.,/6,90.
In zijn hoedanigheid van raadsman van
priesters en priesterstudenten constateertde

Isde Bi
jbelin onzemodernetijd nietmeer
waar? M en krilgt aldus spanningsvelden
tussen Bijbelen wetenschap mfdst.2),Bijbe1 en geschiedenis N dst. 3), Bi
jbel en
ethiek N dst.4),Bi
jbelen toekomstX dst.
5).De enigeweg om deze lmpasse te doorbreken isrekening te houden m ethettwee-

auteur dat er in deze tijd veelvragen en de gegeven van dit boek:geloofsboek.De
problemen leven aangaande het am bt. Dit Bijbel is niet geschreven a1s encyclopedie,
s M storisch feitenboek of als receptenboekje, dat uit 2 delen bestaat, probeert a1
boek hoe men dientteleven.

v
oorhetoverdenken en oylossen van deze De Schn'ftiseen boek datmen met geloof
vraagstukken eige handrelking tebieden.

enttebenaderen.Ditgeloven wilnietbeIn het eerste gedeelte (pp. 9 -24) plaatst di
Knoch kanttekeningen b1J hetD ecreet van tekenen dat alles voor zoete koek moet
het Tweede Vaticaans Concilie over Am bt worden geslikt. M et de Juiste middelen,
en leven van depriesters,gevolgd door op- maar vooral met de juiste intentie moet
merkingen biJhet schri
jven van de Duitse men dit geloofsboek bestuderen en op zich

bi
sschoppenoverhetyriesterambt.In beide laten inwerken.D aartoe roeptde auteur de
docum enten wordt z.1.nog teveel nadruk lezerook op,geeftzelfs aanzetten,maaris
gelegd op de liturgisch-sacram entele taak
van de priester.Een onderzoek in hetN .T.
leertechter datfveeleerdegeloofsverkondiging en de zending op de voorgrond staat
en verder de zorg voor het leven en de
groeivan de gem eenten.Een sacramentele

in zi
ln stijltoch watmoelWk.
P.Beentjes

aldusKnoch - dat'leken in de doorPau1us gestichte gem eenten de sacramenten

1972,p.741)hebikpogen aan televen dat

Dr.K.Roubos

11 K ronieken
(De prediklng van het Oude Testament),
en eucharistische functie isdaarbi
lnietuit- Callenbach,Nilkerk,1972,347 pp.,/37,50,
gesloten,maar ziJ maakt niet het karakte- bijintek.j34,
-.
ristiekevan hetkerkelijk smbten de kerke- BiJ een eerder in dit tildschrift besproken
lilke dienstuit'(p.11);ja hetis zelfs zo - commentaar uit deze serie (Streven, april
de uitgever m et deze werken m .1. op de

hebben uitgedeeld en waarschilnlilk ook we1 Juiste wi
lze deBilbelvan gedegen commenzijn voorgegaan bi
J de eucharistie'(p.1&. taarvoorziet.Zo ishetook methetonlangs
H et tweede deelvan hetboek bevat medi- verschenen werk over Jeremia (deelI door
taties over teksten uit hetN .T.die te m a- A.van Selms)en metditdeelover11Kroken hebben m etpriesterschap en nm bt;kor- nieken.Op het eerste gezicht ziln I en 11
te bondige gedachten die de lezer tot na-

Kronieken nogalsaaie boeken;maar daar-

denken stemmen,zoals bilv.de uitspraak: naast ook zeer merkwaardige literatuur.
'H et 1ot van het christendom wordt niet HetWktalsof zijeen doublurevormen met
beslist in de kerken,m aar daar waar de
openbare m ening wordt gemaakt en waar

gedeelten uit de boeken I en 11 Snmuelen
I en 11 K oningen.D oor steeds naar deze

mensen leven'(p.30).
HetboekjedoetsympaY ek aan.De auteur
weet van de problemen af;MJ is ook in
staat antwoord te geven, zonder daarbil

boeken te verwi
lzen weet Roubos aan te

goedkooy tedoen.

tonen dat I en 11 Kronieken een geheel
eigen theologie in zich dragen, een soort

her-schrilving zi
ln van de geschiedenis van

Israëlzoalswe die uitde boeken Snmuelen
Konlngen kennen. Het is dan opeens erg
interessant om door heel dit com mentar
heen het hoe en waarom van deze O dersDr.R.Bëlsma
soortige 'theologische geschiedsch/ving'op
Hetoudeboek en denieuwemen'
hetspoor tekomen.Roubosisdaarbi
jeen
Ten Have,Amsterdam,1972,112 pp.,/7,90. uitstekende gids,bijzonderup to date,beHet boek draagt a1s ondeot
ouwbaar;tevens bevat hetboek een a= eslbo
:De
lebre-l ttra1
- cultuurdoctlment en geloof
ek.Bi
Hl
voortreffeWke reWsters,öök met HeP.Beentles

uit blijktdatmen h de Bijbel te maken breeuwse woorden.De in zich vrij droge
heeftmettwee gegevens;allereerstde Wd stofvan Kronieken gaatvoordelezerleven,
waarin ditboekleschreven is,een Wdmet H ijgteenzinvollefunctieNnnen hetgeloof

alhaareigenaardlgheden en wetmatigheden, an Israël.Een betercomyl
lmentWktm:
welke in onze era niet meer gelden.Deze v
voordeschrijvervan eenbu% lkommentaar
wereldbeelden die metelkaarbotsen,bren- niet denkbaar.
gen bij de lezer een groot conflct teweeg. Een nadeelvan een aantaldelen uitdeserie
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:De prediklng vu het Oude Testament' is
datin hetcommentaarzelfgeen vertaling is
opgenom en van de besproken pericopen.

Verreweg het grootste gedeelte van bijbelcom mentaren uit andere series, zowel in
binnen- a1s buitenland, drukken eerst de

jGODSDIENST
Com m unie-katechese - D e Em mausganger.nr.7.Dienst school- en volwassenen-

vertaling af, waama ziJ het betreffende katechese,Den Haag, 1973, 39 pp., /3,- ,
hoofdstuk bespreken. Zoals begrijpelijk is bi
j groter aant./2,50.
de lezer dan nög directer biJ de stof be- K empis, Thomas a - D e navolging van
trokken. Ondanks deze opmerking wordt Christus. - Ambo, Bilthoven, 1973, 219
hetcommentaarop 11 Kronieken bi
jzonder pP.,/ 12,50.
aanbevolen.
P.C.Beentjes
M eester,Koen de - M et lege handen.A ugustBrunner

D er Schrittûberdie Grenzen.
W esen und Jfaa derM yzffk
EchterVerlag,W urzburg,1972,292 pp.,
D M .29, .
W ie maar enigszins kan aanvoelen wathet
gebruik van hetwoord mystiek oproepten

Carmelitana, Gent,1972.160 pp.,BF.112.
Seidel,Uwe und D iethard Zils - Psalmen

der Hojjnung (Texte /Jr jeden Tag). Verlag H ans Driewer,Essen,1973,208 pp.,
D M .9,80.
D r.P.PenningdeVries

Op u gem unt

zich in misten vaajheid verloren weeta1s B.Gottmer,Nijmegen,1972,252 pp.,
Mjstudiesen geschnften overmystiek leest,
za1zich verwonderen en blij verrast tonen
m et deze nogal systematische uiteenzetting
over mystiek, dle gebruik m aakt van opmerkingen van vooralde Spaanse contemplatieve doctor m ysticus Johannes van het
Kruis en de Frans-canadese actiefwerkzam eM arie de l'Incarnation.
D e studie valtuiteen in drie delen:hetwezen van dem ystiek wordtin heteerste deel
behandeld.H elderwordtdeze afgezettegen
de versmeltende natuurm ystiek en dan beschreven a1s de ervaring 'von etwas ganz
Neuem ,nëmlich dem ankomm enden trans-

psychischen Anderen'(p.14).

/15,
-.

H ier wordtaangeboden een aantalm editaties,uitgewerkt vanuit teksten van de vier
evangelies,alsook een verzam eling van gebeden diehetwoord van hetevangelie door

het persoonlijke gebed heen willen munten
op het hart van God en de bidder. Deze
gang van gebeden en meditatiesdoordevier

e
vanjeliën ziln allereerst gemunt op God.
W elhcht kllnkt dat voor de een niet verrassend,a1s m en nietweet hoeveelen wat

voorvalse munten er in omloop zi
ln.Voor
een anderishetfeitdatertotG od gebeden

wordt en over Ziln Persoon gemediteerd,

H et tweede deel verheldert het specifiek

alweerm instensmeegenomen.

deel,m et de titelfD asein istmystisch',laat
zien hoe de mens nergenszozeerzichzelf is
a1s ln de mystiek en m en vanuit de mystiek
algemeen antropologische structuren op het
spoor kom t.

deze ook tot een gebruiker van deze gebedshulp zou worden.ln een kortaanhang-

christeli
jke in de mystiek,terwillhet derde Hetboek isook op de lezer gem unt,opdat
se1blijkthoe de schrijver het op de lezer

heeft gem unt:in een schem a,gebaseerd op
hetritm e van een achtdaagse retraite,worAangeziendeschri
jverdemystieknietvoor den die meditaties en gebeden vermeld die
iederverplichtachten hetonderwerp oriën- voorhetdoen van zo'n retraite dienstigzijn.
teert naar het mens-zijn toe, verstaan a1s G.W ilkens

een persoon gesteld in vri
je verantwoordelijkheid en totliefdein staat,kri
lgtde mys- Jo Herm anz
tiek daar haar grenzen in het menseli
jke
bestaan waar sprake is van zem oze liefde. Om te zien wfe Jezus is.
Daarvaltde beslissende stap overdegren- G ebeden en overwegingen
Zen.

W ie ooit Evelyn Underhill's M ysticism
heeft gelezen, kan het betreuren dat de

Lannoo,Tielt/utrecht,1972,111 pp..
Een gebedenboek, bedoeld niet om te 1ezen,maar om totbidden te brengen en te

schrijvertoch nietmeerputuitdeervarin- zien, gelijk Zacheis in het evangelie, wie
gen van de mystieken zelf.Zi
jn nu meer Jezus is.
systematisch en vooralkenfilosofisch georienteerde beschouwingen vinden, als een
docta ignorantia daarhaar grenzen waar de

stap naar de werkelijkheid van de mystiek
wordt gezet.

G.W ilkens

M en vindt een uitgewerkte meditatie over
de perikoop van Zacheus,een groot aantal
gebeden,verschillend van toon en tenslotte
een keurvan gebedsdienstentehouden rond
een evangelielezing.
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tieldreigtte worden;men ziet dan bijv.in

gingen,wat licht van toon,verzorqd van alle verhalen steeds hetzelfde modelterugtaal,te bidden in een kleine groep,dle m ee
wi1zien naarJezus,dienen om een gebedsinteresse op te wekken en wellicht gau de
te houden.Datlaatste za1soangen van de

keren:
-

God kan alles (maar hoe moet dit op

een kl
'nd sfkom en wanneer hetontdektdat
onze wereld meer een toneel van honger,

gebedspraktijk waarin men relelmati: en a
rmoede en moord is?)
gedurende vaak lange tijd * 1bhjven N ken

naar Jezusdie doorJericho op weg is nnnr
Jeruzalem,alwaarde biddergebrachtwordt

waarheen hiJzelfnietwilde.
G.W ilkens

God beloont het goede (na 3 of 4 verhalen weethet klnd datGod alti
ld met de
goede m ensen Tsamenspant'.W atheeftm en

dan eigenWk bereiko).
Naast een theologische benadering loofdstuk II, zoals Merboven kort samengevat)
kent hetrapportook een pedagogische be-

nadering loofdstuk 119. De auteur van
Dik Trom schrijft voor andere kinderen
dan de auteur van de Fabeltjeskrant. Zo
Kinderbnbels
N.B.G.,Haarlem,1972, 158 pp.,j25,
- . heeft ook iedere Kb zijn eigen kindbeeld
(voor welke leeftijd schri
jf ik,welke woorHetisverheugend dathetNederlandsBiJ- de
n en begrippen kentdit kind,welke gebelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting teznmen een werkgroep hebben dachten heeft het). Enerzijds onderzoekt
Rapport van een onderzoek nccr

geformeerd om een onderzoek in te stellen het rapport hoe elke Kb zich het kind
jft en anderfnaar de voorwaarden waaraan een Kl'nder- voorstelt waarvoor het schri

bijbelX b)moetvoldoen wi1men redeli
jkerwi
lze lmnen verwachten,dater in de
laterejaren geen moeiWkheden ontstaan...'
(Voorwoord).
Voor1800 zag men hetklnd eigenWk niet

zi
jds hoe e1k kind - in de opvatting van
de schrijver!- moet worden,m.a.
w.waar
wilde auteur hetkind hebben.

Aan de hand van Luc.8 :22 vv (de storm
op hetmeer)en Luc.10:25 vv (de barm-

a1s kind,m aar a1s kleine volwassene. Het hart
ije Snmaritaan)worden resp.de kleuisde Franse filosoof Rousseau die a1s eer- terbbbelsen de kinderbijbelsvoor 7-10 jr
ste het kind een eigen waarde toekent.Dit op deze twee vragen onderzocht.In de Kb
heeft tot gevolg dat rond 1820 de eerste voor 10 jr en ouderblijktdatde tekstvan

Kbs gaan verscMjnen; zoals begrilpeWk de bijbel annzlenlijk nauwkeuriger wordt
nog zéér moraliserend, dogmatiserend, gevolgd dan in die voor hetjongere kind.
vaak a1s een soort catechismus m et vraag
en antwoord. D eze vorm handhaaft zich

Een verbetering dus, m aar ook in deze
categorie willen nog diverse K bs het kind

lde,gelukkitot ongeveer 1945. Vanaf dat ti
jdstip gaat vooralblnnenvoeren in een bli
niet de geloofsléér maar de eigen erva- ge, vreugdevolle wereld. Vraag is of m en
ringswereld van het kind centraal stellen. ditm ag doen.
H et rapport wi1 zich dan ook met déze Het rapport besluit in hoofdstuk IV met
allerlei conclusies, die Mer niet kunnen
periode (na 1945) bezighouden.
De bilbelse boodschap vraagtom een ver- worden spmengevat, aangezien het om 55

teller.De bijbelzelfis66n grote vertelling, klnderbijbels gaat. Eén conclusie is weljbels - zo
defM eert niet,betoogt niet,redeneertniet lichtde moeite waard.Klnderbi
(p.11). De schrijver van een Kb verricht blilktuit ditonderzoek - behandelen vrila.h.w.vertaalwerk ten dienste van hetklnd. we1 alleen de zgn. Mstorische boeken van
jbel, d.w.z.voor het O.T.Genesis Hi
j moetin de eerste plaats de bijbelrecht de bi
doen en zietzich dan reedsvoor heteerste 2 K oningen en voor het N .T.M atteûs -

w.de meesteKbsmaken
probleem geplaatst: presenteert MJ de Handelinjen.M.a.
jbeltoch weer een gescMedenisSchrifta1s geschiedenis of a1s heilsgeschie- van de bl
boe
k!
denis,m.a.
w.gaathi
J vertellen hoe het a1lemaalgebeurd is ofvertelt hijeen verhaal Ditrapportheeftm.i.de jrote verdienste
dat het geen enkele Kb b1j voorbaat afover mensen die geloven.Voorts ontstau
jst.Elke afwijzingwordtsteedsuitvoerig
er bijzonder moeilijke problemen wpnneer wi
er vereenvoudigd m oet worden: moet de metarjument
en omkleed.Graag zou men
verteller van de Kb Jezus voorstellen a1s biJ lezlng van dit rapport alle besproken
de grote klndervriend uit Matt.19:13-15
of a1s Zoon van God of a1s de Messias?

Kbs voor zich hebben. M et name ouders

van schoolgaande klnderen, onderwilzers
n catecheten bijhetLagerOnderwilszouHoe introduceertMjbegrippen a1s Tengel' e
en fwonder'? Somsvereenvoudigen schrij- den van ditrapportveelkunnen leren.
vers van Kbs hun werk zo,dathetinfan- P.Beentjes
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jke democratie af,maar ook hetzgn.'ba-

rakkencommunism e', zoals het door M ao
TseToeng werd onderwezen en andere niet
nader gedefinieerde pogingen van buitenApostel,L.- D e eenheid van de cultuur. landse comm ui stische leiders,die er naar
Boom, M eppel / Denis, Borgerhout, streefden het fhistorisch proces' naar het
einddoel:het Tcom munlsm e'te verhaasten.
1972,212 pp.,BF.265.
Bakker,Dr.J.T.e.a.- LudwigFeuerbach, Hoe flexibel de strategie van de C.P.S.U.
W H SBEGEERTE

Projeetvan hetatheïsme.- Kok,Kampen, ook mag zijn,ze is in de ogen van de westerlingen niet pragmatisch.De Sovlet-unie
1972,210 pp.,j21,- .
Bloch,Ernst- Vorlesungen zur Philoso- blijfteen ideocratie,waar men iedere hanphie #erRenaissance.- Suhrknm p V erlag, deling moet rechtvaardiren in termen van
de eigentijdse interpretatie van de marxisFrankfurt,1973,156 pp.,DM .7,- .
Nederlands Gespreks Centrum - Proble- tisch-leninistischeideologie.Op yrond hierlln legitim imen rondom de schuld.- Bosch & Keu- van trachthetregime constantz-

ning,Baarm 1973, 87 pp.,/6,25,BF.100. teitte hano aven.
Verhoeven,Corn.- Hetaxiom a van Geu- BiJdenieuwe ontwikkelingen in de strategie
lincx. - Am bo, Bilthoven, 1973,91 pp., van de C.P.S.U .wordt rekeing gehouden
/8,90.
metenerzilds de problematiek van een gedeelteli
jke restauratie van hetkapitalisme in
W ernerK raun
de Oosteuropese landen en anderzijds met
prioriteit van de revolutionaire tendenties
W erk und W ort.
binnen hetwestelijke kapitalistische systeem
Aujsötze zurLiteraturwissenschalt
boven denationalebevrijdingsbeweginren in
und W ortgeschichte
de D erde W ereld.Totvoor kort scMlderAufbau Verlag,Berlin/W eimar,1972,
den de Russen de nationale bevri
jdingsbe393 pp..
Een aantalopstellen oververschillende on-

wegingen afa1sde voornaam stedragersvan
de revolutie.A1s resultaat der recente her-

derwerpen. Zoals altild bi
J deze schrijver
arderinp van de revolutie-theorie door
vallen daarbil zi
jn voortreffelijke beschou- wa
deK rem llnleiderswordtnu erkend datook
wingen over de periode van de verlichting

in de kapitalistischeindustrielanden tenden-

weero?.Behalve de Franse en de Duitse ties,zoalsverschillende vorm en van directe
verlichtmg wordt dit keer ook de Spaanse

in zijn beschouwingen betrokken. M in of
meer terzijde worden aan dit thema een
tweetalopstellen gewild aan neolozeKn uit
de achttiende eeuw. Belangrijk ziln vooral
de analysesvan deschrilveroverdeverhouding van de verlichting in de verscMllende
landen totde daar heersende vorsten.Een
en ander wordtvoorafgegaan door een van
het geheel enigszins losstaand opstel over
het structuralisme.
C.J.Boschheurne
C.D .K ernig,Hrsg.

Sowietsystem und demokratische
Gesellschajt.
Eine vergleichende Enzyklopu ie,
Bd.F.

en indirecte staatsinterventie en economi-

sche programmering, zijn waar te nemen
die een ontwikkeM g naar het socialisme

kunnen bespoedigen.De Sovjet communis-

t
en wijzen deconverlentie-theorie af,want
in de huidige kapltalistische industriële
maatschappil zi
ln de sociale en politieke
conflicten nog versterkt geworden door de

technolo#schevooruitgangaldaar.Zi
Jvoor-

zien dan ook grootscheepse werkloosheid in
hetW esten a1s gevolg van de economische
ontwikkeling entoenemendeautomatisering.
De Kremlinleidershebben weinig bewondering voor degenen blnnen de communistische wereldbeweging die menen dat het
zwaartepunt van de wereldrevolutie moet
worden verlegd naar de derde wereld.Ver-

volgens blilven zi
jbenadrukken dat alleen
gemeenschappeWke doeleinden,coördinatie

Herder,Freiburg/Basel/W ien,1972,560pp., en eenheid van handelen van alle commuDM .148,- .
nistischepartijen hethistorisch onvermljdeDe toespraak van Mikhail Soeslow ter ge- Wk procesnaarhetTcommunisme'kunnen

legeO eidvan de150everjaardag van Karl verhaasten.Zi
jtotslotvan dezebeschouM arx in mei1968 gaf een opmerkeli
jk in- wing nog vermeld dat de Russen ervan
zichtin de strategie en tactiek van de C.
P. overtuigd ziln datde tijd vöör de SoWetS.U..Het was tevens ook een van de be- Uniewerkt,teM glzijhopenhetrevisionislangrijkste verklaringen van de Russen op me dat in Oost-Europa thans yroblemen
ideololsch gebied gedurendedelaatste Ja- opweo t,door een soort ideologlsche herren.In ziln rede weesSoeslow de burger- bewapenlngte bestrijden.
L.Bartalits
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M ensch nur besiegen knnn, indem er sich
unteM rft'.
Eenmaalin degreep van decommlxnlstische
ideezou men hebben te kiezen tussen overgave ofeen soortzelfwurglng.Hetdoorhet

editlon,1969 $6,50.
ommuisme blootgelegde valse G wustziln
ln NederlandZln demakkelilk gWendeh- c
leidingen op M arx nogalbekend geworden. zou de bourgeoisie in een @ewetensnood
Over een aantalH tische studles van Tuc-

brengen die hem zonodg totm
' de duistere
achterhoek van dewereld zou achteaolgen.

ker (vertaald ln de Aula), Kamenka,A<- De maatschappeli
lk-radicale versie van de
nerien nu Leffwordtmlndergesproken.De pa
rabelstond overeind:wie zlln leven wll
adepten van M srx voelen Zch daartoe nlet
houden,MJ za1het verliezen;doch wie
zo aangesproken.ZiJ zien even scherp als be
hetverliestom der wllle van M il,MJzal
de meesterdatde ondem emende bourgeoisie,die de feodale wereld da de kapitallsti-

sche produktiee ze revolutioneerde, verstriktraaktin h1 reigen geweten.Aan dat
feit geven ZIJ prioriteit. Analyse van de

eigen simatle staat mlnder centraal.
De ve- eem de m ens is een resultaat van
de produktie-woede van de kapitalist. De
proletariër kon zich daartegen Met veaetten en werd evenmln door eigen bel= gen
tot meespelen verleid.M etde bllk van de

hetduizendvoudigleven ontvangen.In M srx

wasdeM ensenzoon afgeschaften kwam hi
j
voor eeu< g NJ ons op aarde:'Der Kommuismus als vollstëndige, bewusste und
lnnerhalb des glnzen Reichmms der NsheHgen EntM cklung gewordene Rûckkehr des
M enschen-fe -sich,a1s elnes gesellschaftEchen, d.h. menschlîchen Menschen'. Het
kan nu meer verbazen dat M arx aan deze
T

o?sommlng toevoegde:.Er fst das aufle-

löste Rëtsel der GescMchte und weiss slch

weerloze proletadër h ziln rug, zou de a1s dlese M sung'. (Natlonalökonomîe und
bourgeois te gronde gaan aan de machts- Ph/loz/phfe.1844).
s
tHld h eigen jelederen. De prolete ër,
door de praxis-fllosofie van M arx lngelicht Een dergeWke leorle verdientniet alleen
overziln ro1in hetMstoHsch gebeuren,zou aandacht vanwege hettirnnnieke effect ermondig worden.De geschiedenis. uit ver- van Jegensallen die dooreen valsbewustvreemdlng bestaande,toverde deproletariër ziln getekend zouden ziln;doch bovenal
a1s laatste en absoluut-ve- eemde op het vanwegedezeA etening,di
edeannbanlers
toneel. ne bourgeoisie had de proletariër desondanksbeleven alsabsolutebevrildmg.
aan de meest radlcale ketens verankerd; Hoe kon ditgeloof ln genadig geweld ontdoch via deze Tvöllige Verlust des M en- staan? En ondanks het feitdattot nu toe
schen' zou Tdie völlige W iedergewlnnung slechtseen glimp van ditmenseWk geluk op
des M enschen'totstand komen;<D1e Auf- aarde zichtbaar werd - om meestal door
lösung der Gesellschaft a1s ein besonderer eigen broederssnelte worden uitgetraptStand ist das Proletariat' (Zur rrf/fk der steedsweermensen boeien en voorheelhun
leven binden? Toen M a= en na hem la
Hegelschen Rechtsphilosophie,1843/44).
veelsoortigevarladestalloze anderen de onNog voorhijziln gewelddadlge eufode te de- ereld van de geestanalyseerden en teboek stelde, raakte M arx ervan overtuigd rugkeerden met de toverstaf, bleken ZJ
datdebourgeoisiewerd voortgedreven door ziende blind en dromend helderziend.Naar
driften die zozeer tegen de natuur w aren, miln gevoelkwam Tucker metziln sodaal-

dat zi
ln 'aufdeckende' analyse daarvan de psycholoZsche analyse dichter bi
J een verburgeri
jmetstomheid zou slaan.Toen h1J klaring dan Gordon Leff? d1e M arx bea1sredacteurvan deliberaleRheinischeZei- streed op de beproefde wil'ze:past men de
tung door de Augsburger Zeltung beschul- leer van M arx toe op het M arxisme,dan

digd werd van communisme (1842/43), houdtzijgeen stand.
hoonde M srx dat MJ zover nog niet was. Datlaatsteisjuisttmaarheeftnog nlmmer
De Auoburger maakte zich reeds bang
vöör de bliksem nog moest inslaan. De
Augsburger dachtaan fysiek geweld.Doch

een M arxistvan ziln voetstuk gebracht,laat
staan nieuwkomers ervan weerhouden om
met Marx af te dalen ter bourgeois-helle
M arx antwoordde a1svolgt:'aufpraktische om in dehemelderproletariërste eindigen.
Versuche,und seien es Versuche in M asse, De verankering moet dieper liggen.Voorknnn man durch Kanonen antworten, so- lopig zou de conclusie kunnen luiden: het
bald sie gefo rlich werden,aber ldeen,die zil
'
n kenneWk sterke schoenen die de omunsere Intelligenzbesiegt,die unsereGesin- gang methetvalse bewustijn,de verkeu e
nung erobel, an die der Verstand unser W elt en de affectieve doolhof doorstaan.
Gewissen geschmledet hat,ohne sein Herz
zu zerreissen,dassind Dëmonen,welcheder Th.deJong
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zitten de arbeiders die het opgrae gswerk
doen,heldenliederen te zingen.Br ontstaat

dan tussen de twee hopfdpersonen een lan@

gesprek over het M banese volu lied. ZX'J'
Arrîvé, M îchel - Les llnze e, de ;Jr&.
Essai de wz-fpffçue littéraire. - Kllncksieck.Parls,1W 2,383 pp.,FF.40,
-.
Brettschneîder, Werner - Zwischen literarischer Autonomie und Jfx fadfeazf. Schmidt,Berlin,1972,321pp..
Com er,F.A .- F.A .Snellaert.- Algemèen Nederlands Verbond, Antweoen,
1X 2!46 pp.,BF.40.

komen tot de conclusie dat dit altijd erg
droevig is.Nu ishetheelmoeiWk om hier

NeuesLeben,Berlim 1972,218 pp.,M .5,60.

de heldenliederen uit de naburige Kosmet

Albanese volksmc iek te horen.M etmoei-

te kan men &n plaat krilgen (Topic 12.
T
154)waarop een aOtalliederen voorkomen

waarin helden van wereldoorlog 11 bezongen worden,naastandere''
van eerdere oorlogen en zelfs over latere gevechten tegen

de CM -troepen.Inderdaad maken deze biJ
bamd,Kurt- DieUberlebende.- Verlag de eerste kennlsmaklng,even als trouwens
Gac,Ronald - FranzXa/H .- Cambrid- en EpH s een droevige indruk.M erw aarge Univ. Press, London, 1973, 220 pp., dlgere ze echter duurt het even voordat
een werkeWke klaar ang d1e indruk maakt.
E 4,10,paper.
BiJnadero kennlsmaking verdwijntde 1Hartog,JJn de- Hetheflfg experiment.druk trouwens. Ziln de generaal en de
Elsevier,Brussel,1973,338 pp.,BF.245.
M usschoot,Anne M arfe - HetJxdffh-fhema in de Nederlandse letterkunde.- Kon.
Academie voor Nederlu dse Tqal- en Letterkunde,Gent,1972.275 pp..
Poesîealbum 63 -' H artm utKlnf#.- Ver1ag Neues Leben,Berlin, 1972,32 pp.,M .
0,90.
Poeslealbum <# - Stephan Hermlin. Verlag Neues Leben,Berlin, 1973,32 ppv,
M .0,90.
IsmaëlKadare

D e G enerad v- het dode leger
Pegasus, AmRterdam ,1972, 264 pp.,

/11,90.

Het gegeven van dit boek is boeiend.G n
Italiaanse generaal en een priester kom en

priester er Mer helemaal naast of zien ze

hetgoed.De '
schrijver en ziln M banese 1ezers weten het;wiJ hier hebben gewoon te
weinig gegevens om het te achterhalen.En
al lukt het ons misschien met veel moeite

het gesprek over de mc lèk te begrilpen,
en Hmpen we onsdelen van hetlandschap,
dat in het verhaal een grote ro1 speelt,

misschien wel indenken, al komen m'l in
de vergeWkbare gebieden alleen met vàkantie '
m de zomer en nietalsdeze mensen

in de regentild,talri
lke andere punten van
het verhaal zullen ons geheelontgnnn.

Voorzover wij dit boek Hmnen plaatseh,
is dat blnnen het kader van het sociFlistisch-realism e. D aarvan is het een voor-

treffeWk voorbeeld, dat men in Mn ruk
tleest. M aar voor het overige bWft het
twintigJaarnadeoorlog naarAlbaniëom ui
daar de stoffeWke resten van de gesneu- werk door ons gebrek aan kennl's van de
velde Italiaanse soldaten op te v aven.N a- Mbanesecul
tuurerjensin hetluchtledige
ngen.Dat is beshst jammer.
tuurli
jk komen daarbij allerlel oorlogsver- ha
C.
J.
Bosc
v
e
urne
halen naar voren.M aarhetbel= grilkste is
de verwarrlng vooralbijde generaalwasp'
n FritzJ.Raddatz
dit vreemde land'
.en zi
jn bewoners hem TrW f/f/nen und Tendenzen
brengen.
Alsditboek dooreen Italiaan wasgeschre- M lferfien zur Literatur derD DR
ven,zou men het aan Hmnen bevelen omdatheteen boeiend gegeven op een boeien-

Sxxhrkamp Verlag Fru kfurt/M .,1972,
694pp..
de wilze verwerkt.De zaak is'
echter inge- Men proeft in deze Bkn-bundel over de
wikkelder. De schriîver is een Albanees. letterhmde van de DDR de moeite die de

AlsMjeen belangé kescenelaatspelen in
een vreemd en woest landschap rondom

schrijvers hebben om hun olderwerp objectieftebenaderen.De oblectiviteitwordt

hetzuid-alba= se stadje Gjirokaster,dan is tot het uiterste nagestreefd. In verband
datlandschap voor hem nietvreemd,maar

daarmee is zeer veel bronvermeléng en

dan is het de streek van zijn geboortestad.
HiJ weet wat de generaal en de priester
verkeerd'begrijpen.Om een voorbeeld te
noemenhoemoeiWk hetis'om in ditgeval
de plaats in te nemen van de schrijver en
van de lezersdie zijn gedachtenwereld ver-

documentatie opgenomen (230 blaA ijden),
tere look in de tekst lange citaten voorkomen.De hoofdstelling van alle'bijdragen is datBRn en DDR in de jaren na
1945 onder verschillende invloeden uit

lkaarAn gejroeid,waarbildan beideverstaan, het volgende. In hoofdsmk negen e
schillende alm de Duitse letterkunde aan-
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wezige tendensen verder hebben doorgezet. Françoisesagan

In de DDR zou daarbil een grote ro1 gesp'eeld zi
jn door de partil. Dat laatste is
met te ontkennen jms
't. M aar de vraag
wordttoch inrewikkelder,a1smen heteerste stuk bekn
''kt (ongetekend, dus waarschilnlijk van de redacteur), wannllt bWkt

D es Bleus ê l'A m e .

maar om de stelling dat Zi
J geen andere
Kuchen als Kësekuchen kenden. De Rijnlu dse onaoankeWu eidsbeweglng in 1919
en volgende Jaren was een werkeWk
' nationale beweo g.M en kan gerust stellen dat
hetidee van een Duitse eenheid op grond
van gemeenschap van taal onjuist 1s. De
drie (en een halg Duitssprekende staatsge-

voorzichtig om een anderniet pijn te doen

Flsmmariom Pads,1972,205 pp.,FF.ZZ.
Sindshaar eerste rom an œ on'
lourThstesse'
in 1954 ismen van FrançoiseSagan romans

en toneelsmkken gewend,vrij oppervlakkl
'g

ap lnboud, waar steeds het ik van de
dater ook een verschil bestaat in de taal v
c
H lfsterbuiten syelbleef.ln TDesBleus
die in beide staten wordtgesproken.Hetis s
à l'Ame'treedtditxk voorheteerstaan het
daarbl
l natuurli
jk belu gwekkend om te dal cht, slechts schuchter en am elend,
zien dat de invloed van het anglo-sm eri- maar toch helder genoeg om er aandacht
kaans in de BRn sterker is dan die van aan te besteden.
het Russisch in de DDR.M en moet Zch 'Des Bleus à l'Ame' is half roman, half
echter afvragen of het verschil in taal a1- dagboek. Het romangedeelte heeft weinig
leen veroorzaakt is door de verscMllende betekenisen herhaaltde thema'salzo vaak
bemvloeding waaraan oosten westna 1945
orSagu beschreventdeschrilfstervoert
bloolstonden en of ditverscMl nietin we- do
r zelfs twee persdnen m op uithaar vroezen veel dieper zit. In Netzers bundel e
gere toneelsmk 'Château en Suède',EléoPreussen,Forlrlf elner politischen Kultur nore en Sébastien,die een lichtvoetig leven
1 duideWk aangetoond dat de DDR de leiden in Parijs en aan de Côte d'Azur en
rechtm atige culturele erfgenaam is van tenslotte in Sagans buiteo uis in NormanPruisen.M en kan nog verder gaan als in diëbelanden,plaatswaar droom en werkedatwerk gesteld wordt.De BRn ishetge- Wkheid elkaarraken.Hiem aast,maarook
bied van de vroegere 'Kleinstaatlerei'; de gedeelteWk door het verhaalheengeweven,
DDR ishetgebied,metuitzonderinj van treft men verhalen in de ik-persoon gen M ngen, waar vroeger grote konmkril- schreven,dagboekaantekenlngen,aan.
ken bestonden,Pruisen en Saksen,en waar W at voor persoon ontm oet men hier nu?
dus tussen de vorst en de boer en burger In iedergevalkrilgtmen geen duideWk antde sociale laag van de grootgrondbezitters woord op de vraag: W1e is Françoise Sastond.D1elaatste wasin hetwesten vrilwel an?,maarslechtsvageaanduidingen.Noch
onbekend; vorst en grondbezitter waren g
e schrijfster die sensatie heeft verwekt in
dezelfden.Dit maakte dat de sodaal-eco- d
954,noch hetmeisjeuitdegegoedeburgenomische verhoudingen in beide gebieden 1
i
l.Iemand die weetwateenzasmheid isen
totaal verscM llend waren. De ost-elblsche r
ç1e m a1d'm-mer',die geleden heeftaan het
m entaliteit was voor de westduitser steeds leven en er de wetenschap a= heeft overeen onderwerp van spot,al ging hetalleen gehouden dat nzen voorzichtig m oet leven,
en er zelf niet onderdoor te gaan.Tegen-

over alle dreio gen die rapporten en kranten ons voor ogen toveren bWftslechtséén
belan> lk ietsonsover:'notre âme'die we
na iedereo= ee g weertemgvinden,vo1

metblauwe plekken (desbleus à l'âme)en

en beetle buiten adem.Ondanks de nonmeenschappen hebben een verschillende so- e
chalante houding die ze h haar hteM ews
ciaal-economische traditie en daardoor een vo
endt,bli
lktSagan een persoon teA n
verscMllende cultuuren dusook literatuur. dieohetals haar plichtbeschouwt,ten opBlsmarcks scheypinj:het cosmopolitische zichte vu zicbz-lfen de O deren te scha--

BerWn,hoortelgenlllk biJ geen van alle. ven,eenplichtwaartoeZJzich slechtsmet
Deze culturele
verschillen maken dat een moeite zet.
verschlllende ontwikkeling ook op literair Over het hele werk hangt een gevoel van
gebied niet a1s een kunstmatige moetwor- levensmoeheid?een genoeg hebben van de

denbeschouwd.Natuurlijkprobeertmen in
hetoosten uitdnlkkelijk de traditievan de
socialistische,Berlijnse,schrijversvan voor
W O 11voorttezetten,daarkomtmen bli
lkens de bij Aul au-verlag verscM nende

uiterWkefranjevan onze consumptiemaatschappg metalhaarvervlakklng.Daarte-

genover stelt Sagan dan als authentieke
waarde de verbeeldingskracht, <1a folle du
logisquinousfaitvivre'.
serie over de prolete sche letterlmde tus- Ditwerk iswdlichthetinteressantste werk
sen 1919 en 1933,ook opqnli
jk voor uit. vaa Sagu dat totnog toe verschenen is.
Metdeze serieis overigens'
m ditboek geen
rekenlng gehouden.
C.J.BoscV eurne M .Boex-Timmermans
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tot andere deeltles uit deze serie mist dit
helaaseen literatuurWst.

P.Beghem
Bach,Rfrhcrd - Jonathan ZfvfnzzfoneZee- Roysieber

meeuw.- Strenp olt,Bussum,1973,93 pp., A/rfecn Textiles and Decoradve Arts
n e M useum of M odem Art,New York.
/12,50.
Bunuel, Luis - The exter-f- ffag angel. 1972,240 pp-,genl., $7,95.
Los olvidados.- Lorrlmer,London,1972, Ditboek,een catalogusbiJeen geWknamige
299Pp.,Z 1,75.
Croce,Arlene- The Fred Astalre ï Ginger Rogers book.- Allen,Londom 1972,
191 pp.,E 4,- .

tentoonstelM g in het Museum of Modern
Art te New York,is een van de beste,zonietde beste,inleidlng op watmeteen misleidende term de decoratieve Hmsten vu
Dcgel#ee Oefeningen - Futile.- Rotter- ZwartM rika wordtgenoemd.HetgaatMer

dnm,1973,40 pp.,abonn./6,- .

bilna uitsluitend om lichasmsversiering,ta-

i11.,/60,
-.

laten we in het midden. ZiJ bWft beperkt

/7,50.

in ditboek bileengebrachtwerd,stuk voor

Deschamps,J.- M iddelnederlandseHand- toeage,haardracht.maskers,Juwelen,mnnr
schrijten. - Brill, Leiden, 1H2.303 pp., vooraltextiel.Ofde keuze representatlef1s,
K irkegaard,Ole Lund - Albert.- Kos- tot wat in Noord-Amehkaanse musea en
m OS, Amsterdsm/M twerpen,1973,104 pp., collectiesvoorhanden is.In e1k gevaliswat

Prisma Autoglds 1973. - Spectnxm, U-

stuk van een unleke kwaliteiten a1szoda-

trecht/Antwerpen,1973,224 pp.,/5.
- ,BF. nig nooitvoorheen gepubliceerd.De scMt82.
stern,KurtundJeanne- Schauplatz& r9.
Verlag Neues Leben, Berlin, 1972,401
PP.,M .8,70.
Zwaenepoel, M ichiel - 0p zoek naar
groen.- Lsnnoo,Tielt,1973,232 pp.,BF.
125.
S.J.FockemaAndreae en C.Koeman

terendekeuzewerd gemaaktdoorprof.Sie-

bervan de lndiu a Universlteit.HiJschreef
ook de inleiding en de sobere begeleidende
tekst.
G.Bekaert
JosephM cBrîde

Orson W elles

Kaarten en kaarttekenaars

Secker and W arburg,London,1972,
192 pp.,genl.,f 2,25.

Fibula -Van Dishoeck,Bussum , 1972,

Citizen Kane staat sedertgeruime ti
ld op-

124 PP.,18,90.
Het24e deeltje in de Fibulareeksisgewild

nieuw in hetcentnxm van de belangstelling,
doordatPauline Kaelde oneerbiedige vraag
heeftgesteld,in hoeverreW elleswe1de absolute auteurisvan de beroem de film.Dit

Zen de belangri
lke ontdekklngen die in

zou een gelegenheid kmnnen zi
jn nietom op

aan de cartografie, zoals die in Nederl= d
werd en wordtbeoefend,en m etsucces.ge-

dezen doorN ederlanders gedau werden en de polem iek in te gaan zoals J. M cBride
de vakbekwaamheid van vaderlandse kaar- hier- gelukkig slechtsterloops- doeten
tenmakers, onder wie vermaaro eden a1s Peter Bogadanovitch in Esquire onlangs
Jacob van Deventer, Janssonius,M ercator heeft gedaan, maar om Orson W elles a1s
en de Blaeu's.ln hetkortwordtde gescMe- cineast-auteur of auteur-cineasteens te redenis der cartografie in Nederland uiteen- evalueren.HiJisontegenzeggelijk een boei-

gezet,gevolgd doorhoofdstuklesoverm111- ende en fascinerende filuur,maarisdeze

taire, waterschaps- en zeekaarten,panora- ongenuanceerde waarderlng nietmisplaatst?
maplans,atlassen en globes,overlandmeet- Ze situeert W elles verkeerd in de Amerikundige cartografische techniek,over cata- kaansefilm enin defilmgeschiedenis.Hi
Jis
beslist niet dat alleenstaande genie waar
logisering,behandeling en verznmeling vu
cinefielen en filmspecialisten hem zo graag
oude kaarten.

Hetbelangri
jkstevan ditboekje isdathet voorverslijten.OfMJbovendien we1zo'n
met grote vakbekwalmheid werd geschre- belangrijke plaats l
'nneemtis een vraag die
jven,waarbijechteropgemerktdienttewor- deW elles-analysebeslistzou kunnenverri
den datop een aantalpunten van de lezer ken.Men isdaarbli
lkbaarnognietaan toe:
te veelkennis voorondersteld wordt,en dat ook M cBrides'studie wordt gedragen door

de sti
jlnogalbrokkelig aandoet,mogeWk een onvoorwaardelilke bewondering. Ziln
een gevolg van hetfeit datertwee auteurs analyses ziln naar miln gevoel intelligente
aan het werk geweest ziln. Het boekle is tautologieën.Ondanks watnieuw feitenmaverlucht met 52 bijzonder gevarieerde en teriaal:een gemiste kans.
aantrekkelijke illustraties. In tegenstelling EricDeKuyper

AlbertW esterlinck
M ENS EN GREM
Over het mensbeeld in de moderne Europese literatuur
264 blz.

Formaat:13 X 21 cm
ISBN 90264 3516 9
195F

AlbertW esterlinck (ps.van Prof.Dr.JoséAerts)geboren te Geelin 1914,isthans
hoogleraar aan deKatholieke Universiteitvan Leuven en hoofdredacteurvan t
D ietscheW arande en Belfort'.Hijpubliceerdegedichten en voortstalrijkekritischewerLuister naar die Stem', <prosper Van Langenken a1s ç
llet Lied van Tantalus' t
donck'# <Het schone Geheim van de Poëzie'! en schreef ook studies over August

Vermeylen,KarelVan deW oestijne,Felix Tlmmermansen Gerard Walschap.Van
zijn Verzamelde Opstellen is,na iW andelen alpeinzend'(1960)en <
Alleen en van
geen mensgestoord'(1964),<Mensen Grens'hetderde deel.
Een waarde die voor W esterlinck a1s hoogleraar en schrijver belangrijk blijktte
Zjn,isdathijdeEuropese literatuurjraag a1s een ondeelbaar geheel overziet.In
zijn collegesen geschrlften beleeft hiJze a1s een rijke variërende schepping van
stijlen en a1s een boeiend avontuurvan de menselijke geest.iBeleven',zeggen wij,
omdatzijn benadering van deliteratuurzeerexistentieelblijkt,in esthetisch en humaan opzicht intuïtief inlevend of fenomenologisch duidend,m et een afkeer voor
formules en abstracties.

Zoalsin vroegereopstellen onderzoekthijin tMens en grens'aspecten van demoderne Europese literatuur,geleid door de vraag:<schrijvers,wat zegtgijvan de

m ens'?'

In drieopstellen ondervraagthijde geschiedenisom totbeterbegrip van hetheden
tekomen.Ditdoethijvoorhetliteraire naturalisme,van ZolatotClaus;voorhet

literaire vitalism e vanaf de preromantiek totJefGeeraerts;voor de religieuze thematiek vanaf het romantisch mysticisme tot Simon Vinkenoog en het <lesus-m ovement'van de hippies.
De lezer za1vaststellen dat de identificatie van deze drie facetten telkens gebeurt

van uiteen historisch perspectief.Ditleek noodzakelijk om hun juiste draagwijdte

in deW esterse cultuurgeschiedenisen hun ware betekellisin hetheden nauwkeuriger
te kenm erken.
De lezerza1in ditboek weinig ofnietsvernem en overde esthetische, specifiek artistieke essentie van de letterkunde,want hetgaathierover haar mens-revelerende rol
in de perpetuele,wisselende creativiteit van de cultuur. De opstellen hebben geen
wetenschappelijkepretentie?Zjbedoelen slechtsbijte dragen totdeverruiming van
de literaire oriëntatie en u1t te nodigen tot reflectie.

O rion-Desclée De Brouw er

W ijngaardplein 15, Brugge
Nieuw e G racht 24a, Utrecht

Sedert 1870 Iegtde

Firm a M .H .Lum m erzheim & c o.
-

107.Zeeschipstraat,Gent -

asfaltdaken m et volledige dichtheidswaarborg

Oude Houtlei38,9000 Gent
TeI.:2322 23 Brs.v.d.Christ.Scholen

Externaat-InternaatJongens-Meisjes
Dagschoolen zaterdagcursussen
Van 12 tot 21 jaar-LST-HSB-HST-HTO 1e graad
SPEC IALITEITEN:Fotografiseh zetten,Reprofoto,M onofolo,
I.B.M.Gom poser,Lay-out,Grafisoh Tekenen,Boekbinden,OffsetTypo -Diep en zeefdruk,C hem igrafie,Laboratorium onderzoek.
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Frans Van Bladel S.J., geboren 1922. Studeerde
filosofie en theologie. Vlaams hoofdredacteur
van 'Streven'. Adres: Sanderusstraat 5, 2000-Antwerpen.
G. J. Adriaansen S.J., geboren 1916. Studeerde
Nederlands. Van 1952 tot 1959 werkzaam in het
jeugdwerk Sinds 1963 hoofdredacteur van 'Streven' in Nederland. Adres: Hobbemakade 51,
Amsterdam 7.
J. J. G. Bool, geboren 1902. Was burgemeester
te Winsum (Or.), Wisch, Ede en Hilversum.
Publikaties: 'Waarom ik geloof, 'Burgemeester
in bezettingstijd', 'Apartheid — pro - contra*.
Adres: Panoramaweg 4, Bennekom.
Frans Oudejans. geboren 1926. Studeerde aan
het Instituut voor Journalistiek van de R.K. Universiteit te Nijmegen. Was redacteur van het
'Dagblad voor de Zaanstreek' (1946) en 'De
Volkskrant' (1950). Sinds 1963 perschef van het
bisdom Breda en hoofdredacteur van het diocesaan informatieblad 'Onderweg'. Adres: Barnsteenstraat 24, Breda.

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 dagbladwetcnschappen 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.
Rita Jolie-Mulier, geboren 1934. Doctor in de
Rechten. Voorxitter redactieraad 'De Nieuwe
Maand'. Adres: Van Putlei 13, 2000-Antwerpen
Ward Bosmans, geboren 1934. Maatschappelijk
assistent. Diensthoofd Huisvesting Comity Studentenvoorzieningen Katholieke Universiteit Leuven. Redactielid 'De Nieuwe Maand'. Adres: De
Ster 56, 2540 - Hove

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.

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.

Dr. L. L. S. Bartalits, geboren 1933 Studeerde
sociale wetenschappen aan de Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg en promoveerde aan de Rijksuniveraiteit te Utrecht in 1968 op
'Ungarn und der Anschluss'. Is thans verbonden
aan het John F. Kennedy Institute te Tilburg.
Adres: Hogeschoollaan 225, Tilburg.

Henk 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: Kard. Mercierlei 11, 2600 - Berchem.
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Leven in China,p. 731
China heefthetW esten lange tijd geobsedeerd door zijn eeuwenoude beschaving.Overwathetvandaag realiseert,begintlangznm erhand watm eer betrouw-

bare informatie door te sijpelen.In heteerste van de drie artikelen die wiju
hier a= bieden,wordt aan de hand van publikaties en vooral van ter plaatse

genoteerdeindrukkenen cijferseenbeeld gegevenvandeeconomischeorgu isatie en de weerslag daarvan op hetconcrete leven vu arbeiders en boeren in
China.

De vm vw in China,p. 743

Deemancipatievan devrouw isvoljensdeauteurin Chinaverdergevorderd

en fundamenteler gerealiseerd dan m welke westerse maatschappij ook. çDe
vrouw aan de macht'heeftdefinitiefdetslavernij'afgelostwaartoezijin het
oude keizerrijk veroordeeld was.Datwasalleen mogelijk in een socialistische
maatschappij,in een beweging die de emancipatie van de vrouw nietapart,
maar samen met de emancipatie uit alle vormen van onderdrukking tegelijk
beoogde.

Kerk en godsdienstin China,p. 754
Zijn ertekenen dieerop wijzen dathetmaoistisch regimewe1eenseen ander
beleid zou b lnnen gaan voeren ten annzien vu kerk en godsdiensten? D e au-

teur,die zich in Hongkong aljarenlang bezighoudtmethetzorgvuldig u alyseren van alle beschikbare officiële en clandestiene informatie uitChina zelt
m eent - aarzelend, voorzichtig - dat een zeker optim ism e niet helem aal
ongewettigd is.

Japan en de A v/ef-Unie,p.762
In tegenstelling totde betrekkingen mssenJapan en deVerenigde Staten (nov.

1972)enChina(dec.1972)zijn diemetdeSovlet-unievoordeJapsnnerspsp
chologisch minderbel= grijk.De Russen staan in heteilu denrijk erg slecht

aangeschreven.M gezien van hethistorisch dieq geworteldeJapansewantrouwenjegensdeRussen,vergeeftJapanM oskounletdathetdeoorlogverklaard
heeftophetmomentdathetkeizerrijk,nadeatoombommenopHiroshimaen

N agasaki,bereid wa te capim leren.Ook de gedwongen overdrachtvu bepaalde delen van hun grondgebied na de oorlog zitde Jam nnersdwaa.

De taaiheid vJa de religie in de U S.S.R.,p. 772
Navijftigjaaratheïstischeopvoedingen propalandaleeftdereligiein deSovjet-unie onder verschillende vorm en nog altild voort. Ook Russische godsdienstsociologen houden zich de laatste ti
jd met dit probleem bezig.Drie
thema's kom en daarbi
j ter sprake:hettaaivasthouden van ouderen aan de
religie,de aantrekkingskrachtdiede godsdi
enstuitoefentop jongeren,devernieuwing in de leiding van de religieuze instellingen.

'
M y nam e is Asher Zev'
,#. 779
Een nieuw boek van Chaim Potok,auteur van V he Chosen'en V he Prom ise',

gaatopnieuw in op hetprobleem van dejood in deniet-jx dse samenleving.
D e zaak wordt nog toegespitst door het feit datA sherLev een grootschilder

wordtentegelijkeentrouweenobservantejood,waardoorhijookinzijn eigen
gem eenschap niet aanvaard is.

Terz#de.Na hetnajaarIL p. 782
Deauteurzetzijnmijmeringen overdeliteratuurvoorten komtopnieuw totde
conclusie dater eigenlijk weinig nieuws te vermelden valt.M en keert terug
naarverschi
jnselen van vöörVijftig,zoalsromantismeen ik-verhalen.Alser
werkelijk een nieuwe generatie zou komen,bv.de <tachtigers'van deze eeuw,
zou de klap weleens hard aan kunnen komen.

Verraad uitgeboet,p. 787
JevgeniMarkinbehoordetotdegenen diedeuitstotingvu D lsjenitzyn uitde
Bondvan Sovjetschrijversheeftbewerkstelligd,in 1969.Blijkbaarheefthijdat
zelf nietkunnen verdragen en in een paar gedichten in '
N ovy M ir',oktober

1971,klaagthijzichzelfenzijnmedeveroordeelaarsa= ,meta1sgevolgdatook
hijuitgestotenwordt.

Leven in C hina
Levensniveau en welzijn
Catherine M orin en FrançoisL esterlin

Sedertdeherfstvan 1970 isChina weeropengegaan voorbezoekersuithet
W esten.Reisverslagen en getuigenissen verschaffen onskostbare informa-

tieoverhetleveninO inainalzijnaspœten.Uitwelkepolitiekeofgeografischehoek zeook komen,alleverhalen zijn heteroverœns:œonomisch is
China enorm vooruitgegaan;hetvolk in zijn geheelheeftgenoeg te eten,
isbehoorlijk gehuisvest,geklee ,verzorgd en opgevoM .Die situatie iszelfs
alzo vanzelfsprekend geworden,datde commentatoren er nietm eer aan

denken zetevergelijken methettoch nogheelnabije verleden en nauwelijksbeseffenhoesnelditallemaalgegaanis.Toch ishetbijnaevenzeeraan
hettempo alsaan deomvang van dieontwikkelingtedanken datdeChinese

boerenen arbeiderszo gehechtzijn aan hetmaoistischeregime.
Een kwantitatiefonderzoek naarhetlevensnivo u van een land vraagtom -

Zchtil eid.W atverstaatmenom tebeginnen onderIinkomsten'?In China
zijn datevenzeer<indirectesalarissen'- de collectievediensten die gratis
zijn- a1sstriktgeldelijkeinkomsten.Voordeinterpretatievandezelaatste
ishetbelangrijk teweten hoezeoverdebevolkingverdeeld zijn;statistieken overhet'gemiddeldeinkomenperhoofd'volstaan nieta1sjeinternationalevergelijkingen wiltmaken::250 dollarsgemiddeld jaarlijksinkomen
perhoofd'dekthelemaalnietdezelfdesituatiein Chinaalsop deFilippijnen.Bovendien moetje,om dereëlekoopkrachttemeten,rekeninghouden
metdekenmerken van demunt,bijvoorbeeld metdemerkwaardigestabiliteitvan de Chinese yuanl.

Een juisteevaluatievandiekwantitatieveelementen isalmoeilijk doordat
algemene staustieken ontbreken.Een globaalbeeld ervan kunnen we ons

slœhtsvormen uitallepartiëleinformatie samen.Gevaarlijkernog lijktde
apprœiatievandekwalitatieve,niet-meetbarefactoren:datgenewatjehet
<tevre enheidsniveau'zou kunnen noemen.En datisnochtansde vraag die

iederœnopdelipm nheeft:zijn deG inezen dgelukkig'?Op ditnivo uverliestde analyse aan 'objœtiviteit'watze wintaan diepte.M aaralwie in
1 1Yuan = * 20BF,J 1,50.
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China komt,doet dc elfde ervaring op:de eerste dagen concentreert de

aandachtzich op produktiecijfers,inkomsten,prijzen;maar algauw verschuiftdebelangstelling:jegaatmerken hoeved belanghiergehechtwordt
aande<kwalitdtvanhetleven',een begrip datwij,inonzewelvaartsmaatschappijen,nua1seengemisbeginnenteontdekken,maardatindeChinese
ideologiecentraalstaaten gaandeweg deconcretelevenssituatievan heelde
bevolkingdiepgaand verandert.

Lonen fa deindustrie
Zowelwatde inkomensverdeling a1swathetinkomensniveau betreft,iser

een verschiltussen stad en platteland.Behalvedeboeren zijn alleChinese
arbeiders gesalarieerden van de Staat,van de territoriale collœ tieven of
de daarvan al angende produktiecAntra.Op nationaalnivo u isereen uniforme loonschaal,die acht categorie n omvat:van 30 tot 150 yuan per
maand.Ditdateertalvan voor de Culturele Revolutie;hetis gaandeweg
ia
ngevoe
d0vana
1949
naar
atel
de
j
ren 19r6
werdfhe
t,ond
ermimpu
s economiegœollectiviseerd werd.In de
jaren 1960 werd het, onder impuls

van LioeTsjao-n ji,aangevuld doorœn

ingewikkeld systeem van produktiviteitspremiesz.M aarde Culturele Revolutie veroordedde die 'materiële stimulansen'.De premies, die Ongeveer

15% vanhettotalesalarispakketvertegenwoordigden,werden in juni1967
afgeschaft;alleswatkan lijken op stukloon ofproduktiviteitsloon,isverdwenen;allegesalarieerden krijgen nu œn maandloon.
Die uniforme salarisverdeling beletechter nietdatieder produktiecentrum
overeen grote autonom ie beschiktom de loonindex van iedere arbeider te

bepalen.In deeersteplaatswordtdaarbijrekeninggehouden metdetechnischebekwaamheid:een leerjongen verdient16à 18yuan permaand,œn
arbeider 30 à 90,œ n tœhnicus 50 à 100:œn ingenieur of œ n gespeciali-

seerdearbeider(b.v.een tmeester-arbeider'in œn onderneming van kunst-

ambacht)kan 120 tot150yuanpermaand verdienen3.Anderecriteriazijn:
leeftijd,anciënniteit,m litieke houding en gezinssituatie.Sekseverschzen
daarentegen sm len gœ n rolA.A1die elementen worden geëvalueerd door
het Revolutionaire Comité van de ondernem ing.Hetbelang dat aan de
verschillende criteria wordt toegekend,varieert daarom volgens hetverschlllend beleid van ieder produktierAntrum.Sinds de Culturele Revolutie
wordtvooralgewichtgehœ htaan depoliiekehoudingvan de arbeider, zijn

revolutionairbewustzijn,degeestdiezijn werk bezelt.In œn fabriek in
2 Cf
65
1-r.PhilippeLaurent H etindustriële beleid fn Chînaoin Streven, april 1972, pp.
662.

3 Informatieingewonnen terplaatseinjanuari1971.

4 Cfr.hetartikelvan M ichelleLoiin ditzelfde numm er.
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Kanton b.v.constateerdenwijdatœn 58-jarigearbeider,diegeengespxialiseerde en geen zware arbeid verrichtte,1* yuan m r maand verdiende,

terwijleenvrouwelijketechnicusvan 28jaarslœhts60yuanverdiende.Dit
stelselisnatuurlijk slœhtsaanvaardbaara1sdearbeidersreëleme ezeRenschap hebben overde manierwaaroy hetloon wordtbepaald en ereeù
algemeneconsensusbestaatoverde ideologische principesdiedaaraan ten

grondslag liRen.En datzijn dingen dievan buitenuitmoeilijk te beoordelenzijn.Allewaarnemerszijnœhtergetroffendoorheteno= epolitiekideologische opvoM ingswerk dattijdensen sedertdeCulturele Revolutie
gepresteerd isendoordeblijkbareœnsgezindheid van dearbeidersin hun
veroordelingvan individualistischeen m aterialistischearbeidsmotivaties.œ
revolutionaire geestdriftvan de Chinesearbeiders,hun onbaatzuchtigheid,

hun toewijding aan decollectieve Z-aA zijn reelen verklaren hoe ditbijzondere systeem van salariëringmogelijk is.
H et loonniveau verschilt ook gevoelig naargelang de streek,de omvang
van de onderneming en deindustriesector.W einig globale inform atie hier-

overisbeschikbaar,maarwewetenbijkoorbeeld datdelonenvan demijnwerkers1/3hogerliggen dan hetnationalegemiddelde.ln een fabriek van
zware elektrische m achines in Peking vafiëren de lonen tussen 34 en 1*
yuan,in de staalfabriek van W uhan tussen 37 en 110 yuans.

Platteland
Op het platteland geldt œ n heel ander systeem .De volkscommunes,die

20.000tot50.000inwonersgroeperen,zijnonderverdœld inproduktiebrigades,diezelfweeronderverdeeld zijn in <werkequipesg;dezelaatstebestaan
uit60 tot 80 gezinnen.De inkom ensverdeling gebeurt op dat niveau.De
boeren hebben geen loonsm aarverdelen deopbrengstvan hetequipe-werk

onderelkaar.Een deelvandejaarlijkseproduktiewordtafgetrokkenvoor
staatsbelastingen,investeringsfonds,œn fondsvoorsociale solidariteit,enz.;

derestvormthetfloonfonds',datzijonderelkaarverdelen.Iederwerker
houdtboek van detarbeidspunten'diehijgekrègen heeft.De m uipe telt
allepuntenopdieinhetjaarverdiend zijnenberekenthun waardein geld
door het <loonfonds'te delen door dattotaal;iH er wefker weet hoeveel

hijhœftverdiend a1shijzijnpersoonlijk aantalpunten vermenigvuldigtmet
hun eenheidswaarde.Iederloon isdusin verhouding zowelm etde globale

resultatenvandeequipea1smetdehoeveelheid arbeid diehijzelfheeftgeleverd6.
5 Cfr.R.Arzt en J.
-R.Gaussen,Le M onde. 13-14 aug. 1972.
6 Cfr.F.Lesterlin,Les comm unes populaires et la campagne chinoise,in La nouvelle Chine,no.6.
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DeCultureleRevolutieheeftin ditsysteem belangrijkevemieuwingen aangebracht.Aan een bepaalde taak wod tnietmeer autom atisch steM shetzelfde aantalpunten toegekend;in hetcolledieve overleg spden voortaan,
netzoalsindeindustrieen detertiairesector,ook anderecriteriadan allœ n

dekwantitatieveprestatieœn rol:politiekehouding,toewijdingaandecollœ tiviteit,verstandhouding m etde kam eraden,enz..Degeestwaarin gear-

beid wordt,isminstens even belangrijk alsde hoeveelheid gepresteerde
arbeid.De voornaamste bH oeling hiervan is,ter gelegenheid van de verdeling van de opbrengsteen diepgaande discussie te bevorderen over de
zin van hetwerk en ditsoort discussies heefteen onschatbare educatieve
waarde.
Hetniveau vanhetgeldelijkinkomen in devolkscom munesligtbM uidend
lagerdan in de industrie en de tertiaire sœ tor.Een boer verdientvan 200

tot 500 yuan m r jaar,alnaargelang de opbrengst van zijn m uim .W e1
heefthijook veelminderuitgaven,maarhetlevensniveauop hetplatteland
ligtnog steM slagerdan in de stad.Hetnationaleprijzenbeleid probeert
daarietsaan tedoen:deverkoopprijzen vanvoM ingswaren enelementaire
levensgoM eren worden gHrukt,terwijlde prijzen die aan de produktie
worden betaald,even hoog worden gehouden.De snellere bevolkingsgroei
en de tragere produktiviteitsgroeiop hetplatteland dreigen die nivellering
x htertevertmgen.

Hetgeldelijke inkomen in China vertoont aldus vier grote kenmerken:
1)eenrelatieflaagniveau,vooralindelandbouw;2)œn heelgelijkmatige
verdeling (verschillen van 1tot4 in de industrie,van 1 tot3 in delandbouw);3)eentragemaarregelmatigeniveauverhogingten voordelevan de
armsten;4)œn stijgendekoopkrachtdank zijdestabiliteitvandemunten
delaaggehoudenprijzen voorelementairelevensgoe eren.
Inkom sten en uitgaven
Om hetreële levensniveau van de Chinezen te evalueren,moet men niet

allœn metdieopzettelijklaaggehouden prijzen van deelementairelevensgoM erenrekeninghouden,maarooknogmetdevelebijnagratisverstrekte
socialediensten.Andersishetnietteverklaren hoe de Chinezen,ondanks

de schijnbaarlagegeldelijkeinkomens,nog behoorlijk kunnen spamn en
aldusgaandeweg toegang krijgen totminderelementaireconsumptiegoHeren.

Elementairelevensgoe eren zijn o.m.voM ing,klM ing en huisvesting.Aan
voH ing besteH teen gezin in de stad ongeveer 10 yuan m r persoon per

maand.Daarvoorhebben ze dagelijksrijst,vleesofvis,en groenten.Een
kilorijstkost36fens(1fen = 1/100 yuan);een pond vis50 fenstot1,80
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yuan;eenpondvlees70tot90fens;œn m ndei
eren90fens:een litersojaolie 80 fens;œn kilo fruit18 tot30fens.Hetgoedkoopstzi
jn poenten (1

fen m rkilo)en diezijn eraltijd in overvloe T.
ConfœtieklH ing isnog tamelijk duur.Een wollen pak kostongeveer70
yuan,leren schoenen 15 yuan.Sommige arukelen zijn œhter sinds 1965
goedkom rgeworden:œn gevoerd vestb.
v.kostnu 15 tot19 yuan.M aarde
meeste Chinezen.vooralop hetplatteland,maken hun kleren zelf.Stoffen

zijn heelgoMkoop:œn meter katoen kostongeveer 1 yuan.Overigens
wordtdewerkkle ing m œ stalgraisgeleverd doorde onderneming.
Huishuur,onderhoudskosten,water,gasen elektriciteitvertegenwoordigen

samen 3tot8% vanhetgemiddeldeloon,3tot8yuanm rmaand.Demeesteboerenheba ndezekostenniet:zijbezittenhuneigenhuis,datze,geholm n door hun kam eraden van de m uim ,zelf hebben gebouwd.De mi
jnwerkers betalen slœ hts enkele fens per maand voorde huishuur en niets
voor water en elektriciteit8.Bovendien beschikken alle Chinezen overhœ 1
hun loon:erisgœn inkomstenbelase g.

Socialediensten

Belangrijk voorœn evaluatievan hetChineselevensiveau zijn ook,zoals
gezegd,develesocialediensten,diebijnagratiszijn.M e ischeverzorgingis
gratisvoorallewerkers;hun gezinsle en betalen slœhts50% .Voorlangdurigeziekte,invaliditdten zwangerschap zijn spœialevergoedingenvoorZen.Sinds de Culturele Revolutie wordt zœ r ved ge aan voor gezondheidsbescherming en opvoeding.ln iedere streek isernu œn volle ige medische dienst.IH ere volkscomm une hœ ftœ n ziekenhuissiedere produktiebrigade œ n gezondheidscentrum m et ten minste één gediplomeerde arts;
iedere werkequipe zorgtvoor de opleiding van twee of drie <dokters op

blotevoeten'.Alsjejaarlijks1yuan betaaltaan hettFondsvoorOm nbaar
W elzijn van de Communeg,word je œn heeljaargratisverzorgd.In de
fabrieken iserm - talœ n infirmerie en zalen voor eerste hulp;m oeteen
arbeidernaarhet ziekenhuis,dan gebeurtdatop kosten van de ondem emingsdie daarvooruiteigen middelen œn spœ iaalfondsvormt.

Hetonderwijsisin princim gratis,maarsomszijn ertoch nog schoolkosten:in Peking b.v.be ragen die in delagere en middelbare scholen 2 tot5

yuan persemester;ingevalvan nood zijn re uctiesofvrijsteKngen teverkrijgen.Op hetplatteland zijn de scholen helemaalgratis.Hetzelfdegeldt
van de universiteiten.

Ook produktiœentra en wijkcomité's stellen allerld diensten terbeschikking:kantines.restaurantswaarjewarmemaaltijden kuntkom n om mee
7 Cfr.M ichèleRodière,Salaires etnt
'veau de vl
'
e,in La nouvelle Chine,no.8.

8 Pékin-Information,1972,nr.8.
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naar huis te nemen,kindergarten,slaapzalen in de fabrieken voor celibatairs,enz..

Sparen
Deze diensten stellen steM s m eer vrouwen in staat om te gaan werken;
steedsmeer gezinnen beschikken aldus over twœ of m eer lonen.Aan de
hand van info= atie uit G inese publikaties en > nouvelle Chine is het
misschien interessanthetbudgette r= nstx eren van œ n gemiddeld arbei-

ders-en œn gemlddeldboerengezin.lnbeidegevallenblijktœn nietonaanzienlijk deelvan deinkomsten gespaard te kunnen worden.
Nemen wehetgevalvan œn arbeidersgezin vanvijfpersonen.Devaderis
œ n gespxialisœrde arbeiderin œ n metaifabriek,de moM erwerktin een
textielbM rijf,de oudstevan de drie klnderen studeertOP kosten van de
universiteit,detw* jongsteZtten op demiddelbare school.Ze wonen in
een 5atvan driekamersin œ n grotestad en beschikken overœ n keuken en
een badkam er.De vaderverdient80,de moM er 70 yuan Permaand,150
samen.Per maand geven ze uit:50 yuan aan voM ing,5 aan huur,4 aan
onderhoudskosten,30 aan kle ngs3 aan transport,10 aan ontspanning en
varia;samen 102 yuan.Ze kunnen iederem aand 48 yuan sparen.
Ofœ n boerengezin m etvierkinderen.Eén ervan werktin dc elfde m uipe

alszijn vader;de moe erwerktin dezelfde brigade,in œn viskwekerijm uim .Samen verdienen zemaandelijks60 yuan (devader20,demoH er
25,deoudstezoon 15).Zewonen ineen huisdatzezelfhebben gebouwd
en dathun eigendom is.Een deelvan hun voM ing betrekken zijuitœn
eigen tuintje,waarzetweevarkensen gevogeltekweken.Zegaan m rfiets
naar het werk en hebben zich sinds kort een naaimachlne aangeschaft.

M aandelijksgeven ze20 yuan uitaan voM ing,10 yuan aan schoenen en
stoffen voordekleren diezezelfmakeng.ze kunnen iederemaand 30 yuan
Sparen.

Natuurlijk isin die uitgaven alleen h'
etstriktnoodzakelijke opgenomen.
Andere dingen kom n ze met geld dat gespaard en op de bank is gezet.

Aangezien kopen op kredietnietbestaat,wachten zijtotzedebenodigde
som bijœnhebben en krijgen ondertussen 3% renteop hun dem sito'sop
Zcht,4% op hun termljndeposito's.
De bankdeposito's zi
jn gevoelig gestegen sinds 1971:van januaritotjuli
1972 zouden ze in Peki
ng met13,6% vermeerderd zijn,in Shanghaimet
8,5% .Despaardem sito'svandevolkscommunesvan Hebeien Henan zouden sinds1965verdubbeldzijn,dievan Shandongmet46% vermeerderdlo.
9 Cijfersterplaatsegenoteerd.

10 Cfr.de cahiers van Chîne nouvelle, 1972.
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SteM smœrmensenzettengeld op debank,steM smeerte= ijnrekeningen
in plaatsvan rekeningen op zicht.
Gaandeweg kom en aldus ook minder elementaire O nsumptiegoH eren in

hetbereik van ie erœn.Ze zijn voorlopig nog duur,maarworden goM kom r.Enkeleprijzenllen detijd dieœn gemiddeld gezn nodigheeftom
ervoor te sm ren:

produkten
fiets
transistor
naaim achine
armbandhorloge
fotoapparaat

rrilzen

spaartqd

120 yuan
50 -80 yuan
140 yuan
100 yuan
50 -80 yuan

3 tot 4 m aanden
1 tot 3 naaanden
3 tot 5 nzaanden
2 tot 3 naaanden
1 tot 3 nzaanden

Binnen 4,5 jaarM hetgemiddelde Chinese gezn Zch waarschijnlijk al
deze goH eren kunnen aanschaffen.Nu rey s beschikken de warenhuizen
over œn gam ma van meer dan 20.000 produktenlz.Je ziet stee s m eer

huishoudelijkeartikelen in email,alllminium,plastic,en œn steM sNotere
variëteitvan kleerstoffen (wol,katoen,zijde).De vrouwen be#nnen de
fameuzeblauwepantalon tevervangen doorkleurigejurkjes en bH rukte
bloesjes.Dielosserekleding schijntwe1op meercomforttewijzen.
lnderdaad,degrootschœpseindustrialisering schijntin O inanietteleiden
totœn schaarsteaandagelijkse consumptiegoH eren zoalsdatin sommige
sociG stischelandenhetgevalis.Bovendien schijntdeontwikkelingvan de
consl'mptie geen niveauverschillen m ee te brengen:wat er is,is er voor
iM erœ n;erontstaan geen verschillen in consumptiepatroon.

TenslottedevrijetijdsbestHing.W atdaarvoorbetaald moetworden iszo
weinig,dathetnauwelijksop hetgeznsbudgetdrukt.Een kaartjevoorde
bioscoop kost10 tot20 fens,voorde schouwburg40 tot60fens.Detelevisie

begintdoortedringen op hetplatteland;vaak zijn ercollectieveontvangstposten.VolgensJapanseinlichtingen zouden er40 tot50zendstationszijn,
verspreid overheelChinal3.In Peking werktde televisieslœhtsœ n beperkt
aantaluren,enkele avonden in de week.

K waliteit#Ja het/evea

Een oordeeloverdekwaliteitvan hetleven isuiteraard subjectiever.Niet
omdatwenietoverfeiten en waarnemingen beschikken:erzijn getuigenis11 M .Rodière,op.cit.
12 Cfr.La Chine en construction,1972,no.3.
13 Vgl.L'actualité en Chine continentale,série VlI,no.11.
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sen genoeg overde nieuwe produktieverhoudingen,de dœentralisering van
de activiteiten van destad naarhetplatteland,de toenadering tussen <intellectuelen'en <handarbeiders',de afwij
zing van de Tconsumptiemaatschappij',dezorgvoordebeschermingvan hetmilieu,decommunautairelevens-

stijl...
M aar G ina lœntzich niet alleen voor obseaatie.hetdaagtook uit.Het
confronteertonsnietalleen m etonseigen verle en,datvan onze agrarische
beschaving,diehetindustriëlekapitalismevoorafisgegaan,en m etdevraag
hoe China die overgang van onderontwikkeling naar industrialiseHng * 1
ro liseren.M aarhetlaattevenszien hoehetvan m eetafaan deproblem en
aanm ktdie de economische ontwikkeling meebrengtvoorde kwaliteitvan

hetleven,waarwijonspaszoved latervan bewustzijn gewod en.
Zo te zien ishetleven van de Chinezen hard.Arbeid is het eerste gebod.

Hetprototym van deze maatschappijisde 'arme boer';hijincarnarthet
zuiverstde<proletadschemoraal':hard labeur,onbaatzuchtigheid,toewijding aan de gem œnschap.Arbeid isœ n rœ htén een plicht.W erkloosheid
bestaatniet.Eriswerk voor iM erœ n,naarieders vermogen.Ook voor de

vrouwen.Ta1vanVjkcomité'sindeste en ofarbeidsm uipesophetplatteland richten werkplaatsen op ofkleinesemi-ambachtelijkeondern= ingen.
nietzozeeromdateen Tplan'hen daartoedwingt,maarom zoved mogelijk
werkgelegenheid tecre ren.DeChinezen werken 8 uurm rdag,6dagen per

week;hetproduktiœentrum beslistwanneerie erzijn wekelijkserustdag
kannemen.Allearbddershebbenslechts7dagenm rjaarvakantie.Van de
anderekantgeven zijdeindruk tewerken zonderhaast,helema? nietgeobsH œ rd door <rendement'.Zelfs in fabrieken die heel gespœ ialisœ rde
naachines vervaardigen,is er gœ n bandwerk.Het begrip <produktiviteit'
zoalswijdatkennen,speelthel- aalgœ n ro1in de Chineseœ onomie.Het
leidende princim is de politiek:<de m litiek staatop de commandopost',
zeggen de G inezen.straks zullen we zien welke daarvan de praktische
draagwijdteisin hetconcretelevenvandeChinesearbeidersen boeren.

Demnsioengerechtigdeleeftijd is55voordevrouw,60 voordeman.Gem nsioneerden krijgen gemiddeld 70 yuan m rmaand,d.i.70 à 80% van
hun laatsteloon,alszetenminste 15jaargewerkthebben.Voordeoude
mensen diegeen familiehebben en geen middelen van bestaan,wordtzorg
gedragen door de Staat of het landbouwcollectief.In de volkscommunes

leven degrootoudersmeestalbijhunkinderen en sm len œn actieverolin
hettoezichten de opvoe ing van de kleinkinderen.
W atdero1van de vrouw in de G inesesnmenleving betreft,kunnen we hier

verwijzen naarhetartikelvan MichelleLoi.
Allehiergœiteerdefeiten samengeven œn vrijgunstig bœld van hetleven
van deChinezen individueelgenomen.M aardatbeeld moetworden aange-
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vuld metandere,meer algem ene kenmerken van het China van vandaag,
die eveneensœ n concrete invloed hebben op de arbeidsvoorwaarden en het

leven vandebevolking.Ook alzijn dienietzoobjectieftebY ordelen.
'Depolitiek op de com mandopost'
DeCultureleRevolutieheefthetgroteprincipe vooropgezet:'de m litiek op
decomm andopost'.W atbetekentdatconcred? Een voorbeeld:het Revo-

lutionaireComitévan eenbM rijfmoetbeslissen overdeinstallatievan een
nieuweproduktieketen.Van de ene kantkan hetœ n m axim aal<rendement'

beogen en allestoespitsen op de tœhnische arbeidsorganisatie (montage-

band,automatisedng,versplinteringvan demenselijkearbeid,routinewerk,
stukloon,enz.).Indatgevalisdefabrieknogaltijd desocie stische<eigendom vanhethelevolk',maardeproduktieverhoudingen zijnereven weinig
benijdenswaard a1sin œn kapitalistischeondernemlng.DeCultureleRevolutie heeftzich tegen datsysteem gekeerd,datoverigensniethetmonom lie
van dekapitalistischelanden is,maaruitove- egingen van 'rationalisering'
en tefficiëntie'ook in vele socialistischelanden ingang hœ ftgevonden.<De
politiek op decommandopost'betekentdateen radicaleverandering van de
produktieverhoudingen wordt gezochten de technische arbeidsorganisatie
aan datdoelondergeschiktwordtgemaakt.En dan komtmen toteen heel

anderekeus:iederearbeiderkrijgtœn oveaichtoverhethele produktieproces,kan altijd.alleen ofsamenmetanderen,initiatieven nemen voorde
organisatie van de produktieofvoorexm rimenten,zelfsa1shetproduktieproces daardoor onderbroken moet worden;bandarbeid wordtvervangen
doorwerk in naastelkaarliggende ateliers.zelfsalsdaardoorde overgang
van de ene machine naar de andere nietzo vloten automatisch verloopt;
iederatelier vormt een gemeenschap;arbeiders en ingenieurs werken,op

gelijkevoet,samen aanontwerp en uitvoering.W athierbeschreven wordt,
isgeenutopie:zogaatheterongev- aantoeindemeesteG inesebedrijven.Het<m litiekprofijt'isaanzienlijk:alle<materiëlestimulansen'worden
uitgeschakeld,erwordteenreelberoep gedaanopdeverantwoordelijkheid
enhetinitiatiefvan œn iMer.DekeerzijdevandemH ailleisnatuurlijkeen
geringere fproduktiviteit'.M aarglobaalgezien schijntde industriële ontwikkelingdaarnietondertelijden.
Ditis één van de paradoxen van hethuidige China.Van buitenafgezien

lijkthetland zeergecentralisord.monoliisch.Inwerkelijkheid gelden die
centralisaie en datm onolithisme allœ n voor de idx logie,die de cohesie
van hetgeheelverzekert,en isde œ onom ische en sociale organisatie uiter-

matege v.
entraliseerd.Initiatiefenverantwoordelijkheid speleneen ro1op
hetlaagsteniveau;zolang de grote ideologische princim smaar nietin het
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gM rangkomen,zijn allesocialeexperimenten,alletypen van concreteorganisatievan arbeid en leven mogelijk.Debasisorganisatiesgenieten œn
verregaande autonom ie.China isœ n van de enigelu den terwereld waar
hetbegrip 'zelfbeheer'een concretesocialeinhoud heeft.

Een andertype vJa ontwikkeling
Op vele anderegebiH en steltdeChineseideologieonsvragen en isde G i-

nesepraktijk onsvoor.Hetgaatdaarbijvooralom hetdoelvande= nomische en sociale ontwikkeling.Deze moet vooral de tkwaliteit van het

leven'bevorderen;groeiisgœn doelop zichzelf.Uiteindelijk staathun de
schepping van œn fnieuwe mens'voorogen en van een milieu waarin deze

zich kan ontplooien.Detwœ belangdjkeelementen daarinschijnen tezijn:
deruimtelijkeordeningvandeœonomischeone kelingendehoudingten
aanzien van deconsumptie.
Sedertde CultureleRevolutiewordthetplatteland in versneld temm gdndustrialiseerd.In de œrste plaats om de volkscomm unes meer in staatte

stellen zelfdeindustriëleprodukten tevervaardigen dienodigzijn voorde
ontwikkeling van de landbouw (chemische meststoffen,landbouwwerktui-

gen,pomm n,tractoren,enz.).M aarveelwijsterop dat er nog we1œn
belangrijkerbH oelingachterzit.Grotesteden,zozsShanghaibijvoorbœld,
lom n leeg;conœ ntratiesvan industrie en bevolklng nem en af en m en * 1

ergœn nieuwecreren.W ateraan nieuweproduktie-œnhMen bijkomt,is
middelgrooten verspreid over het hele land. Alles wordt ge aan om de
verschillen tussen stad en platteland,arbeiders en boeren,intellœ tuelen en
handarbeiderste nivelleren.H ieraan ligtœn doelbewustbeleid ten grond-

slag.Indeogen van hetkapitalisme(ofrevisionisme)isstM elijkeconcentratie œ n onontkoombaar gevolg van de œ onomische groei;hetsocialis-

uschesysteem maakthetmogelijk de grootste nadelen van datontwikkelingstypeen deimpasseswaarhettoeleidt(onmenselijke,volgepropte,vervuildesteden)tevermijden.De Chinezen schijnen delessen tehebben getrokken uitde mislukkingen van hetW esten en lenen œ n aandachtig oor
aan de nieuwe l eoreticivan de 'zero groei'.

Grootbelang hechten zijdan ook aan debescherming van hetmilieu.Er
zijn talvan voorbeelden,sted sdik in deverfgezetdoorhetpropagandaapparaatvan dePartij.SMerteenjaarishetchemischebe rijfLiaoyuanin
Shanghaieen fschoon be rijf'endem llutievanderivierNenkiangishelemaalingedijktl4.Hetafvalwatervan destM en wordtnietmeerin derivieren geloosd,maarbehandeld en gebruiktvoor de'irrigatie van landbouw-

14 LaCàfneenconstruction,juni1972.

grond in debuurt.In Shanghaiwordtaldusdoor œn enorme leiding onder

derivierHouangpou dagelijks300.000 ton gebruiktwaternaarTchouancha,een districtop 30 km van de stad,gevoerd,waarhet6.500 ha grond
irrigeed.In Tchangtchouen wordthetgebruikte stadswater zo behandeld,

datnitrogenen enfosfatenbewaardblijven en90% ervangebruiktkanworden voordeirrigatievan denaburigerijst-en graanvelden;jaarlijkswordt
aldus3.500 ton chemische m eststoffen uitgespaardl'.De verschzende che-

mische bM rijven in Kirin,œn stad aan deSoungariin hetNoord-oosten
van G ina,zijn eringeslaagd alhun afvalte recupereren en opnieuw te gebruikenlB.Hetinitiatiefvoordezeanti-m llutiestrijdwordtsteH sop lokaal
vlak genomen,de problem en worden opgelostm etde terplaatse beschikbare middelen.H et is interessant te noteren dat deze actie gdnspireerd
wordtdoortœn leidraad van PresidentM ao betreffende de benutting van

de ffdrie soorten afval''(gasvormig,vloeibaar,vast) methetoog op het
voorkomen van alle aantasting van hetm ilieu en het beschermen van de
gezondheid van de arbeiders en debevolking'.Van de top komtallœ n de
heelalgemene doelstelling;concreteinitiatieven worden overgelaten aan de

mensenzelfophetniveauvandeproduktiœentra.Hulpmoetenzijnietverwachten:iM ermoet<opzijn eigen krachten rekenen'.
Ilen directeweerslagop delevensomstandighe en heeftde politiek tenslotte
ook op hetgebiM van de consum ptie.Beweren datde Chinezen de <con-

sumptiemaatschappij'afwijzen,heeftnamurlijk nietveelzin.Devraagstelt
zich voor hen nieteens,daarvoor ishun ontwikkelingspeilte laag.M aar
ook op ditpuntkan men vanuitde huidige situatie m isschien ietsvan de
toekom st voorzien.Frappant is de volle ige afwezigheid van personenwagens.Uitdeervaring in degrotesteden van demeeste ontwikkelingslan-

den blijktdatjegeen rijkland hoefttezijn om onderverkeerslasttelijden;
hetvolstaatdatereen geprivilegieerdem inderheid is.Ditallœ n alkan mis-

schiénverklarenwaarom indeO inesestM engeen auto'szijntezien.M aar
erismœr:hetconsumptiebeleid schijnthierwe1degelijk testeunen op œn
analysevan debehoepen van debevolking.Natuurlijk hebben ook Chinezen behoefte om zich teverplaatsen,maardaaraan wordtvollH ig voldaan

door het openbaarvervoer of de fiets.Hetwezenlijke criterium is het
sociale nut.

Hiermeezouden wijkunnen volstnnn.W ezouden een mooie springplank
hebbengeleverd voorhetonvermijdelijke<ja,maar...'en develeobjœties
diezovoordehandliggen:geenindividuelevrijheid,m litiekeindoctrinatie,
15 1d.,november 1971.
16 1d.,augustus 1972.
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zware socialedruk,enz.,allemaaldingen die voorons,m etonzeindividua-

listischelevensstijl,invloH zouden hebben zoalnietop onslevensniveau
dan toch op ons <tevrM enheidsniveau'.M aar dan dreigtmen hetverband

tussenoorzaaken gevolguithetoogteverliean.Jekuntniettegelijk akte
nemen vandeopzienbarenderealisatiesvanhetChinavanvandaagén zijn
ideologieenm litiek systeem ve- erpen.Alsjeconstateertdathetœn niet
mogelijkiszonderhetander,betekentdatnog nietdatjeallekdtischezin
verliest.De Chinese Revolutiehaalthaarkrachtuitde rigoureuze coheren-

tievan demaoistischeidxlogie.Geen enkeleveranderingdiewijhierhebbenaangesupt,zoumogelijkgeweestzijnzonderdem netratievandieideologieindegrotemassavanhetvolk,enditisslœhtsmogelijkgeweestd= k
zijderevolutionairepe agogiedieongetwijfeld hetwatermerk isvan Mao's
m litiek genie.

Een ie ermoethieruitmaardeconclusiestrekken diehijwil.Eéndingis
zeker:ChinaheefthetW esten langeti
jdgeobse eerddoorZjn eeuwenoude
verle en.Vandaag beginnen wi
jteontdekkendathet,in demanierwaarop
hethetleven van vandaag orge seert,een leerri
jkeanucipatievan detoekom stte zien geeftlT.
17 Ditartikelis eerder verschenen in Prolet, 14,rue d'Assas,Paris 6e.Hetzelfde
gddtvoorhethierna volgende artikeloverDe vrouw in China,m aar dathebben we
nogalwat ingekort
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D e vrouw in China
M ichelle L oi

Een getulkenisen een overtuiging
Eind 1971 ondernam de Française M ichelle Loieen reis van een zestalweken
door China.Zi
jgeraakteovertuigd datin Chinadeemancipatievandevrouw
echtop dreef is gekomen, doordat de Chinese vrouw, m assaal en overal,de
gelijke isgeworden van de m an.<D e vrouw a= de m acht'heeft definitief de

<slavernij'afgelostwaartoe zijin het eeuwenoude keizerrijk veroordeeld was.
En m eteen ishaar em ancipatie veelverdergevorderd en fundam enteler gereali-

seerd dan inwelkewestersemaatschappijook.Zo althansluidthetgetuigenis
van deze auteur,die het nieuwe China onverholen Pri
jstals het land van <de
nieuwevrouw,debevrijdevrouw,deveroverendevrouw van denieuwetijden'.
ln devijf,zesoudevrouwen metverminktevoeten diezenogontmoetheeft,
zietzijhetsymboolvanhetellendigeslavenbestaandatgisterennoghetlotvan
de Chinese vrouw was,Kslachtoffervan een wrede verdrukking en van een onmenselijkevernedering'.Tœ h vermeldtze,een paarregelsverder,datditinderdaad barbaarse gebm ik,evenalstrouwensde vroegti
jdigeverloving en hetdoor

de fnmiliebedongen huwelijk,reedssindsde valvan hetkeizerrijk,in 1911,
metallewettelijkemiddelenwerdbestreden.Ditisslechtséénvoorbeeldvande
wijzewaarop deauteurwe1relevanteinformatie bezorgt,maarhetaan delezer
overlaat deze aldan nietin te passen in een voorafbepaald interpretatiem odel.

Betekentditdateenbijdragealsdeze,duidelijk ideologisch en propagandistisch
getint,waardeloos is? W ij menen van niet.Alle informatie over het nieuwe
Chinaiswelkom .Erhééftdaareen diepgaandeculturele en politieke revolutie

plaatsjehadenwijwetenerzoweinigvan.Alswijdeveralgemeningeneninterpretatles van de auteurmetkritische ogen bekijken,kan veelvan watzijzegt
ook ons totnadenken stemm en en tot een kritische evaluatie van de ons ver-

trouwdestrucmren en situaties,diewijalte ondoordachtalsdebestmogelijke
ofde beterezouden willen verdedigen.(De vertaler,Henk Jans).

Alleen desocialistischemaatschapp# kon devrouw hcpr##ea
Ook de meestvoortreffelijke wetteksten kunnen dode letter blijven.De
Revoluuevan 1911promulgeerdeofficieeldegelijkheid van degeslachten.
DeBeweging van de4em ei1919 ging nog œn stap verder:van toen afver-

schenen ermeisjesaan deuniversiteiten en vrouwen indefabrieken.Maar
daarma wasdevrouw nognietb>rijd.DewetraA tenauwelijkshetplat-
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teland,waar een eeuwenoud obscuranusme de vrouw bleefbehandelen a1s

œn minderwaardigwezen.voorhetnutofdelastvan de man (een steH s

terugkerendlemaindeklassiekeChineseliteratuur).Indepraktijkbehield
de m an hetTrœht'op œ ncubinaat,de familiehettrecht'om uitte maken

metwiedemeisjeszouden trouwen.Vrouwen dienoodgedwongen gingen
werken,vergrootten alleenmaarhaarellendeenalankelijkheid.Hetrecht
oponderwijsvoordemeisjesuitdebeterestandwasslechtsœnopsmuk te
m eer om hun verhandelingswaarde te vermeerderen.Ter beschikking van
iM ereen,behalve van zichzelf,diende de vrouw voordethuisontspanning
van deman,om zijn huishouden tedoen,om hem zonen te schenken die

zijn nakomelingschap konden verzekeren.In œn dergelijk systeem kon,
naar hetwoord van h<ao Tse Toeng,gœn beweging kom en:de mannen

immers<zijn onde- orm n aandriesystemen:hetstaatssysteem ofdem litiekemacht,hetclansysteem ofde machtvan de clan,hetsysteem van de
bovennatuurlijkemachtenofdereligieuze macht;de vrouw evenwelisnog
aan een vierde systeem onde- orm n:de machtvan de mannen'.
Daarom kon deR inese vrouw haaronalnnkeli
jkheid onmogelijk verwerven in een aparte beweging die slœ hts haar eigen belangen beoogd zou

hebben,maaruitsluitend ineen algehelebevrijdingsbewegingtegenallevormenvanonderdrukkingtegelijk.Deeerstediedaarmeebegonnen,warende
vrouwen die in de boerenm ilities vochten tegen de Japannersen de Kwomintang en diein hetbevrijdegebied van Yan'an in produktie en bestuur
œ n rolgingen spelen die in hetverle en ondenkbaarwas.<Dedag datalle
vrouwen van het land zich op zullen richten,zegeviert de revolutie'.De
voorspelling van M ao Tse Toeng heefteffeden gesorteerd die een onvooringenomen waarnemer nietkân negeren.Ik heb vele Chinese vrouwen aan
hetwerk gezien.Zem aken allem aaldezelfdeindruk van stilgeluk, comm tentie,levensveM lling.Zeweten allemaal- en zéR en datook,telkensa1s

jehetgesprek overdepolitieke boeg gooit- datalleen de socialistische

maatschappijdevrouw kon bevrjden éndatdiebevrijding,hoevergevorderd ook.nOg nietvoltooid is.

Geenpolitiekegel#kheidzondereconomische gel#kheid
In 1868 schreefM arx aan Ludwig Kugelmann:<W ie ietsvan geKhie enis

afweet,weetook datgrote socialeomwenteM gen onmogelijk Zjn zonder
hetvrouwelijk ferment.Desocialevooruitgang kan nauwkeurig afgemeten
1 Jeder,deretwasvon der GescMchte weiss,weiss auch,dnAsgrosse gesellschaftliche
Umu lzungen ohne das weiblicheFe= entunmöglich sind.DergaellschaftlicheFortschritt lâsst sich exakt m >sen an der gesellschaftlichen Stellung da schönen Ge-

slechts(die H'
iAslichen eingescMossenl'.

worden aandesocialem sitievan hetschonegeslacht(delelijkenietuitgeslotenl'â.M eestalwordtinditcitaatdelaatstetoevoegingweggelaten.maar
M arx onderstreeptdaarin juistdat'galanterie'en socialeemancipatienog
niethetzelfde zijn.
Degrondslag van allegelijkberechti/ng isde œonomischeonafhankelijkheid.Datis waar voor de staten en datis waar voorde individuen,voor
arbeidersen arbeidsters.Daarom moetdevrouw haaraandeelhebben in de

arbeidvandemaatschappij.nietalsdemeidvanhaarman,maarnaasthem
a1szijn gelijke.Hetgebruik van vrouwelijkewerkkrachten leidtnietautomatisch totdebevrijdingvandevrouw,maariserwe1deonmisbarevoorwaarde voor.Als de Chinese vrouw nog grieven heeft,dan die:niemand

beterdan zijweetwathetprincim <voorgelijk werk gelijk loonginhoudt.
Alsvrouwen in velevolkscomm uneseisen dataan hun werkdagen hetzelfde
aantal punten toegekend moetworden alsaan die van hun werkmakkers

(hetgeen nog nietoveralhetgevalis,omdathaarproduktieve werkdagen
korterzijndoordatzijook indehuishoudingnogmoeten werken.ofonder
hetvoorwendseldatzijfysiek minder sterk en tœhnisch minder vaardig
zijn),dandoen zijdatnietom meerteverdienen,ofom hetgezinsinkomen
te vergroten,of uithoofde van een abstract ethisch princim ,maaromdat

hetzondereconomischegelijkheidonmogelijk is,werkelijk gestaltetegeven
aan verhoudingen van gelijkheid tussen kameraden op politiek gebie .Als
zijniethetzelfdewerkverrichten,a1szijnietdezelfdebekwaambeden kunnen ve- erven,kunnen zijook nooitgelijkeorganisatie-en bestuursmacht
krijgen.

De 'metab sische'weerstanden breken
<W ateen man kan,kan œ n vrouw ookg.M œn als je dati
n depraktijk
demonstreert,kunjeddinitiefeeneind makenaande<metafysische'opvatting,zoalsde Chinezen ze% en,dat de vrouw in het algemeen of althans
voor som mige taken de mindere is van de m an of,watop hetzelfde neer-

komt,zijn meerdere vooranderetaken,diemen dusaan haarmoetoverlaten en ...waarvoor ze minder betaald m oetworden!Datbetekenthelemaalnietdatde G inese vrouw fysieke arbeid moetverrichten die boven
haarkrachten gaat.H etismeopgevallen methoeveelzorg de dokter-arbeidersin de communesen de fabrieken - de zogenaamde Tdokters op blote
voeten',die tevens aan het arbeidsproces dœ lnemen - waken over de
hygiëne en de gœ ndheid van de arbeidsters.Een vrouw in verwaching
werktvanafhaarzesde maand een uurminderperdag;er staan haaraller-

leidiensten terbeschikking,waarzijsteM sterœhtkan voorraad ofrust.
Ouderwordende vrouwen genieten œn bijzondermeisch toezicht.IM ere
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vrouw kan om heteven wanneervrijgesteld worden van arbeid die haar
gezondheid schaadt(sommigedagen van demaand bijvoorbeeld hetwerk
in de overstroomde rijstvelden).Daarom probeel men aan hetwerk m r
dageen Tgemiddelde'waardetoetekennen,waarbijalsenig pdncipegeldt:
fiM ervolgenszijn middelen,iedervolgenszijn werk',zodatfysiekekracht
en nog m lnder vermœ nde compdentie bevoordœ ld worden boven reële

toewijdingaan dearbeid en aan hetalgemeen welzijn.Bovendien steltde
mechanisering van dearbeid vrouwen tegenwoordig in staatom zogenaamd

typisch mannenwerk teverrichten.Dejongedokwerkstersdieik in Shanghaibezig a g in hun blauw ofgroen katoenen werkpak,vinden hetgrappig

datwijin hetW esten mH elijden methaarhebben.Defschrijversvan het
volNk'(arbeiders,boeren en soldaten die,naasthun normaleen <be
langrijk*

ste werk,instaan voorde literaire en artistieke produktie)behandelen in
hun verhalen vaak ditlema van de jonge vrouw die een tongehoorde'
m sitie verovert,een Tmannenberoep'uitodenten dan,juistvanwege diegenen diehaarhetmeestnabijzijn,vader,man ofverloofde,op <metafysische'weerstandenstoot.Zondermoeite.vlugenafdoendeweetzijdanaltijd
tebewijan datdie weerstanden slechts tmetafysisch'zijn.Erzijn op het
ogenblik in Chinavrouwen werkzmam in âlle sœ toren van de samenleving.

Belanvijk lijktmijdaarbijhetvolgende.Degraad van devrouwenemancipatie in œn land wordtgewoonli
jk gemeten aan devraaghoehoog op de

maatschappelijkeladderenkelevrouwenzijngeraakt.Volgensdatcriterium
isG inaaleenvoorbeeld.ErzijnvrouwelijkemHici,geleerden (1/5vande
Academie van Wetenschapmn reM s in 1961),volksvertegenwoordigsters

(17,3% in 1964),hogere officieren...Hetisinderdaad belangrijk datde
vrouw metgelijke competentie ook gelijkefunctieskan bekleden,gelijke
promotiekansen krijgt.M aarveelbelangrijkerishetfeitdatvrouwen niet
langeréénvooréén,dooreengelukkigtoevalofa1szeuitzonderlijkbegaafd
zijn,maarmassad en overaldoordringen totdlem sitiesdie œn dooren
voormannen gemaaktemaatFchappijhaargisterennogontzegde.Ditrecht
oparbeidzonderenigediscriminatielijktmijdebijzondersteve- orvenheid
van de G inese samenleving vandaag.En ze is nog hœ 1rœ ent,ze dateert
pasvan de Culturele Revolutie,die alle feodale opvattingen overde zogenaamde 'natuur van de vrouw',waarachter de seksuele discriminatie zich
verm omde,wegvœ gde,nd zoalszehetbegrip d
menselijkenatuur'wegveegde,datallœn maardiende om deklasse-uitbuiting te O mouseren.DeCulturele Revolutie waseen revolutie van de'suprastructuur',waardoor deze

opnieuw metvolle krachtop de structuurkon inwerken mlijftde suprastructuur ro ctionair of isze verdorven,dan kan de structuur uitzichzelf

zich nietzuiverhouden).Juistdaérdoorisdeemancipatievandevrouw de
laaltejarenmetzulkereuzeschrH en vooruitgegaan,omdatzijhaarkracht
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ontlœntaan dewilendewaakzaamheid vanhethelevolk.Natuurlijk iszij
de zaak van devrouwen zelfdie,kalm maarbeslist er œ n ideologischeen
praktische cam pagne voorvoeren totin de uithoeken van hetland.In de

m rsvind jedaarsteM sweervoorbeelden van,waaraan een zekerehumor
en cha= enietontbreken.W aarde 'strijd methetwoord'(wendoe)faalt,
gaatmen overtotdepraktijk.Alsmannen ergensbeweren datvrouwen
gœn graan kunnen zaaien en elders,omgekeerd,datzijveelbetervarkens
kunnen kweken, omdat dat veellichter werk is.dan keren de vrouwen

expresderollen om.En zie:hetgraan datzijzaaien,groeiteven goed,en
mannendieeentijdjevoordevarkensmoeten zorgen,moeten toegeven dat
zijnetzokapotzijnvanhetwerk a1swannœrzij<nobele'arbeidverrichten.
Erwordtgelachen en verteld,er worden liedjesovergemaakt.M aarde
zaakkomtinbeweging.Uiteraardzijndergelijkeexm rimenten,dieœnheel
nieuwetaakverdeling en een omwenteling in deopvattingen veronderstellen,

slechtsmogelijk dank zijdeanderemachtsverhoudingen die in China bestaan en elders ontbreken.

DeChinesevrouw hoefteigenlijk nietlangeragressieftezijn ofstrijdlustig.
Zijheeftdaarzelfsnooitdetijdvoorgehad.Haarbewustzijnisimmerspas
ontwaaktsamen m etdatvan de helem assa van hetvolk.Van meetafaan

heeftzijdaarin steun gevonden,netzoalszijde socialevoorzieningen,die
haardeelname aan de arbeid verzekeren,gekregen heeftzonder spectaculaire m anifestaties.

Deyrouw hevr##ea vandehuishoudel#kezorgen
Ik heb reM svermeld datop hetplatteland de vrouw nog vaak benadeeld

wordtbijdeberekeningvan haarwerkpunten,omdatzijook nogvoorhet
huishouden moetinstaan.Benevensde trend naareen billijker evaluatie
van haar werkdag is er œ n algem ene campagne op gang gebracht om de

vrouw vrijtemaken van alletaken buiten haarwerk in defabriek,op het
land of alskaderlid.Een arbeidsterin Pengpu,in de buurtvan Shanghai,
legde meuithoe alhaarkinderen kunnen zorgen voordekeuken,hethuis-

houden,verstelwerkjes,enz..Ie erheeftzijn aandeelin de zorg voorhet
huis.Datwordtin dehand gewerktdoorallerleivoorzieningen.In bijna
alle arbeiderswijken en landbouwcommunes zijn er,naastde kantine en
twee volksrestaurants (een voordelokale arbeiders en een voorgasten,
beide even goedkoop),een winkelwaarje klaargemaakte gerechten kunt
krijgen,een wasserij,een werkplaatsvoor hetverstellen van klMing en
schoeisel,en natuurlijk een crècheen peutertuin.Somsisheteen 'grootmoH er'in dewijk ofdefamllie die de kinderen oppast,meestalsamen
metandere,die dan voor een hele groep kinderen zorgen.M aardie groot-

moe ersworden zeldzamer.Beneden de40 of50 jaarisop hetogenblik
iM erevrouw volle ig tewerkgesteld en deze beweging strektzich,zoalswe
aanstondszullen zien,sneluittotde ouderevrouwen.In demeestmoderne
ondernemingen isde crèche œn volkomen gdntegreerde afdeling,voorzien
in bouw en kostenberekening,mét hetsalaris van de nurses,hetkeuken-

personeel(de kinderen krijgen s- iaaleten),deonderwijzeressen en de
artsen (vaccinaties,permanent me isch toezicht,regelmatig bezoek van
kinderartsen).Daarbrengthetkind deachtuurdoordatdeploegaan het
werkis(drieploegenperdag).Hetkandaarterechtvanafdeeerstedagdat

devrouw weeraanhetwerkgaatnadebevalling.Zijkrijgt56dagen verlet
na degeboorte,m etbehoud van haar vollH ig salarisplusœ n vergoe ing.

ZolangzijhaarbabyzelfvoH t(en datdoetzealtijd,tenzijerfysiologische
bezwaren zijn),krijgtzedaarvoortweekeerperdageen halfuurvrij.

ActievederdeIeeft#d
DeChinesevrouw magmetm nsioen gaan(metste s70% vanhaarloon)
vanaf55jaar,vijfjaarvroegerdandemannen.Niemandwordtdaarechter
toege wongen.Eenmaalgepensioneerd,blijven zij,a1sze datwensen en
hun gezondheid hettoelaat,œn heelbelangrijkero1spelen in dewijk.Zij
zijn vertrouwd metde mensen,hebben nu meer tijd,en nemen vaak de
verantwoordelijkheid op zich voorhethelewijkleven.Zijanimeren jongerengroepen,houdendemoeilijkegevallenindegaten (delinquentievoorkomenisbeterdan onderdrukken),proberen geschillen bijteleggen,ditalles
methetgezag datin China de ouderegenietdie dm eer ervaring'heeft.Dit
geldtechterallœ n,datwilik erwe1aan toevoegen,voor de oudere die dat
gezag weetwaartemaken,dieinderdaad t
wijzer'isen blijk geeftvan een

groteretoewijdingaan degemenezaak en devooruitgangvan hetsocialisme.Gezag datallœ n maar steuntop oude herinneringen,bestaatMer niet
m eer.

Natuurlijk worden in deze acueve herwaardering van de derde leeftijd
steedsmeerook de vrouwen betrokken.Ik zeihetreH s:hetwordt steM s

moeilijkerom vandietgrootmoeertjes'tevinden- alhebikernogenkele
gezien- diethuisse etjeszitten tebreien,eenm tjeklaarstoven,kleinkinderen vertroetelen.Aangezien de zorg voor de kinderen aan deskundige

handenistoevertrouwd en gemœnschappdijkediensten (diegd eeltelijk of
geheeldoormannen kunnen worden verzekerd)zorgen voor eten en kleding,vervelendegrootmoedersdiethuisblijven,zichdood.Aangezienvan

de anderekantChinagœn handen genoegheeftvoordeuitbouw van zijn
welvaartenveiligheid (werkloosheid bestaathierniet),zijn nadeCulturele
Revolutiede <grootmoeders'gaan deelnemen aan de produktie.In de pers

iserenorm veelovertedoen geweest:hetwaSœn totaalonverwachtfenom een,te meerdaardeze oudevrouwen,die hetmeestgeleden hadden on-

derhetouderegime,in deogen van velen eigenlijk totnietsmeerin staat
waren.Op één plaatswerd heteen keergeprobeerd en heelChina schootin

vuur en vlam:hetsucceswas aanstekelijk.lk heb een werkplaats voor
magnetofoononderdelen bezochten daar de 'heldinnen'aan het werk gezien:van niets vertrokken,zonder enige vroegere opleiding,produceren
deze vrouwen vandaag niet zom aar om het even wat,maar dingen 'die

G ina hetmeestnodig heeft'.Erwerd me verteld hoe zijin hetbegin gezochthebben,ontmoM igd raakten,de roesvan heteerste succes.de wan-

hoopbijdeeerstemislukking.Zelachen,babbelen,kijkenmeaan.Natuurlijk profiteren zevan mijn bezoek om even te verm zen,maar de enkele
uren perdagdiezedaardoorbrengen,lijken gœn karweitezijn,maarpuur
plezier.Indezelfdewijk zijn ernog talvananderedergelijkewerkplaatsen.
Overal dezelfde prettige sfeershet l
ijktwe1œn gonzende bijenkorf.Ze
maken kleHjes (haastalle kleine kinderen dragen van die geborduurde
vloeren pakjes),plasticspeelgoM ,fijn gekleurd broodkruim (datiklaterin
dewinkelvind),envandiefameuzezwarterokjesdieallekleinemeisjesin
Chinadragen.Eendeelvanaldieproduktendektdebehoeftenvandewijk,
derestwordtverkocht.Degrondstoffen zijnvaak gerecupereerdefabrieksafval.

Vnjeenr#> oyerwogen huwel#ken
Toen M ao voorheteerstde-chinese vrouwen opriep om hetjuk van de
mannen aftewermn,in 1927,gebeurdedatin dcelfdetekstwaarinhijalle
verdruktenopriepom zichtebevrijden.Emancipatievandevrouw enrevolutionairestrijdvielenvanafhetallerœrstebegin samenenzijdiehetmeest
onderdeverdrukkinghadden telijden,werdendevurigstepropagandisten
voorde bevrijding.Concubines,meiden,prostituœsbegrepen dirœtwat
een communistisch regimehaarhad tebie en.Zogauw eengebiM bevrijd
wasendaarnieuwewettenwerdenafgekondigd,wasdaaraltijd een huwelijkswetbij:feodalepraktijken werden afgeschaft,degelijkheid van degeslachten werd gepromulgeerd,deechtscheiding werd geregeld (in 1931in
hetJangtsi-gebie ,in 1937 in Yan-an,in mei1950 in degehele Volksrepu-

bliek).Ondanksde propaganda van de Kwomintang (diede communistischewetgeving schandelijk immored noemde)en detegenstandvan deouderegeneratie,slaagdedeVolksrepubliekerindezehuwelijkswetgeving (die
gaandeweg nauwkeurigerwerd omschreven en prakdsch nietmeer ontdo-

kenkanworden)naenkelejaren overaltedoen eerbieigen.Erzullen we1
nietveellandenzijn waardetussenkomstvan derden bijdekeuzevan œn

huwelijkspartnerdoorde wetgestraftwordt.Nergensheeftde familie,die
overigenshaastonvoorstelbaarhechten solidairis,minderrechten macht

overdekeuzevrijheidvandejongeren.M eisjesgaanwaarzewillen engaan
om metwiezewillen.Zezijn inhun keuzehelemaalvrij,temeerdaarœn
grootsopgezette overrM ingso mpagne detendensaanmoH igtom paslater

tetrouwen,alszerijm rzijnengoM weten watzedoen.
Alsdietendensom flater'tetrouwen steedstoeneemt(in sommigestreken,
in sommigeberoem n ishetalderegel),dan gebeud datniet,zoalsvaA
beweerd wordt,opdatdevrouw langere tijd produktiefaan hetwerk zou
kunnen blijven,maarvooralom haardenodige tijd tegunnen om fysiek
volwassen te worden (in hetoude China washetgeen zeldzaamheid dat

meisjesvan twintig alvier,vijfkinderen hadden,voorala1s ernog geen
zonen bijwaren)en bovendien de rijpheid te verwerven om,naasthaar
economische en professionele zelfstandigheid,ook intellœ tueel en ideolo-

gischhaaronalankelijkheid tebewarentegenoverhaarman.Velevrouwen
bijonsvinden hetverschrikkelijkdatdeG inesevrouw <gM wongen'wordt
tewerken.Zezoudenwaarschijnlijk nogmeergeschoktzijna1szevernamen
datdeChinesevrouw deW estersevrouw beklaagt,die(doorhaarmilieuen
opvoM ingendooronzehelelevensstijl,diehaarvanzelfstandigdenkendism nseert)gedwongenistelevenopdekostenvanhaarmanofiniedergeval
in zijn schaduw,inœn vernH erendealankelijkheiddieeigenlijk nietveel
m eer is dan œ n soortprostitutie.In dit verband wil ik nog even onder-

strem n datechtscheiding - diein een maatschappelijk bestelwaarin de
vrouw allœn van meesterkan veranderen,slechtseen bMrieglijkevrijheid
is- in G inaeen rœ htisdatsteM smeeroverbodigwordt,waarvan steM s

mlndergebruik wordtgemaakt.In hetbeginwasdatanders:toen #nghet
erom,hetmonogamehuwelijk teherstellen,gH wongen huwelijken te verbreken,fverkochte'verloofden hun vrijheid terugtegeven.Nu wordtechtscheidingeen zeldzaamheid.Jongemensennemen detijdom elkaarteleren
kennen,zezijn totaalvrijinhun keuze,erisgeen œonomischedwang.<Als
jedaarnatoch noguitelkaarwiltgaan',zeimeeen jongevrouw,emoetje
we1heelerg dom zijn'.Demogelijkheid bestaatnochtans,hetiseven simpe1a1s trouwen,een œnvoudige en kosteloze procM ure.M aar het is nu

eenmaaleen beetjeongewoongeworden.

Vr#heid vJa #evrouw staatnietge/#k metseksuelev@ e/#
Nogongewonerzou hetzijn,tegaandenken datde<vrijheid'vandevrouw
steuntop deveY etigingvan hetgezin en deverwerping van hethuwelijk.
Jehoortwe1œnsbeweren datdeChinesevrouw pasechtbevrijd za1zijn
alshethuwelijk isafgeschaft.MaarinG inaismenveeleerdemeningtoege aan datdevrijheid van de vrouw ernietzozeerin bestaat.datzijde

751

De vrouw in China

officiëlehuwelijksre stratiekanverwerm n(œn wettelijkebesche= ingdie
inderdaad stee smeeroverbodig kan worden),maarin haarœonomische
en moreleonalankelijkheid,zonderwelkedeseksuele<vrijheid'uitsluitend
œn vrijheidvoordemandreigtteworden,eenanderemaierom devrouw
uit te buiten en te verslaven.De Cblnese vrouw hœftnog œn levendige

herinnering aan hetellendigeverle en;<seksuelevrijheid'hœftvoorhaar
œn bijsmaak vanuitbuie genvernM ering,waarvanbijvoorbeeld jongeren
bijonszichnauwelijksœnideekunnen vormen.Devrouw ispasvrija1szij
hetrechten derelemogeliju eidheeftom tewdgerenzichaaneenman te
geven,om helemaaloverzichzelfte bescMkken.Hetm oderne R ina heeft

dan ook allœn maardiep misprijzen voordefameuze <erotische handleidingen'uitde vorige eeuwsdie onze bourgx isie in hetW esten zo prikke-

lend vindten diein detailbeschreven hoe jedeliefde moetbedrijven...
alsjeœn ménbent.
Ditverklaartvoorœn dœlwaarom deantiœ ncepuevemiddelen - dieje
in allekruidenierszakenindecommunesendearbeiderswijkenkuntkopen,
zondervoorschrift,zondergeheimdoenerij- allœn doorgetrouwdevrouwen wordengekocht.Zezijn ervoordegeboortenregeling(enweedeman
diezijn vrouw zou willen beletten ergebruik van temaken en zejaarna
jaarœn zwangerschap bezorgt:hœlhetdorp >1zijn wH eropvoe ing ter
handnemenl),nietvoorhetvrijeseksueleverkeeronderjongeren.Alleswat
ik heb kunnen waarnemen,bevestigtdeindruk:uitstelvan huwelijk,vrije
verkoop van anticonceptiva,vrije abortus(zodra ze twee kinderen heeft,
heeftiHerevrouw rœhtop abortusen krijgtdaartziekteverlof'voor),de
vrijeomgangtussen mannen en vrouwen overalen altijd - ditO esheeft
in Chinanietgeleid tottseksuelevrijheid'.Natuurlijk zou jeerlangermoeten verblijvenom datmetzekerheidteweten,maarmijnindrukis:tseksuele
vrijheid'wordtnietaangevoeld alsœn behoefte,nietopgeistalsœn vrijheid.Erzijndaarvoorhistorischereenen,maarook andere.
Om dezelfde redenen waarschijnlijk maken deG inesevrouwen Zch niet
op (a1heb ik gemerktdatzegoe e,efficiënte en discreteprodukten heb-

ben om zich teverzorgen).M ake-up produkten zijn erin O inazoveelals
jewil,maardieworden alleeninhettheatergebruikt(hetschminkenhoort
totde mise-en-scène,vervultzelfseen belangrijke expressieveen symbolische rol).Geen wonder dan ook datde Chinese vrouw make-up een
Ikome ie'vindt.In hetW esten denken wijvaak datheteen fvrijheid'is.
<Arme Chinese vrouweng,zeggen wij.M aar de G inezen zeggen:<Arme
westerse vrouwen':zezijn nietvrijzich op te maken ofniet,hetwordt
haar van jongsafaangeleerd.hetwordthaar commercieelaangepraatsze
hebben misschien nietsanders om zich te doen gelden.De Chinese vrouw
heeftandere dingen om zich tedoen gelden.
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Depr//w bestaatniet># degratievJa deman
DeChinesevrouw isœn volwaardigem rsoon.Zijdefinieertzichzelfniet
doorhaaranders-zijn (watvan oudsherneerkomtop haarminderwaardigheid),zijheeftgeen middelennodigom datanders-zijn (en dieinferioriteit)
tecompenseren.Alszetrouwt,bewaartzijhaareigennaam;a1szewil,kan
ze die ook aan haarkinderen doorgeven.Ze is nooit'mevrouw zo of zo',

zeisYu Luqin,methaareigen spœialiteiten verantwoordelijkheid,ze is
JiangQing;zeiswiezeis.Anderenmogen wetendatzijbovendienooknog
de vrouw is van Guo M oro ofde vrouw van M ao Tse Toeng,maar ze is
nietM evrouw Guo M oro ofM evrouw M ao Tse Toeng.lszegetrouwd met

œn minderbekendeman,dan genietzezelfsnog meeronalankelijkheid;
publiek wordtze soms helemaalnietmethaarm an go ssocieerd;hun ge-

meenschapm lijk leven isprivé,inhetomnbarelevenwordtiH ergerespecteerd om Zchzelf.BekleM thaarman œn hogere m sitie dan zij- œn
kaderlid bijvoorbœld,te- ijlzijœn ongeschooldearbeidsteris- danheeft
zijhelemaalgœn voorkeursbehandeling te verwachten:zijwerktaan de
basisen daarmeeuit.Ook hetomgekeerde kom tsteH smeervoor:dem an

diedeondergeschiktewordtvan zijn vrouw.En daaroverdoen dan weer
komische verhalen de ronde.W antzo'n situatiebrengtnatuurlijk problemen m œ in hetprivé leven.M aar de o inese m an za1er welaan moeten
wennen en denieuwe re iteitonderdeogen leren zien:de O inese vrouw,
gisteren nog een slavin,iszich aan hetopwerken naarde macht.M aarlaten

weditgoH verstaan:zijverovertgœnmachtoverdemanoftégenhem (om
eensgoed revanchetenemen),maarsamenméthem tégen demachtenvan
de oude wereld.
M ao Tse Toeng zou de idee geopperd hebben dat de volgende dculturele

revolutie'deD ak van devrouwen wordt.Datisbestmogelijk.Debevrijdingvandemas> islmmersnietmogelijkzonderdalnamevan de massa
en,hoevœlvrijerdandemeestevrouweninderestvandewereldzijookzijn,
massaalen definiiefzijn ook deG inesevrouwen nog niethelemaalbevrijd.Zijmogendanalinallearbeids-rtorendoorgM rongen zijn,hetwettelijkeenfeitelijkerxhtverworvenhebbenop dezelfdeverantwoordelijkhedenalsdemnnnen,indepolitiekemachtsorganen zijn zenognietevenrMig
vertegenwoordigd.Onderdemilitanten zijn zenogste sin deminderheid.
In œngrotefabriek in Hangtsebijvoorbœld,waar85% van hetpersoneel
vrouwen zijn,vertegenwoordigen zijin departijslœhts66% .Hetzelfdeis
waarin de revolutionaireO mité'svan de communesen de fabrieken en in

deregering.M aarergaatgœn dag voorbijofjehoortluid herhalen:dW at
mannen kunnen,kunnen vrouwenook'.Vaak krijg jedeindrukdatzijhet
zelfsbeterkunnen,metdie nog onverbruikte krachtvan ze,metdatgloe -
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nieuwe enthousiasme datglimlachend schoonschip m aaktmetalle gevestigde gewoonten en opvattingen.Je zou ze hier allemaalmoeten kunnen
voorstellen,aldie Chinese vrouwen wier opgang in de m rsop alle tonen

wordtbezongen:defijzeren meisjes'vanDaqing;derodecompar ienvan
devolksmilitie;delyceummeisjesuitdestad diea1sartsophetplatteland
en indebergen willengaan werken;deeerstevrouwelijkekapitein van de
Wsvangstop hogezee;deeerstevrouwelijkepiloot,eenweesdienogbedelend doorde straten van Shanghaihc ftgelom n;devolksvertegenwoordig-

sterdieinhaarjeugd delijfeigenewasvaneengrootgrondbezitter.Allemaal
propaganda?Ongetwijfeld.M aarœn propaganda die zo snelmogelijk de
invloM terug wildrijven van de 'patriarchaleen feodale opvattingen',die
voorgoed hebben afgedaan.
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K erk en godsdienstin C hina
L.Ladany

Dekerk en alle anderereligies,hetBoH dhism enietuitgezonderd,verkeren
inCbinaaljaren langineenbenardem sitie.Eerstwerden ze O eonder de

voogdijvan hetcentrale bestuur geplaatst:vele reli/euze leiderswerden
gevangen genom en of naar werkkamm n verbannen. Tenslotte werd de
kai olieke kerk omgevormd totœ n Nationale Kerk,onder hetgezag van

deregering.Datwasin 1957,hetjaarwaarineen warejachtwerd gemaakt
op defrechtsen'in de middenklasse en onderdeintellœtuelen,en voorhen

spœialewerkkampenwerden opgericht.Toenhetjaardaarnadevolkscommuneswerden gesticht werddesituatienoghachelijker.M aardeœonomischeregressie die daarop volgde,leiddein heelhetland totœ n zekere ontspanning:ondnnksde zware druk waaraan ze voortdurend waren blootgesteld,konden degodsdienstenoverleven.Toen kwam deactievan augustusseptem ber1966:deRM eW achten maakten schoon schip meta11% watnog
overbleefaan Zchtbare tekenen van religieusleven.Geen enkeleboH dhis-

tischetempelofchristelijkekerkblœfom n.Deenigeuitzonderingwaseen
moskeein Peking,dievoorkorte tijd gesloten werd,m> rdanweervlug
werd open gesteld om een afvaardie g uitM auritaniëteontvangen:zeis
open gebléven.Toen vlak voor Nixons bezoek enkele sm pathisanten uit

deU.S.A.,onderwieeenprotestantsegœstelijke,Chinamochtenbezoekens
wasdezemoskeehetenigegodsdienstige gebouw dathun werd getoond.

Dejongstetijd zijn erechterwelœnpaardingen gebeurddieopœn mogelijkekentering kunnen wijzen:zekernietœn volleig herstelvan degodsdienstvrijheid,maarwellichteen terugkeernaarde situatie van voor de
G lturele Revoluue.

Een mysterieussterfgeval
G n œ rste aanduding ligtin hetm ysteriesofde mysificatie,rond de dood

vu dejeM et-bisschop van Kanton,Domlnlc Teng (ofN mingo Tang).
Deze wasin 1951 apostolisch admlnistrator van Kanton,de grootste stad

van Zuid-c ina,geworden.HijdeM alwathijkon om in zijn bisdom de
gelovigen moed tegeven en hetgeloofen dereligieuze praktijk naarbest
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vermogen in stand tehouden.Hijweigerdeaan tesluiten bijdeNationale
Kerk en werd in 1958 gevangen genomen.Hijmochtkle ing-en voe selpakketten ontvangen totin 1966,hetjaarvan deCulturele Revolutie.Nadien werd nietsm eervan hem gehoord totin 1971,toen men in H ongkong
van mensen dieuitKanton kwamen,vernam datdebisschop overle en was.

Dejuistesteddatum bleefonbekend,maarin Kanton #ng hetgeruchtdat
hijernstigziekwasgeworden en van degevangeniswasovergebrachtnaar
œnwerkkamp inœndorpbijdestad.Totaaluitgeputzouhijdaaringrote
verlatenheid gestorven zijn.Enkele katholieken hadden gevraagd zijn 1ichaam temogen begraven,maardatwashun geweigerd.
M aar daarm ee was de M ak nietafgedaan.Als ik dit trieste verhaal Mer

citeeralseen teken van œn mogelijke ontspanning,dan omwille van wat
erop volgde.Kortetijd nadathetnieuwsvan dedood van de bisschop in
Hongkong bekend raakte,kwamen nieuwe bezoekersuitKanton aan zijn
ve- anteninHongkongvertellen dathijnogaltijdinleven wasenin goM e
gezondheid en datzijhem kleren en voM selkonden sturen.M aarmetœn
werd erbijgezegd - en datwaseen informatiedieV een van de G inese
autoriteiten kon komen - datzevan de bisschop geen enkelbewijsvan
ontvangsthoefden te verwachten,nietœ ns œ n handtekening.Hetfeitdat
de pakketten aan de grensnietwerden geretourneerd door de douanebe-

ambten,moestvolstaanalsbewijsdatdebisschop zehad ontvangen.Deze
merkwaardige boodschap werd gemterpreteerd a1s een bevestiging dat de
bisschophoogstwaarschijnlijkinderdaad toch aloverleden was.Toch stuur-

den enkelevan zijn verwanten pakketten.Hetresultaatwasvolkomen onverwacht.Depakketten kwam en terug metde vermelding:<bestemming onbekend'.Daaruitbleek datzenietaan degrenswaren tegengehouden,m aar

totinKantonwarengeraaktenvandaarteru% estuurd.Erwasdusblijkbaar
œn gebrek aan verstandhouding tussen de verschzende officiëleinstanties:
deenewou hetgeruchtoverdedood van debisschop ontzenuwen,de andere had daargeen weetvan en stuurde depakketten terug.

M eerwetenwenietoverdezebisschop.W aterpreciesgebeurdis,blijfteen
raadsel.M aara1swealleinformatiesamenleR en,scMjnen weltweedingen
vasttestaan:1)debisschop stierfnatwaalfjaargevangenschap;2)deChinese autoriteiten wensten hetnieuws,datœn in binnen-en buitenland welbekende bisschop na œ n lange en zware gevangenschap was gestorven,in
de doofpotte stoppen.Ditlaatste ism isscM en te interpreteren als - een
heelzwak - teken van een kentering in hetbeleid ten aanzien van kerk en

godsdienst.W aarschijnlijkisœhterdatdeautoriteiten allœnmaarverlegen
zatenmeteen onverkwikkelijk nieuwtjedatbuiten Chinaverspreidgeraakte,juistop hetogenblik datPeking metœn aantalstaten diplomatiekebetrekkingen wilde aanknom n.
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Kerkenen tempelsom dexchp teredden ?
Erzijn evenwelanderefeitendiewijzen op œngeleidelijkeverandering ofaanpassing - in hetbeleid.Een eerste,datruime weerklank vond in de
westerse m rs,dateert van november 1971, toen œ n Italiaanse culturele

delegatiediePekingbezocht,dewensuitdruktedemistekunnen bijwonen.
Naenigeaarzelingwerden zijnaarde350 jaaroudeZuiderkerk in Peking
gebracht,waarvoorhen œn latijnsemiswerd gecelebreerd.Enkeleweken
laterwerden geregeld zondagsmissen gœ elebreerd voor le en van de am-

bassadesenvoormogelijkekatholiekebezoekersin Peking.Decelebrerendepriesterlegde enkele verklaringen af.Metgrote nadruk verkaarde hij
datde Chinese bischopm n nietonderhetgezag van debisschop van Rome
staan en dathettebetreuren wasdathetVatikaan nog steH sbetrekkingen

onderhield metdevijand van hetvolk,TsjangKaiTsjek.DebM oelingvan
dezelaatsteverklaringwasduidelijk.G inawas1idgewordenvan deUNO
en Nixon was op komst:Peking wou nu metTaiwan gaan afrekenen.Tot
dan toe washetnooitgdnteresseerd geweestin een dialoog methetVatikaan.Nu zou zo'n dialoog we1gelegen gekomen:indien hetVatikaan alle
relaties met Taiwan zou verbreken, zou het moreel van katholieken en

andereninTaiwaneenklapkrijgen.(ErzijninTaiwanslœhtsietsmeerdan
3* .000katholieken,maarhun socialeinvloe enhun werkelijkeaanwezigheid wegen zwaardoor).En Pekingwisthœ1goM datdenuntiusnietnaar
Taiwan teruR ekeerd was.
Op aanvraag van sommigeprotestanten in buitenlandse ambassades,wordt

ernusindsPasenvanvorigjaarookvoorhengeregeldeendienstgehouden.
Deze dienstisin heto inœ s.

Slœhtsœn handvolChinezenwoontdezediensten bij.lndekatholiekemis
waren erin hetbegin 20 of 30 Chinezen,op hetogenblik nog slœhts4 -5

oude vrouwjes.De priesterverteltaan buitenlandse bezoekersdater in
zijn kerkverschillendemissen wordengelezen en daternogenkele missen
zijn inanderekerken.Volgensnauwkeurigewaarnemersin Pekinghouden
dezeverklaringen gœ n steek:van enigemiseldersvaltgœ n sm ortebekennen.

Verschillendekatholieketoeristenhebben in elkestaddiezijaandeden,hun
gidsen gevraagd ofzijeen kalolieke kerk konden bezoeken.In Shanghai
was het antwoord steM s hetzelfde:alle kerken waren netaan herstelling

toe;inW oehan,datlangetijd een belangrijk katholiek centrum isgeweest,
heette het dat er daar gœ n katholieke kerken waren; in Kanton was het
antwoord hetzelfde alsin Shanghai:wegens hersteK ngswerken konden de
kerken nietworden bezocht.Allebezoekerswerden uitsluitend naardezondagsm isin Peking ge irigeM .

Andere groem n,waaronder zich specialisten van hetBoeddhism e bevonden,kregen in Peking tehoren daterdaargeen boe dhistischetemm lsbe-

staan.Ie ereendieChinaœnbeetjekent,weetechterdaterinPekingaltijd
honderden boH dhistischetemm lszijn geweest.Buitenlandsetoeristenhebben gerapm rtœrd datzijinsommigeprovincieste en,dielangbekendhebben gestaan a1sboe dhistischecentra,we1de toelae g kregen om sommige
tempels tebezoekensmaar de indruk hadden datde Chinezen zelf er niet

binnen mochten.EenChinesegetuigeuitShanl aievenwelwisttevertellen
datde CambodjaansePrinsSihanoek,bijZjn bezoek aan Shanghai,naar
een boeddhistische tempelwerd gebracht,maarin Shanl aideH hetgeruchtde ronde datde %m onniken'die de dienstverzorgden,helemaalgœ n

boMdhisten waren;ze waren nietœnsin staatde gebeden behoorlijk te
Zeggen.

In september 1972 brachtœn jongevluchteling uitKanton,die naarhet
Britse gebie in Hongkong overzwom,een wonderlijk verhaalmœ .Voor
zijn vluchthad hijeenbriefgekregen vaneen vrienddieschreefdathijeen
aanvraaghadingH iend om boeddhistisch monnnikteworden;hijhadook
gehoord van œn meisjedatboe dhistischenon wou worden.Beiden stonden bekendalsbetrouwbarecommunisten.Zijhooptendathetlevenin een
boe dhistischetemm lminderhardzou zijn dan hetwerk in dedorm n.Ze
waren beslistgœn gelovige boedhisten.Zijhoopten te <werk'gesteld te
worden in œn belangrijke boH dhistische temm lvan Kanton,die na de
CultureleRevolutiegesloten werd.Ditkan allœ n betekenen datde regering

debM oeling heeft,in die fameuzetemm leen stukje boe dhistische eredienstte herstellen en daarvoor œ n beroep doetop m litiek betrouwbare

jongelui,diewaarschijnlijkeenelementaireopleidingzullen krijgenom ZCh
als boe dhistische monniken en nonnen te kunnen gedragen.Dit bedcht

lijkterggeloofwaardig:hetzoumoeilijk zijnhetzo maarteverzinnen.
'N orm aal'religieusgedrag en 'anti-revolutionaire 'godsdienst

In augustusvan vorig jaarkwam de godsdiensttweemaalter sprake in
radioberichten uitde provincie.H etwaren allerm instpleidooien voorgods-

dienstvrijheid,maarindirectbleekertoch uitdatbepaaldereligieuzeacuviteiten legitiem worden geacht.letsdergelijkswassinds 1965nooitvoorgekomen.
Heteerstevan dezeberichten kwam op 16 augustusuitdeafgelegen noord-

westelijkeprovincievanTsjinghai,œn dun bevolktplateau,twee totdrieduH nd m eter boven de zeespiegel gelegen. Daar leven nogal wat niet-

Chineseminderheen,die hetLamaïsmebelijden.Hetnieuws stamde uit
een streek waarvolgenshetberichtdemeerderheid van deinwonersTibet-
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anen zijn.Hetberichthandeldeoverdenieuwepolitiekvan deregeringom
ook aanle en van denationaleminderhH en belu grijkeposten toetevertrouwen en zeidatdelamaïtischeTibetanen zich daartoe moeilijk lieten
overhalen en daarom dringend behoeftehadden aan œn 1esin klassestrijd.
Vooralbelangrijkwarendewoordenwaarindeanoop vanhetverhaalwerd
geformuleerd:<Naeen kritische studie van hetprobleem ,begrem n allen het
verscu tussen normalereli#euzeactiviteiten en contra-revolutionaire activiteiten dieonderhetmom van dereligieworden gevoerd'.Nu kan in deze
streek het begrip freligieuze activiteiten' allœn op het lnmaïsm e slaan.

M aar de uitdrukklng tnormale reli#euze activiteiten'was in geen jaren
m eergehoord.SindsdeCulturele Revolutie golden alle religieuzeactiviteiten alsabnormaalen illegitiem .Ditwasdus nieuw.Hetonderscheid evenwe1 tussen normale en contra-revolutionaire religieuze activiteiten berust
nog steM sop de oudvertrouwde formule:fonder het mom van de religie
wordtkwaad aangericht'.W atditpreciesbetekent,werd nooitgedefinieerd.

Hetbetekentin iedergevalnietnoodzakelijk m litieke agitatie tegen de
regering:in dejaren vijftig werden priestersdie aan kinderen godsdienstonderricht gaven,ook beschuldigd van 'misdadige activiteiten onder het
m om van de religie'.HetTsjinghai-rapm rtsuR ereertallœn datsommige
lamistische activiteiten weertoegelaten kunnen worden,m aardatze streng
gecontroleerd worden en doorde autoriteiten m etargwaan bekeken.
Hettwee e radioberichtkwam op 27 augustusuiteen andere provincie uit

hetNoord-W esten,Sjensi,de provincie waarMao de revolutiein Yenan
leidde.Hetberichtging over een wijk van de provincie-hoofdstad Sian,
waarhetpartijcomité hetmarxismebestudœrde.Hetdoelvan de studie
wasdemensen deklassestrijd bijtebrengen - œn leerdieoveralonderwezenmoetworden.Detekstluidde:<Eriseentijd geweestdatklassevijanden onderhetm om van de religie vele slxhte dingen dM en.M isbruik ma-

kendvanhunwettelijkstatuut,verspreiddenzijinhetgeheim œnmisdadige
leerdiede jeugd ophitste en verdierf.Ditwerd scherp geanalyseerd.De
reactionaire activiteiten werden ontmaskerd.De m assa werd gemobiliseerd

om ongenadig tegen dezeverdedelijkepraktijken op tetrMen.En op deze
wijzehebbenalleneennuttigeopvoeinginklassestrijdgekregen'.Hetrapportzegtnietwiedemisdadigerswaren,noch totwelkegodsdienstzijbehoorden.M aarhetspreektdan toch van thetwettelijke statuut'van deze
mensen.Demisdaad zelf- hetverdervenvandejeugddoorœnmisdadige
leer- kan nauwelijksietsandersbetekenen dan hetgevenvan godsdienstonderrichtaandejeugd.Ditkaneropwijzen datalthanssommigejongeren
nietzo afkerig stonden tegenoverœ n religieuzeboodschap.M en kan moei-

lijk bewerendatditrapportpleitvoorgodsdienstvrijheid ofvooreenheropleving van de religieuzeactiviteiten.M aarhetgebruiktwelœn uitdrukking
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dievelejarenlangnooitwerdgehoord:zijdieœn religieuzeleerverspreidden - watzeniethadden m ogen doen - m aakten misbpll
'k van hun fwet-

telijk statuut'.Erwordtnietduidelijkgezegd of'wettelijk statuut'Merbetekent:een wettelijkem sitiein œn doordeStaaterkendereli/euzegroepeHng.Hetkandatbetekenen.Vandeanderekantzouhetverkeerd zijn deze
uitspraken teovertrekken.Zehebben hetover een bepaalde m riode:<eris

een tijd geweestdat...'.Daarmeekan bestdetijd van vôôrde Culturele
RevolutiebM oeld zijn.
W aterook van zij,in beide rapm rten kwamen zeerongebrpl
-kelijke uitdrukklngen voor:inTsjinghai<denormalereligieuzeactiviteiten',in Sjensi
'hetwettelijkstatuut'.Dezetermen éndeaanwervingvan jongecommunisten om in Kanton Boe dhistisch monnik te gaan spelen,én de organisatie

van zondagsdiensten voorbuitenlandersin Peking:hetzijn aanwijzingen,
hoezwak ook,datderegering wellichthaargodsdienstbeleid aan hetwijdgenis.Datditeendefinitievekoersveranderingbetekent,zou natuurlijkœn
alte vergezochteconclusiezijn.
Verandering zonderrisico
Een zekerewijziging in hetgodsdienstbeleid zou œhterwe1passen in de
nieuwe algem ene politieketrend dienadeva1van Lin Piao m erkbaarwerd.
Algem œn wordtde terugkeeraanbevolen naareen gematigderen veelsubtielerregeringsbeleid.In de landbouw werden individuele motiveringen,die
onder Lin Piao striktverboden waren,weeringevoerd:de boeren kregen
œn eigen stuk grond terug.Op belangrijkeposten in de industrie kom en
weeroudere arbeidersin plaatsvan dealte ontstui
migejongeRodeWach-

ten.Eenaantalintellectuelen,vijfjaargelMenafgezet,werden inhunfunctie hersteld.Lokalegebruiken van de nationale minderhe en,die doorLin

Piao warenafgeschaft,zijn weertoegelaten.Een herstelvan doorde regering gœontroleerde religieuze instellingen zou in dat algemene plan wel

kunnen passen.Hetismogelijk datTsjoeEn-lai,eenvan deijverigstepromotoren van hetvroegere systeem ,datœ n minim um aan religieuze activiteitonder staatscontrole toestond,terug * 1keren naardeze subtielerem e-

thodeom metdegodsdienstenin hetreinetekomen.Hijisop hetogenblik
een machtig man in China,maarhijmoetrekening houden metde eventuele opm sitie van meer radicaleleiders,waartoe ook de vrouw van M ao,
Tsian Ts-ing en velegeneraalsbehoren.De terugkeernaar de houding van
voordeCulturele Revolutie ten aanzien van de godsdiensten > 1dan ook,

indien hijplaatsvindt,heelgeleidelijk moeten gaan.Significatiefisb.v.het
feit,datervan de op zichzelfaldubbelzinnigeuitspraken die deradio zich
in verafgelegen provincies kan permitteren,in de G inese Volkskrant,de
Pravda van China,nooitmelding werd gemaakt.
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In de veronderstelling datde nieuwe trend erkomt,datde religies onder

staatscontrole - BoM dhisme,Islam,Protestantisme (door de regering
eveneenstotéén <kerk'samengevoegd)en dekatholieke kerk - opnieuw
hetstatuutkrijgen datzehadden vôôrdeCulturele Revolutie,kanmen de
vraag stellen watditzou betekenen voorhçtge sdienstig leven in O ina.

Hetzalbetekenen- endatiswellichtdevoornaamstehM oelingvanTsjoe
En-lai- datde buitenlandse m rs,in deeuforische stemming waarin Zj
tegenwoordig verkeert ten opzichte van China,de indruk zal propageren

datde godsdienstvrijheid in China hersteld is.De twee rapm rten uitde
provinciewaarvan wijhiermelding hebben gemaakten hetfeitdatste s
weer herinnerd wordtaan de situaue van vôôr de Culturele Revolutie toen reM shetonderscheid werd gemaakttussen fnormale'en <contra-revo-

luuonaire'reli#euze activiteiten en hetfmom van de reli#e'werd gehantœrd- maken duidelijk datditeenongerœhtvaardigdeconclusiezou zijn.
M aar buitenlandse bezoekers en corresm ndenten zullen daar niets van

merken.Teve- achteniseenherhzingvanwatindejarenvijftigalisgebeurd.Chinesekatholieken die naarH ongkong overkwamen,wisten toen te
vertellen datkatholieken op sommigedagen gM wongen werden in de kerk

bijœn tekomen;wasde kerk œnmaalvo1en allespiekfijn in orde,dan
werden de buitenlandse delegatiesuitCuba,Polen of œ n ander katholiek
land binnengelaten.Som swaren de aanwezige Chinezen ook nog verplicht
hun buitenlandse gasten te vertellen daterin China een totale godsdienst-

vrijheid was.Hetbedrogwasvolkomen.
Een anderevraag is,watde terugkeernaarde situatie van vôôr 1966 voor
dechristenen in China kan betekenen?T6en wdgerden velechristenen naar

dekerk tegaan- behalvewanneerzeuitdrukkelijk doorderegeringwerden opgevorderd.Zehadden meerdan één rM en om zich afzijdigtehouden van kerkbezoek en van contactm etde door de Staatgx rganiseerde
godsdienst.Nietalleen waren vele katholieken overtuigd datde Nationale
Kerk, waarvan de le en een verklaring m oesten ondertekenen dat niets
meerhen m etRom everbond,nietde œhtekatholiekekerk wasen dataan-

sluitendaarbijneerkwam ophetverloochenenvanhungeloofinhetPetrusambt.Maarbovendien waserdeangst,achteraftoch in m litiekemoeilijkhe en verwikkeld te raken.M etverloop vu jaren bleek inderdaad hoe
gevaarlijk hetkon zijn totœn van de doorde stnntgecontroleerde godsdiensten te behoren.In 1966 waren de ergste slachtoffers van de Rode

W achtenpreciesdele envande<erkende'kerken.Zijwaren deenigezichtbare vertegenwoordigers van hetgodsdienstig leven in G ina.Priesters en
leken die niettot een Ierkende'kerk behoorden,waren niet langer te vinden.Ofwelleidden ze œ n striktprivé-leven.zonderenige binding meteen
zichtbare kerk,ofwelwaren zeallang naarandere streken verbannen om er
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dwangarbeid te verrichten.H etpolitiekeleven in China hœ ftree sté ved
radicale veranderingen ondergaan.Komter œ n periode van ontspae np
dan kan niemand zeggen wanneererweereen nieuwe ommekœ rkomtnaar
œn harderem litiek.Datmaaktdatde mensen m etnog meerargwaan dan
voor de G lturele Revolutie zullen dœ lnemen aan œ n heroplee g van
door de Staatgeorganiseerd godsdienstig leven.

Sommigenzijn wellichtvan oordeeldatdesituatiezou kunnen verbeteren
indien de Heilige Stoelde Nauonale Kerk erkende,en meernog indien de
Chineseregering een vertegenwoordigervan de HeiligeStoelin Peking zou
accepteren.H et is nauweli
jksaan tenemen datdergelijke iniiatieven de
regering in Peking ertoe zouden brengen de kal olieken hetgea g van de

HeiligeStoeltelatenerkennen ofdatzetotmœrgodsdienstvrijheidzouden
leiden.Enhetisonwaarschijnlijk datdechristenen zelt doorervaringwijs
geworden, zouden geloven dat er œn œ hte duurzlme verandering had
plaatsgevonden.
Een terugkeer naar de toestnnd van vôôr 1966 veronderstelt dat nieuwe
priestersworden opgeleid.In 1957werden V eseminariesgesloten.Op haar

tweH e bijœnkomstin 1962 beslootde Nationale Kerk totde oprichting
van een schoolvoor priesteropleiding.Dat seminarie isernooitgekomen.
Van de ongeveer2.000 Chinese priestersdieerin 1949 waren,iserb>list
nu alœ n hele generatie gestorven en œn aantalvan hen moet,onder de
oA oudbare druk van de omstandigheden,hun geloof hebben opgegeven.

Erkunnen op ditogenblik nauwelijksmeerdan een vier-totvijfhonderd
priesterszijn overgebleven,diefysieken mentaz tegen huntaak zijn opgewassen.Datzou genoeg zijn om in degroterestH en enkelekerken tebezetten en zo deindruk tewekken datdékerk wœ rbes- t.M aardekw%tie

van de<kandidaten'voorhetboM dhistischemonniksleven toontduidelijk
aan datmen de oudere generatienietvertrouwt.W aarschijnlijk Mlmen,
zoalsmen jonge betrouwbarecommunisten opleidtom monnik en non te
worden in deboe dhistische temm ls,hetzelfdedoen in de katholieke kerk.
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Japan en de Sovjet-unie
L.L.S.Bartalits

Integenstellingtotdebetrekkingen tussenJapanenerzijdsen deVerenigde
Staten respœtievelijk de Volksrepubliek China anderzijdszijn debetrekklngen metdeSoset-uniepsycholo#schminderbelangrijk voordeJapanners.DeRussen staanin heteilandenrijk overhetalgemœnerg slœhtaangeschreven.M gezien van hetM storisch diepgewortelde Japanse wantrou-

wen jegensde Rusxn vergeefthetM oskou nietdathetJapan deoorlog
hœ ftverklaard op een momentdathetkeizerreik.na deatoombom men op
Hiroshima en Nagasaki,bereid wasteO pituleren.Ook degedwongen overdrachtvan bepaaldedelen van hun grondgebied na detweH e wereldoorlog
Ztde Japannersnog dwars.

L aatsterevanchisten '

DetemggavevanvierZuid-Koerilischeeilanden:Habomai,Sjikotan,Koenasjirien Etorofo',in Japan <noorddijke gebie sdelen'genoemd,is en
blijfteen unanieme eisvan deJapansem litieke partijen.De RusKn zijn
ste sverbitterd gewœstoverde xrevanchistische eisen jegens de SovjetUnie'en hebbeh hette berde brengen van deze kwestie toegeschreven aan
ultra-rœ htse en anti-communisusche Japanse groeperingen.In feite echter

isde Japanse Communistische Partijzelfsnog verdergegaan en heeftde
gehele Koe/ enketen opge ist.De Japanse regering was het daarmee niet

œns.DevierZuid-Koerilischeeilandenwarennamelijk reedsJapansgebie
lang voorde Japans-Russische overeenkomstvan 1875,waarbijde toenmaligeregeringin St.Petersburg deKoerilen aan Japan afstond in ruilvoor

dezuidelijkehelftvan Sachalin.Een verderbewijsdatook de Russen de
vier Zuid-Koel ische eilanden a1s œ n integrerend deelvan Japan hebben

beschouwdishetfeitdatdeSovjettroem n,diein delaatstedagen van de
twee ewereldoorlog op de eilanden landden,weervertrokken na deJapan-

seonvoorwaardelijke capitulatieop 2 september 1945.Toen de Amerika1 Dezeeilanden ten noorden van Hokkaidomaken krachtensietakkoord'
van Yalta
deeluitvan de Sovjet-unie.

nen,dieingevolge deovereenkomstvan Yalta Japan zouden bezetten,enige
weken laternog nietwaren opgedaagd,keerden de Russischetroem n terug.

Bijde bezetting door de Russen werden ruim 18.000 Japanners van de
Zuid-Koerilische eilanden verdreven.Sedertdien werden de vier eilanden
ten noorden van H okkaido door de Russen opnieuw gekolonialiseerd en

werden industrieën opgericht.In strategisch opzichtzijn de genoemde eilanden voordeSovjet-unieevenœnsvan belang.Zijbeheersen een doorvaartvan deRussischeonderzeebotennaardeStilleOceaan en zijhebben
bovendien rijke visgronden.M aar kennelijk zijn vooral andere re enen
doorslaggevend voordeontoegeesijke houding van de Kremlinleiders.In
1960 wasvolgensN.S.Chroesjtsjov van teruggave dereilanden helemaal
gœn sprake,omdatditverlangensnaaranderegrenzen bijdeDuitsersen
bijdeOosteuropeanen zou kunnen opwekken.Op hetmomentteltechter
nogveelzwaarder,datiedereconcessievandeSovjet-unieaanJapannieuw
voH selzou geven aan de historischeaanspraken van de G inezen op Russische gebiM en.

VoordeRussenzijndeJapannersdelaatste'revanchisten',nu deBondsrepubliek doorhaarverdragen metdeSovjet-unieen Polen allegebiM saansprakenlietvaren.VolgensdeKremlinleidersgebruiktJapanzijn aanspraken op deZuid-Koerilen om zijn betrekkingen metdeSovjet-unietebemoeilijken,zoalsook de Bondsrepubliek deed totaan hetsluiten van genoemde verdragen.Het zou volgens de Russen alleen aan de Japanners
liggen ofde verhouding tussen beide staten za1verbeteren en za1leiden tot
een vruchtbare samenwerking.

GeschilopcrdeK oerilen
HetNixon-sato com muniquévan 21november 1969 metbetrekking tothet

overdragenop 15mei1972vanOkinawaaanJapanismedeeen belangrijke
drijfveergeweestvoordehuidigeeisvanhetJapansevolktotteruggavevan
detnoordelijkegebiedsdelen'z.
Hetin 1951 doorJohn Fosternnllesin elkaargezette vre esverdrag tussen

JapanendeVerenigdeStatenenzijn Europesebondgenoten,datop 8september1951inSan Franciscogeslotenwerd,werd nietdoordeSovjet-unie
erkend.Evenœ ns mislukten in oktober 1956 de onderhandelingen tussen
Japan en deSovjet-unieoverhetsluiten van œn vredesverdrag.M aarde
formele oorlogstoestand werd toen tussen beide landen opgegeven en men
knoopteweerdiplomatiekebetrekkingen aan.
2 Hetmerkwaardigeisdatde Kremlinleiderswé1de Japanseaanspraken op Okinawa

hebben gesteund,maar zijblijven nu hardnekkig weigeren de gçnoemde eilanden
terug te geven.
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De in 1956 ontstane hooR estemde verwachtingen inzake de ontwikkeling

van de bdrekkingen tussen beidelanden werden nauwelijksvex ld.Het
handelsverkeerstagneerdegenlimetijd en devoorJapanvangrootgewicht
zijnde diepzeevisserijleidde telkens weer totconNcten en diplomatieke
moeilijkheden.NadatdeSovjet-uniein 1959bereidheidhad getoond om te
spreken overdedichtbijHokkaido gelegen eilandenHabomaienSjikotan,
verhardde ditstandpuntweer,nadatJapan in 1960 een veiligheidsverdrag

metdeVerenigdeStaten had gesloten,waardoorAmerikaansestrijdkrachten op Japansgrondgebied bleven.

Achtjaarlater,op 26december1968,lietdeSovjetregering Japan weten,
dath,
etvoordevriendschappelijkebetrekkingen tussen beidelanden schadelijkzou zijn,indienTokioopteruggavevan deZuid-Koerilischeeilanden
zou blijven aandringen.Ditstandpuntwerd aandetoenmaligeJapanseministervan buitenlandsezaken Aichiovergebracht,nadatdezeverklaard had

datdetoekomstvande<noordelijkegebiM sdelen'desleuteltotœn consolidatievan de staatsbetrekkingen metdeSovjet-unie vo= de.
Aichiin M oskou

In september1969 brachtmM sterAichieen bezoek aan Moskou.Bijzijn
onderhandelingen metdeKremlinleidersverlangdede bewindsman nadruk-

kelijkdesm eigeteruggavevan devierZuid-Koerilischeeilanden.Onder
verwijzingnaardeingetreden verbetedngvan debetrekkingen metdeSovjet-unieverklaardeAichiten overstaanvan premierKosy#n daterzonder
het sluiten van œ n vrM esverdrag geen werkeli
jke vriendschappelijke betrekkingen tussen beidelanden zouden kunnen bestaan en datdevoo- aarde voorhetslui
ten van hetvrM esverdrag deteruR avevan dednoordelijke
gebiH sdelen'was.Kosygin gaften antwoord dathetnietaan de orde was
hetterritorialevraagstuk aan tevatten.DeuitdetweM ewereldoorlog date-

rende teM toriale verdeling m oestbehouden worden.W antindien men ergensietszou veranderen,zou zich ditalsœ n p iep naar elders uitbreiden.

Daarom wasdeSovjet-unie nietbereid metJapan territorialekwestieste
bespreken.In Tokio zag men in deze uitlating van Kosygin een toespeling

op de teM todale gv hillen tussen de Sovjet-unie en de Volksrepubliek
a lna.

Kettingreactie

Tijdens Aichi's bezoek aan M oskou openbaarde zich duidelijk dathet
belangrijkste obstakelvooreen verdere ont--kkeling van de staatsbetrekkingenhetproblœm van deviernoodelijkeeilanden was.VoordeKrem-
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linleiderswasde toekom stvan deze eilanden œ n uitgem aA te zaak.Daarom wilde Kosygin hierover nietm eer spreken.Daarenboven was er voor
hetKremlin op datogenblik ietsheelandersdatbesproken diende te wor-

den,namelijk deorganisatievan eencollectiefveiligheidssysteem voorAzië,
waarbijmetdebelangen en destandpuntenvan allestaten rekeninggehouden moestworden.

Deregerendeliberaal-democratischepartijin Japan maakteinhaarverkiezingscampagnevan december 1969 gebruik van hetOkinawa-succesvan de
regering Sato en begon tevensœ n nieuw diplomatiek en propagandistisch

offensiefom vandeRussendeZuidelijkeKoerilenterugtekrijgen.DeRussenreageerden opdeJapanseeisen scherp.Zijwaarschuwden tevenstegen
de zich in Japan manifesterende <revanchistische stemming'.Hetresultaat
van de besprekingen tussen Nixon en Sato,in casu deAmerikaansebelofte
Okinawa in mei 1972 aan Japan terug te geven,noemden de Russen a1s

bewijsvan teen nieuw militair-politiek bondgenootschap tussen tweeimperialistische staten,œn bondgenootschap meteen openlijk agressievestrekking'.Deze welzeer felle uitbarsting vielte lezen in een niet gesigneerd
hoofdartikelvan de Pravda op 16 december 1969.Formeelwas dat gœ n

officiëleverklaring,maardatditartikelkortna œn bijœnkomstvan het
politbureau en een voltallige vergadering van hetCentraalComité van de
CPSU was gepubliceerd, deed toch we1 vermoM en, dat men daarin de
opvatting van de topleiding kon terugvinden.M en kon overigens slechts
gissen naar de bedoelingen van deze publikatie.W aarnemersdese eerden
ereen Russische vrees uitm etbetrekking totde m ilitaire en politieke ro1
die Japan zou kunnen gaan spelen.En ook œ n vrees,dat een groeiend
conflictmetJapan overdevierZuid-Koerilischeeilanden een kettingreactie

vangebiH seisentegen deSovjet-uniezou kunnenuitlokken3.DeKremlinleidersvoelden zeergoed aansdatJapan binnen enige jaren een van de
krachtigste m ogendhM en van Azië zou worden en a1s zodanig de uitbreiding van de Russische invloed in het Verre Oosten zou tegengaan.Ook
waren de KremliM eiders ongerust over toenadering tussen W ashington,
Tokio en Peking.

H andelsbetrekkingen

Japanneemteenbeiangrijkeplaatsinonderdekapitalistischelandenende
Russisch-lapanse handelis sterk gestegen sinds een handelsovereenkom st

3 W atdiekettingreactie betreft:demogelijkheid daarvan zou de grootstebezorgdheid van de Russen hebben gewekt.DeVolksrepubliek Chinahad metzijn gebiedseisen reedsvooreen ernstige kwestie gezorgd.Maarwatkomter nog van de zijde
van Finland,Polen en Roem enië?

766

L.L.S.Bartalits

werd gesloten in december 1967.Tokio werd afnemervan Russischegrondstoffen en leveranciervan kapitaal- en consum ptiegoM eren.Voor de ont-

wikkelingvan Siberiëhoopten deRussen steun tekrijgen van Japan;niet
alleen kapitaal,maarook machinesen technici.

Moskou verborg zijn teleurstellingnietoverh:tfdtdatJapan aaaeldeom
groteinvesteringenin deSovjet-unietedoen.TerwijldeRussen zelfgrote
projecten opzetten,in hetbijzonderop hetgebied van de mijnbouw,bem rkteJapan zich totenkelekleineprojecten in deSovjet-unievoornamelijk op hetgebiM vandehoutverwerking.DerM en hiervoorwasvanpolitieke aard.Tokio wilde druk op M oskou uitoefenen om toteen oplossing

te komen overde toekomstvan de Tnoordelijkegebiedsdelen'.
Op 21 september 1971 werd in Tokio œ n tweM e handels- en betalingsovereenkomstvoorœn periodevan vi
jfjaargetekend.Daarmeebevestigde

Japanzijnrangvaneersteniet-communistischehandelspartnervan deSovjet-unie.Ook werden toen documenten getekend overdekusthandelin de
m riode 1971-1975 en overde steun van beideregeringen aan deuitvoering
van hetalgemeen akkoord van 18 december 1970 overJapanse leveranties

aandeSovjet-unietenbehoevevan deaanlegvanœnzeehavenindeBocht
van W rangel. Japan leverde hiervoor m achines en m aterialen en stelde

bovendien œn kredietterbeschikking van 80 miljoen dollar.
Hethandels-en betalingsakkoord van september 1971 vooang in œ n goederenverkeerterwaarde van 5,2 miljard dollar.Japan exm rteertvooral
machlnes,staalen chemicaliën;hetimporteerthout,olie,stœ nkool,elsen

en non-ferrometalen.Aan hetakkoord wasœn lijstprojecten betreffende
grondstoffenwinning in Siberiëtoegevoegd,waarbijin hetbijzonderdemedewerking van Japan werd voorgesteld bijdeexploitatie van deolievoorraden van Tjoenaen.
Inmiddelsverbeterde ook hetpolitiek klimaattusxn beide mogendhM en.

Aan Russische zijde kon dittoegeschreven worden aan verscherping van
de tegenstellingen tussen de Sovjet-unie en China alsook aan de Amerikaanse poging een brug te slaan tussen W ashington en Peking.M oskou
rekende gM urende de laatste maanden van 1971 op Japanse we erliefde,
en de tussen Japan en de Verenigde Staten opgetrd en meningsverschillen

werden metopmerkzaamheid genoteerd.VictorM ajewskiwijdde daaraan
een langartikelin dePravda.Volgenshem warende<hijzonderebetrekkingen'tussen Tokio en W ashington - het resultaatvan de tweede wereldoorlog en de daarop volgende Amerikaanse bezetting - langzam erhand
aan het afbrokkelen.President Nixon had Japan een paar vuile steken

onderwatergegeven doordeaankondigingvan zijn bezoek aan M ao TseToeng,de wenstotrevaluatie van de yen en de 10 procentimportheffing.

M ajewskieindigdemethetadviesaan Japan om deAmerikaansepolitiek
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in hetVerreOosten te doorkruisen en zijn alankelijke houding ten opZchte van de Verenigde Staten afte leggen.

R ussische belangstelling voorJapan
Jarenlang had Tokio metbetrekking totdebuitenlandsepolitiek geen enkel
initiatief behoeven te nemen. M en conform eerde zich aan W ashington.
M aar plotselinp doorde Amerikaanse toenadering totde Chinese Volksrepubliek en deAmerikaanseprotectionistische= nomischem litiek,bleek
deze relaue onbetrouwbaar,vielen de oude zekerhe en weg en drong zich
de noodzaak op œ n eigen houding te vinden,een zelfstandige politiek te

formuleren,eendienietmeeridentiekbehoefdetezijnmetdeAmerikaanse.
Desalniettemin wasde toenadedng tussen M oskou en Tokio een uitsluitend

Russisch initiatief.De eersteaanwijzingvooreen toenaderingwashetbezoek van de voorzittervan deJapansesenaat,Kono,aan presidentPodgor-

ny.Kono kreeg van hetSovjetstaatshoofd te horen datde Russen zich
bezorgd maakten overdeintensiveringvan debetrekkingen tussen Japan en

O lna.Podgorny stelde daarom voorzo snelmogelijk een vre esverdrag
tussenM oskou en Tokio tesluitçn en deteruggavevan deZuidelijke-Koerilen in latere bespree gen op te lossen.De tem ggave van Okinawa door
de Amerikanen wasslechtsœ n geste,aldusPodgorny,wantdezebeMelden

ernogbelangrijkesteunpunten.
Het moment van het diplomatieke Russisch offensief was goH gekozen.
Japan was,zoalsree sverm eld,na de Am erikaans-Russische ontwikkelingen begonnen zi
jn buitenlandsepoliiek teheaien en hetwasdeKremlinleiders niet ontgaan hoezeer de Japsnners ontstemd waren over Nixons
œ onomische m aatregelen.Bovendien werden de herhaalde verzoeken van
de toenm alige prem ier Sato aan Peking om voor œn bezoek te worden
uitgenodigd doorTsjoeEn-Laigeweigerd.
Hethoofddoelvan M oskouspolitiek in Noordoost-Azlëwasstee sgeweest

de Japannerszovœlmogelijk van de Amerikaanse invloe 1oste weken.
Ditwastotop heden nietgeluktenbovendienwasdaarChinabijgekomen
alstweede invloM ssfœ r.De vraag wasin hoeverre minister Grom yko deze

ontwikkelingbijzijnbezoek aanTokio in januari1972kontegenwerkenen
hoever de toenadering tussen M oskou en Tokio kon gaan.Niem and ver-

wachttein m litiekekringen teTokio datGromykodeZuidelijke-Koerilen
als een cadeau voor Japan zou meebrengen.W atmen we1 had ve- acht

wasdatdeSovjet-unie Zch soem lerzou opstellen in de stagnerende besprekingenoverprojeden in Siberië.Ovedgenswashetœonomischeaspect
van hetve- achtebezoek maar een bijkomstigeaangelegenheid.Deinzet
washogem litiek en in regeringskringen wachtte men metspanning op de
asoop van Gromyko'sbezoek.
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Intussen wasdekritiek in deSovjet-unieop hetverdrag tussen Japan en
deVerenigde Staten over de teruggave van Okinawa bijna verstomd.In
voorbeschouwingenoverGromyko'sbezoek spraken deSovjetkranten over
de constructieverealistischeopvattingen van Japan.Ditland had volgensde

Russen begrepen dathetnodig wasom deelsTobjectieve'deelsfkunstmatige'Mndernissen te overwinnen om te komen totwe erzijdsvoordelige
samenwerking metdeSovjet-unie.
Sindsde aankondiging van Nixonsbezoek aan Peking waren de Russische

kranten in dezetoonaard gaan schrijven.Demilderetoon ten opzichtevan
heteilandenrijk hing natuurlijk samen metde toenemende verslechtering
van de Russisch-G inese betrekkingen en m et de toenadering tussen de
Vereigde Staten en China.H etcommentaaiin de Pravda bevatte ook nog

eentoespelingop desituatieinhetVerreOosten.Japan en deSovjet-unie
hadden beiden belang bijvrede en veilil eid in hetVerreOosten.Japan
koosgeen partijindestrijd tussen M oskou en Peking.maarstreefdenaar
œn evenwicht metde Volksrepubliek G ina.Het meningsverschil tussen

Japan endeSovjet-unieoverdeZuidkKoerilischeeilandenbleefbestaanen
de Japanners konden beter niet proberen uitde zogenaamde territoriale
kwesie m litieke muntte slaan.VollM ige normalisering van de betrekkingen werd bovendien verhinderd doorde buitenlandsebasesin Japan,aldus
de Pravda.

Gromyko'
sbezoek aan Tokio

NadergelijkeRussischepersstemmen beleefdemenin Tokioœn verrassing
toen ministerGromyko akkoord #ngmethetaanknom n van onderhandelingen overœn vrz esverdragtussendebeidelanden zonderzijn gesprekspartnerstevragen aftezien van hun aanspraken overde <noordelijkegebie sdelen'.Gromykobestemmldehetonderwerp alseenmoeilijkekwestie,
iets datin Japanse regedngskdngen alseen versoepeling van de Sovjethouding te= ke werd opgevat.Daar stond œhtertegenover datGromyko
gœn enkele toezeg#ng deM .M aarhetfeitdatM oskou sinds de dialoog
tussen Peklng en W ashington degene was die naar de gunsten van Tokio
dong,brachtJapan in œ ngunstigepositie.HetRussischeaanbod om samen

tewerkenbijdewinningvan aardolieinTjoemen (inSiberië)waseveneens
zeeraanlokkelijk voorbepaaldekringen inhetMkenleven,hoeweldeaan1eg van œn pijpldding doordeJapannersdedialoog metG inain gevaar
kon brengen.

Dem litiekekringen in Japan waren verdeeld.Enerzijdswaren erdegenen
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dieaan denormalisauevan debetrekkingen metChinadehoogsteprioriteit

verleenden,anderzijdswaserdegroep van zgn.Jam nse<Realpolitiker'die
geneigd lekentezijnhun natuurlijkeantipaY evoordeRussen teoverwinnen en toenadering tothen te zoeen.Zijhoopten hierdoorin de eerste
plaatsdeteruR avevande'noordelijkegebie delen'tekunnen bewerkstelligen en in de twee e plaats Peking toteen soepeler houding te kunnen
dwingen door gebruik te maken van de dreiging van een fsamenwerking'

tussen Japan en de Sovjet-unie.
De regering Sato slaagde er niet in een keus te m aken tussen deze beide

mogelijkheden.Daarom uitteSato dewensdebetrekkingen metbeidemogendheden in hetzelfde tempo te verbeteren. Om die rH en ook voelde
Tokio er niets voor zich aan te sluiten bijœn collediefAziatisch veil
igheidssysteem,zoals door Grom yko werd voorgesteld,als China daarvan
geen deel uitmaakte.

Chînese:v: tegen M oskou
TerwijlAndrejGromyko deJapannerstrachtteteverleidenmetkleineconcessies,lietPeking weten dathetbereid wasde betrekkingen m etTokio te
no= aliseren.H ieraan waswellichtook debetdeaanwezigheid van de meer

dan œn miljoen man sterke Russische troem nmachtlangsde grens met
China.In plaatsvan bezorgdheid uitte spreken over de verdubbeling van

deJapansemilitaireuitgaven in dekomendevijfjaar,verwelkomdeTsjoe
En-laieen rM elijkegroeivan deJapansemilitairekrachta1seen mogelijk
tegenwichttegen de agressieve bedoelingen van deSovjet-unie in Azië.
TsjoeEn-laivervolgdedatwanneerdeRussenhunvlootregelmatigzouden
laten patrouilleren ten zuiden van de Straatvan Korea of wanneer zij
directemilitaireoperatiestegen Japanzouden beginnen,hijzicheen situatie
kon voorstellen waarin China Japan te hulp zou komen,zelfsnaastAm erikaansestrijdkrachten.In ditverband leverde PremierTsjoeEn-laiin januari1973œn opmerkelijk commentaarmetbetrekking tothetJapans-Amerikaanseveiligheidsverdrag.Gezien deRussischebedreiging wasditverdrag

volgensTsjoeEn-laionvermijdelijk,omdatJapan deAmerikaansenucleaireparaplu nodig had.In de Chinees-lapansebetrekkingen wasdaarentegen
het verdrag echter overbodig.Hiermee werden vroegere uitlatingen van

TsjoeEn-lainogverduidelijkt.

DeJapansedl
àlomatiein beweging
De op 20 januarivan ditjaar uitG ina teru% ekeerde Japanse minister
voorhandelen industde Nakasone was de eerste Japanse bewindsman die
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Peking heeftbezochtna hetaanknom n van de diplom aueke betrekkingen
tussen beide landen in septem ber 1972.In Peking vestigde Zch inmiddels
œn Japanse zaakgelastigde en de O inese diplomaueke vertegenwoordiger

arriveerdeinTokiobe#nfebruari1973.W aarschijnlijk in hetvoorjaarMl
totuitwisseling van ambassadeursworden overgegaan.De econom ische en
culturele betrekkingen van Japan met Taiwan werden doorde oprichting
van particuliere insteK ngen geregeld.
De reisvan m inisterNakasone wasbH oeld om de eerste vruchten van de
normalisatie van de staatsbetrekkingen te plukken.Adlkel9 van het& inees-lapansecommunkué van september 1972 vooryng in hetsluiten van
overœnkom sten tussen beide landen inzmke handel,scheep- en luchtvaart,

visserijen dergelijke.M etde uitwerking Mervan maakte men afgelom n
januarieen begin.Tijdensdezebesprekingen was onder andere duidelijk
gebleken dat de Chinezen de kwestie van de luchtverbinding tusx n beide
landen nietwilden overhaasten en graag een beperking zouden willen zien
van Japanslucratieve luchtverkeer metTaiwan.

In debetrekklngen metdeSovjet-uniewasdoordeJapanseO lnapolitiek
œn zekereverkoeling opgetreen.Debijhetbezoek van Gromyko in het
vooruitzichtgestelde onderhandelingen overhetsluiten van een vredesverdrag hadden weliswaar in oktober 19724 plaatsgevonden en zouden in de
tweede helftvan ditjaar worden voortgezet,maar na minister Ohira's
bezoek aan de Sovjet-uniewerd de Sovjetm rsduidelijk scherper m etbetrekklng totdekwestie van devierZuidelij
keKoerilen-eilanden.Hierzij
ve= eld dat ook Ohira's Russische gespreksparbRers de Japanse eis tot
teruggave van de ezanden ten noorden van I<okkido hadden verworpen.

DesalnietteminlietministerOhiraafgelom njanuaridoorschemeren datde
territoriale kwesue gœ n band had metde evenm ele Japanse deelneming
aan deexploitatievan Siberië.Een beslissing overdezeM A isnietvôôrde
zomermaanden teve- achten,maardeJapanse bereidheid totdeelnamein

deSiberischeprojœtenlijktgestegen,nuookdeVerenigdeStatenmœ wil1en doen,waardoor de politieke springstof van deze kwestie tegenover de
Volksrepubliek O lna vermlnderd is.N dusm ag worden ve- achtdatde
doortoenadedng totChina op een dood puntbelande betreke gen tussen
Japan en deSovjet-unieook weerin beweging zullen komen.
In de betreœ ngen m etde Verenigde Staten bli
jfthethandelsverkcreen
grotelastvormen.M en rekentvoor1972m etœ n tekod op deAmee aanse
handelsbiansmetJapan van minstens4 miljard dollar,watW ashington
ertoe brengtmetdestem œ rklem op m aatregelen in Tokio aan te dringen.
De totop hM en in ditverband genomen Japansem aatregelen achtmen in
Amee aanseregeringske gen lang nietvoldoende.
4 Tildenshetbezoek van mlnlstervan buitenlandse Mken Ohira M n Moskou.

Dewolken van hetJapans-AmerikaansehandelsconG cthebben Zch œ rder

verdicht,terwijlhetbondgenootschap metdeVerenigde Staten vermoedelijk voorJapan ookin dehuidigeperiodevu beweeglijke Azië-diplomatie
hetleidend beginselblijft.M aardatonleftJapan nietvan deverpliche g
in degewijzgdewereldsituatiezelfstandigertehandelen.Integendeel,zoals
deVroegere Am erikaanse nmbassadeur in Tokio,Reischauer,schreef:Japan kan niet meer is vroeger allœ n op krachten van buitenaf reageren,
omdatde wereld nu op Japan ro geerten van Tokio initiatieven verwacht.

Ook presidentNixon heeftin zijn inaugurierM evu 20 januari1973 de
Japanseregeringopgeroem n mœrverantwoordelijkheid op Zch tenemen.
Nu de oorlog in Vietnam afgelom n is,en in verband m etde grotere ver-

antwoordelijkheid die Washington van Tokio vraagten hetJapu sehandelsoverschottegenoverdeVerenigdeStaten,statde vraag naarde Japan-

se œonomischebijdrage aan de wM eropbouw van Indo-c ina centre s.
In hetbijzonderwordtdezevraaggesteld omdatheteilandenrijkzich m litiek niet wil engageren,maar Indo-c ina vooral vanuit œ onomisch ge-

zichtspuntblijftbezien.Japanseeconomischehulp zz nietallœnnaarZuidVietnam gaan.M etH anoibestaan vele niet-officiële contacten,ook al is

nog nietduidelijk inhoeverreHanoivoorJapan inœonomisch opzchtzal
om nstaan.Ook Merblijftde regering TaM ka voorzchtig,algelooftmen
in Japu se zakenkringen datdeNoordvietnamese nootlichterte kraken zal

zijn dan deNoordkoro anse.
5 Ohiranoemdeinhetparlementeen bedrag van 760 miljoen dollarvoorhetraervefonds op de begroting van 1973.

*

D e taaiheid van de religie in de U .S.S.R .
A.De A eve

Bijde opbouw van denieuwesocialistischemaatschappijnade Revolutie
van 1917geloofdemen - ookinpartijkringen - datdereligie<voorlopig'
nog we1stand zou houden,o.
m .vanwege de religieuze opvoH ing die op
sommigen een diepeinvloed had uitgeoefend.Aan dattvoorlopige'isechter

nogstee sgeen eindegekomen endelaatstetijdwordthetvoorvelen inde
Sovjet-unieduidelijkdatdereligietaaierisdanmenhadgedacht.Navijftig
jaarathdstische maatschappij-ontwikkeling en <wetenschappelijk'-atheïstischeopvoeding en propaganda leeftdereli#e eronderverschillendevormennogaltijd voort.Datblijktnietalleenuitgegevensdiezoweldoorkerkelijkekringenen emigranten a1sdoordeRussischeondergrondsem rs(de
Samizdat)in hetW esten worden verspreid,maar ook indired uit stellingnamenvanStaatenPartiji.Ookindesociologischelîteratuurkomtditprobleem de laatste tijd ter sprake.En daarover,over de opvattingen van
enkele Russische godsdienstsociologen, wil dit artikel iets zeggen. Drie

thema'skomendaarbijtersprake:1)hettaaievasthoudenvanouderenaan
dehunvertrouwdegodsdienst;2)devitaleaantrekkingskrachtdiedegodsdienstuitoefentopjongeren;3)devernieuwing indeleidingvan dereligieuze instellingen.Deze drie elementen vragen van de godsdienstsociologie
een nieuwe bezinning.

H etstandhouden vJa dereligie

Inœnstudieover<Demensindebaptistengemœnte'owijstL.N.M itrochin
opwatMjœnbekendfeitnoemt:<Dereli#euzegroem nstaanondersterke
druk ffvan buitengg.Hetzijn immersgroem n ofverenigingen van mensen
dieinsterkemateafwijkenvandegezagsdragersinditland watbetrefthun
1 Ziebijvoorbeeld hetrapportvan lllitchev in InformationsCatholîquesInternatio-

nzez, 1964,nr.211.

2 L.N.Mitrochin,Celovek v baptiskojobscine,in Voprosy F#om/ff,1% 8/8,p.4252.
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opvattingen en morele waarden'.Toch geven de verschillende collœ tieven

van gelovigen blijk van œn verbazinn ekkende stevil eid en standvastigheid.Bijdeverklaring van ditverschijnsel,zegtdezesocioloog,moetmen
alle œnzijdil .
eid zien tevermijden.Tevaak immersschenktmen vooral
aandacht aan de conceptuele analyse van de religieuze ideologie en be-

schouwtmen deinvloM van dereli/e op demensen in hetkadervan de
verhouding treligieuze ideolo/e-individu'.Voor œn wetenschappelijke
verklaringvan dereligiein haarhuidigeverschijningsvormenisœn dergelijke benadering onvoldoende.G n vergelijking tussen religieuze stellingen
en wetenschappdijkewaarheidheeftslœhtsœn beperktewaarde.Dereligieuzeideologie wordtbeheerstdoorandere wetten dan de wetenschappe-

lijke theorie,ze wœrspiegeltanderebehoeften en legtœn andere inhoud
vast.TW etenschap streefternaardeobjedievewetten van dewerkelijkheid
teontdekken,kennisteverwervendieg- iverd isvan subjectieve- idx logischeen individuele- verdraaiingeninbreng.M aardereli#everschijnt
juista1sdevervullingvan dezesubjeciviteit;hetisœnbijzondereuitdrukkingsvorm van een illusoire sociale ervaring,van œn waarnem ing van de

wereld,van œn aanvoelen.Hetis een manier van innerlijk emotionele,
voluntaristische aanpassing van de mens aan de objœtieve voorwaarden
van hetbestaan'.
In datperspœ uefisde tanlheid van dereligieteverklaren doorhetfeitdat

hijbm ntwoordtaandebehoeftevan sommigemensenom hun eigen sociale
eaaringœnreli#euzezinteverlenen.Zijbegrijm nophunmanierdewaarheid O dezinvan hetleven,dankzijdemaatschapm lijk betekeisvolleen
io oudrijkesm bolen en bœlden diedereli/ehun biM tviadegodsdienstige gem œ nte.
Onderzoekingen hebben ook aangetoond datsom mige m ensen tot religie

komen wanneerzij'onverstandig'wordenbejegend.Ruwheid,harteloosheid
enonrechtvaardigheid indemaatschappijdrijven sommlgemensennaarde
sekten,waarzewaarheiden gerœhtil eid homn tevinden3.Onderdefactoren die hetreligieuze gevoelvan de mensen voM en,zien Suchov en Lo-

pax n œn aantalsociaal-psycholo#schefactoren,zoalshetverliesvanhet
geloofin demens,hetgeloofin de gerechtigheid enz..Ook in de socialistische landen voe en deze elem enten hetreligieuze gevoel4.

3 NaukafReligila X etenschap en religie),1%7/1,p.19.
4 A.D.Suchov,Socîal'nyefgnoseologicekiek/rnfreligiî(Socialeen gnoseologische

wortelsvan derelkie),Moskou,1961,p.68.
N.P.Andrianov,R.A.Lopatkin,V.V.Pavljuk Osobennostîsovremennogo relfgfoznogo Joznuaf/c(Aspeden van hethedendaagse religieusbewustzijn),Moskou,1* 6,
p.168.
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Rellkiositeit:# dejeugd
Ook bijde jeugd constateertmen een nieuwsgierige belangstelling voor
religie.Erworden zelfsvoorbeelden geciteerd van lM en van de comm unis-

tischejeugdverenigingendieactiefoptredenvoordegodsdienst,a1szevaststellen datde ideeën diehun doorschoolen film ingeprentworden,in het

werkelijkelevenonvoldoendewordengerealiseerds.Dezebelangstellingvan
dejeugd voordereligieiseengroterprobleem dan detaaiheid vandereligiebijdeouderen.Vooralinhetlichtvan deathdstischeopvoM ingvan de
jongeren wordthieraan veelaandachtbesteed,o.m.door1.1.Ogryzko in
zijn recentboek,Kinderen en religip.
Bijdebehandelingvan devraagnaardeoorsprongvanreligiebijkinderen
wijsthijin de eerste plaatsop deontvankelijkheid van hetkinderlijk gemoe .Ditis welnietin staatreligie te doen ontstaan,maarhetmaakthet
kind veel kwetsbaarder dan de volwassene voor religieuze invloH . Die
invloH gaatvooral uitvan gelovige familieleden, onder wie,zoals men

weet,degroo% oH ervaak œn bijzondereplaatsinne= t.Deouderhoeft
nieteensaltijdbewustreligieustezijn:ooka1sgelovigeoudershunkinderen
vrijlaten opreligieusgebied,gaathetkindvaakderitussenvandeouderen
nabootsen.Zelfszijn ergevallen bekendwaardefamilievollH igongelovig
is,maarhetkind ofdejongemenstoch religieuswordtonderinvloH van
contactenmetgelovigenbuiten defamilie.Inditverband wijstOgryzkoop
de activiteiten van religieuzeorganisatiesonderdejeugd en tevensop de
tekorten van de al dstische propaganda en opvoM ing op schoolT.
Ogryzko handeltook overde schadedie de religie berokkentaan kinderen.

Religie iseen anti-wetenschappelijke instelling,die de verstandelijke ontwikkeling tegenwerkten kinderen geestelijk verarmt.De christelijke moraal,dieimmersgevormd isin œn slavenmaatschappijen Zch verderontwikkeld heeftin feodaleen kapitv stischeverhoudingen,verminkthetkind.

Zijisindiddualistisch en gerichtop hethiernamaals,terwijldecommunistische moraal collœ uef ingesteld is en gericht op het leven Mer en nu.
Bovendien worden kinderen die luis religieus en op school athdstisch
worden opgevoed en zowelhun oudersalshun leraren naarde ogen willen
zien,onoprecht.Zelfs schaadtdereligiedegezondheid van dekinderen:er

wordtte weinig gM aan voorhun lichamelijke opvoeding;bijziekte isde
reli/eoorzaak van onwetenschappelijk gedrags.UitvoerigbrengtOgryzko
5 Nauka fReligqa X etenschap en religie),1967/2,p.10.
6 1.1.Ogryzko,Detiireligiza,Leningrad,1970.
7 lbid.,p. 19.
8 lbid.,hfst.111.
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de aidstische opvoeding zowelbinnen alsbuiten de schoolter sprake.In
de vorming van de nieuwe mens moetplaatsingeruimd worden voor œn

kritiek van dereligie;dezemoethetantiwetenschappelijk karaktervan de
religie aantonen,haar klassegebondenheid en haar conservatieve aardg.

DoorhetgrotebelangdatOgryzkoaandereligiositdtvandejeugd enmeer
spœiaalaan de athdstische opvoH ing hecht,bevestigthijindirectde indrukdatdereli#ebijdejeugd indeU.S.S.R.groeit.Een anderwerk daarentegen,Jeugd en Jfâek- elo,waarin verschz ende auteursaan hetwoord

komen,spreektuitdrukkelijkdegeruchtentegen alszou<hetaantalgelovige
jongeren toenemen en de religieuze gemeenten zich verjongen'.De tegenstanders van hetathdsme moeten hun wensen niet voor werkelijkheid
nemen.In œ n analyse van de ontwikkeling van hetathdsme in de grote

massa van de jongeren en van de ooaaken waarom enkelejongeren zich
toch voorreligieblijven interesseren,handelen deauteursin hetbijzonder
overde activiteitvan de religieuze organisa:esop ditgebiM .ln deOrthodoxe Kerk b.v.zietN .S.Gordienko de volgende manieren om te zoeken

naarinvloM op de jongeren:hetreligieuze onderrichtwordtactueelgemaakt;de eisen voor de kerkgangers worden lager gesteld;er wordtge-

streefd naarverjonging van dekerkelijk-theologischekadersil.
W atdecriteria van dereligiositeitbetreftsm oetmen rekening houden zowel

methetbewustzijna1smethetgedrag.m tualismebijvoorbeeld - alleende
vorm van de religiezonderdeinhoud - isgeen criterium van religiositeitlz.

Toch heefthetobjectiefgezien œn zekere religieuze betekenis:wie aan
religieuzeritenmee oet,sluitopœnofanderemanieraanbijeen religieuze
groep;de jongemens wordtaldusin reli/euze verhoudingen betrokken.
En ook subjectiefgezien isritualisme niethelemaalonschuldig:hetlaat
sporen naindepsychologievan dejongemens.Overdealdan nietreligieuze betekenisvan hetbijgeloofvan jongemensen verschillen de auteurs
van mening.
In hetzelfde werk wordtnaast de activiteit van de religieuze organisaties

onderdejeugd ook de opleiding van aidstische kadersbesprokenl3.De
sociologen die in dit werk aan het woord komen,behandelen de religie

onderdejeugd alseen praktisch probleem.M inderaandachtbeste en zij
aan de betekenis van het fenomœ n in de huidige omstandighM en.De
9 lbid-,pp.77-92.
10 M olodez'fateizm,M oskou,1971.

11 GordienkoN.S.,Pravoslavnala cerkov vpoiskach novych sredstv vosdeistvqana
molodez'(De OrthodoxeKerk op zoek naarnieuwemiddelen om invloed tekrijgen
op dejongeren),in Molodez'fateiszm,pp.48-64.
12 ArnautE.K.,O kriterilach religioznostimolodezî(Overdecriteria van de religiositeitvan dejeugd),in M olodez'iateizm,p.46.
13 M olodez'fateizm,Pp.6 -34 en 108-1M .
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hoofdkemtoon ligtop hetfalen van de opvoe ing:vooral daaraan is de

belangstellingvan dejeugd voorreli#etewijten.

Verjonging vJa derelt
kieuzekaders
Een aspœtvan de vito teitvan de religie isook de verjonging van de
kadersin de Orthodoxe krerk,&vaarover (lordienko vroeger reeds gespro-

kenhadinzijnboekDehedendaagseOrthodoxeKerk%4.Inhetpatriarchaat
van M oskou iseen verjongingsprocesaan degangin dekerkelijkeleiding
en detheologischekaders.Jongevertegenwoordigersvan hetepiscopaatmet

œn goH etheologischevormingkrijgen belangrijkeleidendeposten.Velen
van hen zijnpasin detwee ehelftvan dejaren twintiggeboren en waren
pas30toen zebisschop werden ofœn anderehogefunctiekregen.Zo zijn
de conservatief denkende,traditionalistisch ingestelde hiërarchen van de
oude stempelvervangen doorœ n nieuwegeneratie van kerkhedienaren.In

zijnree sgœiteerderecentereartikelinJeugd enYAe/z-espreektGordienko van25bisschopm n diedelaatste 10jaarg- ijd zouden zijn en pas30
W aren.

NadeoorlogiseenbijzondereinspanninggH aan voordeopleidingvan de
geestelijkheid;inbetrekkelijkkortetijd werden 8seminadesen2gœstelijke
academiesgeom nd.Dejongerendieernaartoegaan,zijn volgensGordienko verschillend gemotiveerd:erzijn erdiegH reven worden dooroprecht
geloot u deren doorkoude berekening;w- anderen kom en er in terecht

doorœn bijzonderesamenloop van omstandighe en.Dezejongeregeestelijkenbegrijm n beterdegeestvandetijdwaarindegelovigenleven en zijn
ookdynamischer.Ditleidttotœnactiveringvan dekerkelijkeenreli#euze
activiteit,o.m.onderdejeugd.
H ernieuwdebezinning

In dekringenvanhetwetenKhapmlijkaldsmeroeptdezetnnlheidvande
reli#eop totœnnieuwebezlnnlng.Inœnav kelvan 1967,Overdex rzcken en v/orwllr#ea van de levenskrachtv- derdigieuze resten%%verka-

ren Kapparov en Cernjak datmen overveelmateriaalbeschiktin verband
metditprobleem ,maar dat hettheoretisch nietgenoc doordachtis.œ

verschillendeopvattingen terzakevatten zijalsvolgtsamen:1)Sommige
auteursbeweren datmetde overwinning van hetsocialism ede wortelsvu

dereligiein hetmaatschapm lijk leven volle ig uitgeroeid zijn.2)Volgens
anderen Zjn dezewortelsallœn mnar<ondermijnd.3)Een derdeOtegorie
14 Gordienko 1.I.,Sovremennoe pravoslavie,M oskou,1968,p.111.

15 ln Voprop F#oJt##,1967/6,pp.65-72.
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isvan mening datreliseuze opvattingen nog altijd gevoH worden door
sommigeféctoren van desocialistischewerkelijkheidzelf.4)W eeranderen
beweren datnietallœn demaatschappelijkewortels,maarookdeoorlnken
van hetbehoud vandereligieuitgeroeid zijn.
Hetartikelzelfwijsteropdatdeoorzaken voordetaniheidvandereli#ein
e1k stadium van demaatschappelijke ontwikkeling œ ncreet en M stodsch
bepaald zijn.Het bewustzijn van het individu,dat uiteraard sociaal is,
wordt bepaald door verschillende factoren: algem ene factoren, die het

wezen van œn gegeven staat of stelseluitdrukken;bijzondere factoren,
eigen aan œ n bepaalde nationv teitofgroep,dieofwelaangepastzij
n aan
de socialistische staatofwelervreemd aan zijn;individuelegewoonte-en
familie-invloe en,dietengevolgevanallerld foverblijfselen'aldannietnnngepastzijnaanhetsocialistischebestel.Hetspœifiekenuvandesocialeaard
van dereligieuzeoverledselsonderhetsocialismezou hierin bestaan,datze

nietbepaald zijn doordealgemene sociaal-economische en politieke verhoudingen,maardoordebijzondereen individuelefactoren.Hetafsterven
van de religie zaldusdeste effectievergebeuren,naarm atemen erin slaagt
diespœ ifiekelevensvoorwaarden van sommigev oem n en personen tedoen

verdwijnendienietoverœnkomenmetdealgemenetendensenindeontwikkeEng van desocialistischemaatschappi
j.
Enigszinsin dezelfdelijnligtdestellingvanSuchov,datdevernietigingvan
demaatschappelijkewortelswe1eennoe zakelijkemaarnietœn voldoende
voorwaardeisvoorhetverdwijnen vandereligie.Religiekentimmersook
eenbetrekkelijk zelfstandigeontwikkeling,waarinvooraldereligieuzegroeperingen en detraditieeen ro1sm len.Ditblijkto.m.uithetfeitdatde
nieuwegeneratiedereligieaanneemtzoalsdieineenbepaaldemaatschappij
verspreid isi6.

Twee jaar laterverscheen in hetzelfde tijdschrifteen bezinning over de
'M aatschappelijkeJuncffeen toekomstvan dereligie'&%.waarin Attila Ag
een leoretische verklaring trachtte geven voorhetvoortleven van de reli-

giein de socialistische maatschappij.Hetsluitaan bijde dooronsreH s
behandelde ideeën van M itrochin,m aar verwoordtd.eze meer i eoretisch.

In devroegeregesacraliseerdemaatschappijenhad dereligieop hetniveau
van hetsocialeleven een organiserende,een regulerende en een comm unicatieve functie.De socialistische revolutie voerde de scheiding door van
kerk en staaten beroofde de kerk van haar materiële basis,waardoor ze

haarwereldlijkemachten de ermeegepaard gaandeorganiserendefunctie
verloor.Doorhetverliesvan haarcultureelm onopolieisook dereguleren16 Suchov,op.cl
'
t.,p.23.

17 A.Ag,Obscestvennaja junkciza ibuduscee religii,in Voprosy Filosofii,1969/2,

pp.97 -106.
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de functie van de religiein desocialistische maatschappijpraktisch onbo
staande.Haarcommunicatievefunctietreftmenechternogaanbijbepaalde
categorieën van mensen.dieop œn ofanderemaniervrœmd zijn aan het
algemœn maatschappelijke leven en in dereligie een aangepaste bewustzijnsvo= ofm pulaire logica vinden.In de huidige socialistische maatschappijiserimmersopverschKendeplaatsen nogeenduidelijktekortaan
reële gem œnschap en communicatie.Er is de achterstand van bepaalde
bevolkingsgroem n ofvan bepaaldegebiH en.Erishetv.erschiltussen stad

en platteland,tussen gœstelijkeen lichamelijke arbeid.In hun persoonlijk
leven dragen sommige mensen nog delittekensvan vroegere rampen zoals

b.v.deoorlog;erisook deangstvoordetoekomst.Erzijn deproblemen
van ziekteen dood.Ditverklaartwaarom sommigen zich vervreemd voelen
en de zin van hun leven,de zin van goed en kwaad nietverstaan in de ter-

men van decommunistischemoraal.Zijvinden dan een illusoire compensatie in de logica van de religie,die hun œ n antwoord geeftop de funda-

mentelelevensvragen en hen (o.m.in de rite)bruikbare gedragspatronen
aanbie t.

Ag merktuitdrukkelijk op,dathijZch in deze theoretische uitœnzetting
heeftwillen beperken tothetaangeven van de grote tendensen en datvoor

œn volledigerbeeld van detoestand van dereligiein dehuidige tijd nog
veelconcreetsociologischonderzoeknodigis.Ook aaneenduidelijkeprognosewaagthijzichniet,algeloofthijdatdereligiein haarcommunicatieve
functie steM s m eer naar het privé leven teruggM rongen wordt:ze w ordt
herleid toteen pure religieuze ideologie,die nog vlugger zalafsterven dan

anderewereldlijkeideologischebewustzijnsvormen.Dewereldlijkevarianten van deburgerlijkeideologiekrijgen immersmeerbetekenis,terwijlde
religie naar de achtergrond verdwijnt.
H oe interessant deze bezinning van Ag op het eerste gezicht ook is,toch

brengtzijoverdecommunicatievefunctieindegrond alleen maardezelfde
grondgedachte naarvoren in een nieuwe vorm :decommunicatieve funcie

vandereligiebestaaterimmersin,eenfictieveoplossingtebiM en voorde
tegenstelling tussen individu en gem eenschap.

'M y nam e is A sher Lev'
M v.F@

Chaim Potok,schrijvervandeboekenTheChosen en ThePromise- door
mijbesprokeninStreven van januari'71- behoorttotdegroep vanAmerikaans-joM seschrijverswaartoeweookSaulBellow en BemardM alamud
Inogen rekenen:eerste generatieAmeri
kanen,zonen vanjoodselmmigranten uitOost-Europa,lanslectoren ofhoogleraren aan Amerikaanse :c01leges'of universiteiten.In de m oderne Amerikaanse literatuur nemen de

joodseschrijverseen aparteplaatsin.Tussen 1880 en 1914 vond œn ware
volksverhuizingvanjodennaarAmerikaplaats.Debewonersvanhetenorme getto,zich uitstrekkend van deOostzee totaan deZwade Zee,mensen

die de wereld buiten hetgetto nauwelijkskenden,die doorgaansslœhts
Jiddisch spraken en die hun hele leven hadden gesleten in angstVOOr Ver-

volgingen pogroms,diemensen werden bijhonderdduizenden tegelijk losgescheurd uiteen verouderdmaatschappdijk bestelin een gebied datdestijdsdegrensvan dewestelijkebeschavingvormde.Zijnamen hun plunjezak op de schouders en na zware beproevingen en de meest zonderlinge

avonturen teland en tewaterwerden zijsamengeperstop een oppervlakte
van 5 à 6 km2 aan weerszijden van de bochtin de EastRiver,waarde
scheidingslijn ligttussen M anhattanenBrooklyn.Tegen 1924hadAmerika
erweerœn miljoenjodenbij,hetwarenernu bijnadriemiljoen en degevoelensvanwelwillendetolerantietegenoverdeoudtestamentische,ijverige
en soberlevendejood,diezichzelfen dezijnen aan zijn eigen schoenveters
omhoogtrok,huplazomaardemaatschappelijkeladderop- diegevoelens
begoM en plaats te maken voorde vrees oversm eld te worden door deze
vloM golfvan ta Jewry,thathad burstal1bounds. The children swarmed
abovea11- herewasm ultiplication with avengeance Thereisno SWar-

minglikethatofIsraelwhen onceIsraelhasgotastart'.(HenryJames,in
TheAmericanScene,datreedsdateertvan 1907).Zelfsdeinhetalgemeen
heusnietanti-joodse MarkTwain had œn wrang commentaaren schreef:
<Toenik (indeEncyclopaedîaBrittannica)las,datdejoodsebevolkingvan
deVerenigde Staten thans250.000 zielen bM roeg,schreefik een brief aan
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dehoofdre acteur,waarinikhem uiuegde,datikm rsoonlijkin onsland al
bekend wasmetmeerdan 250.000 joden en datditgetalongetwijfeld œn
zetfoutzou moeten zijn:25.000.0009.Totaan de opkomstvan hetgifige
o litsefascismewasœn zeker,betrekkelijk mild antisemitisme <en vogue'
bijveleAmerikaanseschrijversvanaanzien,zoalsbijG ithW arton,Henry
Jnmes,T.S.Eliot,Ezra Pound,H emingway,E.E.Cumming e.a..De Twee-

deW ereldoorlogen hetlangzaam doorsijpelendenieuwsoverdeontzetting
dermassamoordenin deNazi-concentratiekampen dHenhetgetijopnieuw
keren.M en werd opnieuw filo-sem itisch.In de moderne Am erikaanse lite-

ratuurzijnhetdegrotena-oorlogsejoodsescM jvers,dieheteersten zeer
suggestief de evervreemding', de <atomisering' van de m oderne mens in
beeld hebben gebracht.In de post-industriële,gecomputeriseerde,door en

doorverbureaucratiseerde maatschappijisde enkeling œn verloren man,
hulm loosen machteloostegen de dossiersen de geprogramm eerde machi-

nes.Van autobiograsenenpersoonlijkeherinnedngen (deeerstegeneratie
Joods-Amerikanen,de immigranten)via de protestschrijverstegen deonmenselijkearbeidsvoo- aardenin defabrieken ende'sweatshops'totaan
SaulBellow'sHerzog (1964),BernardM alamud's Levin (1962)en Philip
Rol's tportnoy'(Portnoy's Complaint 1969),voeren de hoofdpersonen,
hoeverschillend ook vanomstandighM en en karakter,œn hardestrijd,de
oorlog van hetindiddu tegen œn maatschappijwaarin geen aanpassing
mogelijkblijkten waartegengeen anderve- eeroverblijftdanhetspelvan
de pias,de tragische komiekeling,de aloude Jiddixhe dschlemiel' in de
'setting'van de tstates',<a11overagain'.Hoemeerdeze <dramatispersonae'
trachten vrM e te vinden m ethun gedepersonifiëerde omgeving,hoe treuri-

gerhun datmisluktendesondanksworden zetochnooitwerkelijk envoorgoM verslagen.W ant- en datiseen treffendejoodseparadox - hijdie
deze strijd wint,isde verliezer.Hierte verliezen betekentuiteindelijk te
overwinnen.Succes corrumpeert.succesin deze gM em oraliseerde verconcurreerde rotwereld,waar volkerenmoord aan de orde van de dag is,corrumpeertpasgoH en algeheelsucces ishier de oocaak van algeheelbe-

derf.Ofindewoorden vanIvan Gold,œnjoodseromanschrijverdiein de
vijftigerjaren zijn debuutmaakte meteen lang en komisch verhaalover
joodsedienstplichtigen inJapan (TaubFrf):tn eremustbean outgroup.
n isisthedivineorderofthings.Ifluckyenough tobeone,rejoicel'Enik
zou hier aan willen toevoegen:<You have no choice'.
Terug naarG aim Potok.Potok isopgegroeid in een zeerrechtzinnig chassidisch milieu,zo'n milieu waarmen hetwoord van God nog serieusnam ,

waarderabbijn a1swerkelijkleidervandegemeenschap,naarzijninterpretatie van hetwoord van God,de levensvan zijn volgelingen bepaalt.De
jonge Chaim - zijn naam betekent<leven'- kreeg trouwens zelf een
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rabbijnenopleiding,behaaldelaterzijndoktersgraad infilosofieaan deuniversiteitvan Pennsylvanië,zatvan 1955-'51 alslegerrabbijn bijdestrijdkrachten van deVerenigde Staten in Korm en isi anshoofdredacteurvan

<n e Jewish Publicauon Society ofAmerica'.Hijisgetrouwd,heeftdrie
kinderen,woonttePu adelphia,schrijft,schildert,fotografeerten reist.
Na The Chosen en ThePromise nu M y n= e f: Asher& vX.AsherLev betekentzoietsals<Geluk desHalen'en hetKnd Asherisneta1sde kinderen
in The Chosen en in The Promise de beminde enige zoon van œ n zeer
orthodoxe,form idabele vader,œn vader als œ n toren,een vader die a1s

oprichtervanbijbel-en talmoM hogescholen en a1sorganisatorvan vluchtwegen voorvewolgdejoden in Sovjet-Rusland,- we schrijven de jaren
vanStnllnsberuchtetdokterscomplot'- zijn sm ren heeftverdiend en die
daarenboven nog een goed en integerman is ook.AsherLev,van vaders-
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tekent.Hijtekentalleswathijkenten ziet:zijnouders,zijnhuis,zijnstraat,
alzijn verwanten en vrienden.Zijn diepreligeusmilieu isveelmeerdan
een luisen een schoolplusdesynagoge.Zijn mllleu wordtgevormd door
een hechte en warme gemeenschapswaar de mensen elkaars hoM ers en
@@
kam eraden Z1Jn.Tekenen,schilderen en beeldhouwen echter behoren niet
tothetgeheelvan dejoodsecultuuren alhelemaalniettothetchassidisch

erfdeel.Kunstisœn traditievan niet-joden en heidenen.In degehelegeschiedenisvandeEuropesekunstvind jepraktischgeen godsdienstigejood
die ook nog œ n grootschilderwas.A sherLev wordtwe1een grootschilder

en blijfttoch eentrouweenobservantejood.Endathoudtin,dathijophet
ogenblik van zijn definitievesucces,ondanksalzijn pogingen om erbijte
blijvenbehoren,zozeervan zijnmM e-chassidiem vervreemd isgeraakt,dat
hijhetouderlijk huis,d.
w.z.zijn vadershuisin deheelbrH ezin,verlaten
moet,mogelijk voorgoed.Een religieuze jood,door vele religieuzejoden
nietlangeralseenderhunnengeacceptœrd,voorniet-joden altijdœnjood,
œn wereldburger,enkelnog maar luis in de wereld der artiesten en zelfs

datnietten volle;enhelemaalwordthijdeoutsiderbijuitstek,hettoppunt
vandemodern-menselijkeleefsimatievanvervreemdingentochAsherLev,
iemand diehetgeluk meM raagtwaarhijgaat,in zijn eigen hart.En dat
spreektimmersvanzelf:a1shetkoninkrijk Godsnietbinnenin U is,waar
in Godsnaam zou hetdan kunnen zijn?
1 Chaim Potok,M y nam e is Asher Lev,H einem ann,London,1972,369 pp.,f2,10.

Terzijde
N ahetnajaar11
K Fens

Literaireterugblikken en bloemlezingen hebben ietsbedriegelijks:ze ordenen naargehelen toeswaarbijnietallœnvaaknuancesverlorengaan,maar
ook isolatieplaatsheeft;stromingen en generatieskomen letterlijk buiten
hun contextte staan.Toch bepien alle richtingen en generaties samen het

gezichtvan een tijdperk.Devijftigerjaren zijnheelwatmeerdan <vijftig'.
Erzou eens œn poging gM aan moeten worden,een bloemlezing sam en te

stellen uitbijvoorbeeld de poëzievan na delaatste oorlog,maardan ook
uithetbeste van watdooralle generaties.ook doordiedichtersdie allang
vôôr de oorlog schreven,is gem aakt.En de verzen zouden gep oem erd

moetenworden,nietnnargeneraties,nietnaarstroming,maarnaarjaarvan
verscMjnen.Er zou dan iets van hetverlMen in hetnu gereconstrueerd
kunnen worden;hetvertekenendepersm ctiefdatbijterugblikken van geschiedschrijven en bloemlcen ontstaat,zou ontbreken.Watvanuitdeliteratuurgeschiedenisa1soverheersend wordtgezien,zoublijken een plaatste
hebben temidden van veel andere zxken. En vaak geen overheersende
plaats.H etbijzondereen deei
genheid van hetnieuwezou ook veelbeter
Zchtbaar worden.

W ieindevertekening van ovee chtofbloemlezingterugkijkt,kan hetontgaan datin de vijftigeren zestigerjaren œn kaditionelepoëzieisblijven
verschijnen.Zowasinhetbe> vandejarenzesugdeinvloed vu bijvoorbeeld HansLodeizen.wienswerk traditioneleris du de voorlopersfunctie

hem toege icht,doetvermoe en,op jongeredichterssterkerdan hetwerk
van deVijftigers.In hetijdschriftTir# eiseen traditionele m ëzie altijd
hœ 1sterk vehegenwood igd gew- t.En dattraditionele zithem nid in de
vorm - dieissindsVijftigoverhetalgemeen vrijgeworden - doch vœ lœ r in hetsterk particularistisch karakter van de poëzie,die veel minder

dan bijVijftig nid œn wereld-beschouwing maar eerder œn bepaalde

gevoeligheida1suitgangsquntènroultaatheeft.DathetwerkvanJudith

Herzberg- dieik metbljvoorbœld RutgerKopland totdietradidonelen
reken- bijdepublikatievan haarœrstebundelvergeleken wcd metdat

van M .Vasalis,isnietzove- onderlijksalwerd deonrœhtstrxksheid van
die m ëzie daarbijwelverwaarloosd,indirœtheid die bij Kopland bijna
programm aisch is geworden: personen en dingen worden in relativering
van eigen gevoelens ten opzchte van die mensen en znken benaderd.De
eerbiH voor de gewone dingen wordt ironiserend ve- oord.De gevoelig-

heidin dem ëzieiseen hartkameropgeschoven,doch verderblœfveelbij
hetoude.
M u k de m ëzie iets conventioneler van vorm en het balanceren tussen

gevoelen ironisering ervan ietsveG jnder,en inœnsblijktdegeschiM enis
een pas op de plaats te hebben gemaakt.Het was louter toeval- voor-

zoverhetongevœrgelijktijdigverschijnen van beidebundelsœn toevslligheid is- datik deVerzam elde gedichten v= de oudere Han G.H oekstra

en debundelGedichten van dejongereKeesWinkerna elkaarlas,- er
wasnauwelijkseenbreuk merkbaar.In debundelDubbelspoorvanHoekstra,die in 1933 verscheen,staathetvers fsoirée Dansante'.Hetluidtzo:

Vanavondhebikjou enjouallœn
om mijn intense aandachtaan tewijden,
hetkomtmijvoordatwijnooitkpnnen scheiden,
hethartweegta1s een donkerrode steen,

dans,lach endrinkenmaak jeom ietsdruk.
Bolsen Coty zijn twee erkendewaarden,
volop verkrijgbaarop dezeoudeaarde,
en duurzaam bijdragend totonsgeluk.
'k H eb een verlangensdatietsverdergaat

dan op jouw lipm n denachtzoek temaken,
hetisnietveel:somjzijn hetkleinezaken,
waarmee ditgrote leven valtof staat.

BijW inklerstaathetvolgendeversdat'Oktoberghed:
Blauw isdehedst,blauw mijn humeur
wijdrinken sherry en eten noten
dewildeeenden smakengoH ditjaar
paars bloeien de astersin de voortuin

Hedston staatpijnlijk witvoorogen
delaaltezwiuwen zijn weggevlogen
hetlustnlm van Homerusisnabij
oudevrienden Zen elkaarom 'thaardvuur

W eldramnnktJudyjam van rozenbottels
de vuurdoornsstaan vo1metrodebessen

chrysantenmajesteitelijkin hunvaas
rosdwarrelen debladen van dekastanje

Blauw en ijlalsV omrtin hetnajaar
m etplotselingevagen van schoonheid
alsde boom topm n walsen in dewind

en wijelkaarlom n tekussen

Inœn mengselvanconfessieen watrelativerenderegressieschrijftW inkler
voorvallen uiteigen leven neer,in een taaldieveelleentvan watpertraditie
alsm ëzie geldt.H etresultaatis een mooie <ik'-m ëzie,- mooiin ouderwetse zin en voor de lezer opleverend œ n genieten met terugwerkende

kracht(hijgenietbijdezegHichten van m ëzieveelvroegergeschreven en
van de gevoelensdie die poëzie ooitopriep,ego-centrisch in die mate dat

hij(en datzalwelgevolgzijn van deontwikkeling diedem ëzietoch ook
heeftdoorg= aakt)zich somsbeschaamd voelt:hijkijktnaarfamiliefoto's
aan dewand van hetNe erlandsebinnenhuis.Foto'sinfraaie lijstjes.De
m ëzelijkteen reuze-zwaaiteruggemaakttehebben:overVijftigheen naar
veertig.En erzijn bundels die erop wijan,dater sprongen nog verder
terug,in nog gevoelerigerewerelden,worden gemaakt.Hethuidige klimaat

moetwe1alsheelkoud ondergaan worden.Bijdragen aan de centraleverwarming leveren m .i.ook deheelbewustarchaïserende,watprimitieve poë-

ziedieonderallerleischuilnamenverschijntenwaarinzondagskunstvroom
gevierd wordt.Tenslotteiserhetverschijnselvan deliM jesmakerij.en dat
woord gebruikik nietdenigrerend.EldersNeb ik ervroegerop gewezen dat

in Nederland hetcabard de kansen grijptdiewatheetdeofficiëlekunst
laatliggen.H et cabaret- of luisterliH m oet het hebben van traditionele
vormen,directe verstnnnbaarheid,gevoeligheid,meestalgeuitlangsde omweg van ironie,een zeker anekdotism e,herkenbaarheid en <hollandsheid'.

Nietverwonderlijk dus,datauteursdievroegeralsdichterszoudenhebben
gepubliceerd ofwellichtals wat'oude- etse'dichters nu nietaan œ n bod

van œn uitgever zouden zijn gekomen,vaak bijzondergeslaagde liHjes
maken,dieworden uitgevoerd ofook weerinboekjesgepubliceerd.Poëzie
binnen en diebuiten hetboekjebeginnen elkaarte sijden.En hetisniet
toevallig datHan G.Hoekstra veelvoor hetO baretheeftgesce even. Bepaalde soorten poëze dan,die naar het zich laataanzen, wind en muze
m ee heba n.En dekriiek in nogalwatgevallen ook.
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Toen aan heteindevandevijftigeren inhetbeginvan dezestigerjaren de
m ëze - onderinvloed van die van Lodeizen onder andere - sterk ikgerichteswatsmallelyri
ek werd,bleefhetproa bijdie one kkeling niet
achter.De proMprodukti
e in NH erland van de eerste vijfjaren van de

jaren zestig isnietallœn heelrijk aan verhalen.maarvooralaan ibverhalen,metalle gevolgen van versmm ng van dien.In het œ rste nummer
van M erlm ,datin november1962verschœn,kon œn arukelverschi
jnen,

tMijn eienik'enmetdieversmallingen onderlingegelijkheid van devele
verhalen als onderwerp.Daarna is er in het Ne erlandse proM heelwat
ge xperimenteerd,gelukkig,almoetgezegd worden,datde Zuidne erland-

seauteursmetdeexperimentenvoorop#ngen enzicherookhetvitaalstbij
toonden.Nadeexplosievan experimentalismein de poëziein devijftiger
jaren kwpm deontwikkeling in hetproza l>top gang.Schrijversa1sVan
hetReveenHermans,beideleeftijdgenotenvandeVijftigers,zijn altijdbinnen de tradiie gebleven,m etvoorHermansde uitzondering van De God

DenkbnnrDenkb< rdeG* .He= ansiszelfsvrijstabielgebleven in de
soortwerk doorhem geschreven,zo stabieldatde vraag nietonrœ htvaar-

digisofhijin zijn werkwijzenietvastgelom n is,gezien Zjn laatstverschenen roman.VanVan hetRevekanin elkgevalgezegd worden,dathijzich
totœn geheelandersgeaarde schrijverheeftontwikkeld.Ofde kwalitdt
van hetlatere werk hogerligtdan van hetvroegere,die vraag laat ik nu
maar onbeantwoord.

Hetlijktmijnietonmogelijk,datde ontwikkeling in hetproza telaatop
ganggekomen isom Zch tekunnen stabiliserenofmeerdan voorbijgaande
en toevallige invloM tehebben.In e1k geval:hetde vorige keergenoem de

proza(endaarkunnennognamenvan andereauteursbijgevoegdworden)
bewijsteenparallel-ontwikkelingmetdiem ëzie;terugkeernaardeherkenbaarheid,naarhetro lisme 2 ofnietromantisch,naarhetik-verhaal,naar

dejeugdherinnering.W eleven weerruim tien jaarterug.> verhalenbunde1In de bovenkooivan J.M .A.Biesheuvelisin zoverre œ n uitondering,
dathetfantastischeverhaaldaarin een ruim eplaatshœftgekregen,almoet
Meraan m etœ n toegevoegd worden,datdemeerrechtstreekse autobiografischeverhalendebestevan deverameling zijn geworden.En datBiesheu-

velin datgenredan œn gelukkigeuitzondering is:in œn aantalvan Zjn
verhalen wordtdoor œn grootstylisisch vermogen,œn sterke humor,een
vermogen ook hetgewonealsfantasusch te laten zien,hetnoteringskarakter,datzo gebonden ik-proza eigen, overstegen.En m isschien geeft wel

juistditde onweerlegbare spanning aan Biesheuvelsverhalen (en wordt
daa= eehetnoitiekaraktervoorkomen):hijisalschrijvend heelduidelijk
bezig te ordenen,de chaos de baas te worden,en de lezer wordt doorde

directheid van schrijven in datscheppingsprocesbetrokken.
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Hetkan overigensœn bewijszijn van degrijzekeurvan de Neerlu dse
literatuurop hetogenblik,datBiesheuvelvrijwelmdœn nahetpublicren
vanzijn boek zo'n bœtjeœn nauonaalschrijverwerd.Op allerleiplaatsen
zagjewerk van hem verscMjnen.Een nieuweverhzenbundelisau gekondigd van dezeauteurdie overgrotevoorraden m oetkunnen beschlkken.En

voordatnieuwebundeltjehoudik œn bœtjem'nhartvastswantbinnende
debuutbundelbleven herhv ngen alnietuit.Biesheuvel,diezijn ik-figuren
nogalœ ns totGod laatevolueren ofzichzelfvoor God laathouden,had
mogen be enken datGod zelfook niettweescheppingen na elkaarpleegde.
M aargoed.
W ie de m ëzie van delaatstevijftien jaaroverzi
et- vele soorten,van ge-

makkelijketotheelmoeilijke en ook hetrecenteprozain zijn overzicht
betrekt,kan moeilijk onderdevaststelling uit,datzowelhet vele als het
middelmatige in datvelevoorœnbelangrijkdeelveroorzaaktwordendoor
-

de afwezigheid van œ n wereldbeschouwing van waaruitgewerktwordten

diehethelekaraktervanhetwerkbepait.BijalleonderlingeverschillendeVijftigersbezmten œn dergelijkewereldbeschouwing en een belangrijk
dichteralsKouwenaarwerkternogvanuit.Eneen dichterenproza-schrjveralsTen Berge,dietoteenlateregeneratiebehoort,danktzijnkrachten
inprozaenm ëzienaarik mœnjuistMeraan dathijvanuiteen zeerbewuste wereld-en literatuurvisie werkt.Hijwerktvan ietsuiten naarietstoe.
Datmaakthet volgen van zijn werk soms nietgemakkelijk.M aar we1
boeiend.Juisthierom :dathetwerk meerdan œ n toevaKgheid tezien geeft,

meerook isdan een gemakkelijk terugvallen in vormen van hetverleden.
En voorde lezer wordtdatwerk daardoor ook meer dan een gelegenheid

totgemakkelijk herkennen vanvroegerverschenen werk envan eigen oude
gevoelens,maarveeleer:œn lees-exm riment.En datblijftvoordegenedie
meerisdan lielebbervan literatuurtoch hetV erbelangrijkste.Hijraakt
in ietsbetrokken.Hijleestechten verteertnietV œn.
Voorhetoverige:gœ n ontwikkelinglaatzich tegenhouden.W ie ontevre en

is,moetmaaranderezmken,uithetbuitenland bijvoorbeeld,gaanlezen.En
dan verdermaarwachten op de klap die toch ooitwelweer œ nsvu een

nieuwere generatiezalkomen.Van de tachtigersvan deze eeuw bijvoorbeeld.Die klapzou we1œnshard aan kunnen komen.

V erraad uitgeboet
RobertH otz

Toen in 1932 metbereidwz ige me ewerking van M axim Gorkide Bond

van Sovjetschrijverswerdgesticht,hebben waarschijnlijkmaarheelweinig
van deM tiatiefnemersvermoM ,welkeeninst-mentzehetre/em inhanden gaven om de Sovjetliteratuurin hetgareeltehouden.Nu de bond
dertigjaarbestaat,kunnenweonseren duidelijkeroordeelovervellen.Hij
heeftZch npmelijk ontwikkeld - helemaalin overeenstemming met de
bedoelingen van de communistischeleiders- totde enige levensader voor

Sovjetschrijvers.Slechtsalsmen 1id isvan de bond,kan men hom n zijn
werkenin eenvande(doordestaatgecontroleerde)uitgeverijen gM ruktte
krijgen.Debond ishetook dievoordehonoraria,jazelfsvoordevakantiesen degezondheid vandeschrijverszorgt.
Daarmeeisechterde Sovjetliteratoreen dwangopgelegd totzelfcensuur
nog vôôrallestaatsœnsuur.HijweetheelgoH wathem tewachten staat,
alshijmetzijn werken misnoegen wekt.Een uitsluiten uitde bond staat
nietslechtsgelijk meteen terdoodveroordeling alsschrijver,een uitsluiting
ontneemtdegenediehettreftook demateriëlebasisvoorzijn bestaan.Hij
zalvoortaan alleenmaarkunnen schrijven voordeburo ulade,a1shijzich
tenminstenietwaagtin de ondergrond-literatuur(deSamisdat),waarin hem
op elk ogenblik verbanning,gevangenisen concentratiekamp bM reigen.

Zoalsmen weet,werd AlexanderSolsjenitzyn dnd 1969 uitde bond van
Sovjetschrijversgestoten.In 1971overkwam dedichtersAlexanderGalitsj
enJevgeniM arkin,in 1972dedichterenMngerBoelatOkoe sjavahetzelfdelot.Eigenlijkzoumen hetuitsluiten vanelk vu dœedrienadermoeten
analyseren,maar de geschiedenis van JevgeniM arkin verdientin D verre

bijzondereaandachtomdathetuitgerekend dezn dichterwasdiein 1969tot
dezeslMenvandeRjasau sesectievandeschrijversbondhoorde,dievoor
de uitsluiting van N exanderSolsjenitzyn hadden gestemd.Datditoverigensnietzonder druk vu buiten isgebeurd.blijktuithetprotocoldat
Solsjenitzynvandezittingvan4november1969gemaaktheeft.
H etdilemm a pJa JevgeniM arkin
J>geniM arkin kon zich niet,zozsdesœretadsvan de Rjasaanse sectie

van debond,ErnstSafonov,aan de beslissing onttrekken door een blinde-

darmoperatie.Hetging daarbijuiteindelijk nietalleen om hetblijven van
Solsjenitzynin debond,maarook om zijn eigen blijven daarin.Hijwilde
nietdatSolsjenitzm uitgestotenwerd.M aarhijwistookwelkegevolgenhet
voorhemzelfzouhebben,a1shijnietboogvoordewensen van demachtigen derpartij.Daarom verklaardehijop bedoelde Ztting:<Ik ben in een
ge eprimeerde stemmlng om de volgende rM en:de slinger slaat erg ver
door naarde ene èn naarde andere kant.Ik heb aan H teratura fSchisn

meegewerkt,toen Solsjenitzyn buitengewoon veel 1of toegezwaaid werd.
Intussen hebben dezaken een keergenomen Zulkeextrem edingen werken laterdoorop hetgeweten van dem ensen dieeen besluitnemen.Denk
nog maar eens,hoe slechtmen over Jessenin sprak:toen heeft men hem

hemelhoogverhevenennuzijnerweerenkelen diehem zoudenwillenlaten
vallen.Denk nogmaareensaan descherm oordelen na 1946.Voormijis
hethetalle= oeilijkstedaarin dejuistewegtevinden.Alsmen Solsjenitzyn
nu uitstoot,dan weeropneemt,opnieuw uitstoot,opnieuw opneem t- daar
wilik nietsm ee van doen hebben.W aar zullen dan degenen die vandaag
nietaan de beraadslaging deelnemen wilden,een tweM e blindM arm vandaan halen om dieeruitte laten halen? ...'A.

Desniettemin beslootM arkin zijn uiteenzettingen tenslottemethetverwijt
aanSolsjenitzyn dathijzichzelfgdsoleerd had.En de laatstezin van M arkin luidde:qk sluitme bijde meerderheid aan'.Daarmee had hijzich
echter ook voorde uitstoting van Solsjenitzyn uitde bond uitgesproken.
Evenmin alsalleandereaanwezgen wildeook hijzijn huid nietverkopen
voorSolsjenitzyn.Zulk een moedigedaad bleefvoorbehouden aan de beroemdecellistRestrom vitsjen dehoofdrM acteurvan Novy M ir,AlexanderTwardovski.Delaatstemoestditbekom n methetverliesvan alzijn
functiesen hijheeftzich lateruitvertwijfeling dood gM ronken.Ook Restropovitsjonderging verschillende represnilles.Lange tijd mochthijniet
meer OP tournee gaan in hetbuitenland.

A lshetgeweten spreekt

W atSolsjenitzyn enzijn vriendenoverkwam a1sgevolgvandeuitstotinguit
de bond,bleefnatuurlijk ook voorJevgeniM arkin nietverborgen.Blijkbaarhoorde hijniettotdieOtegorievan mensen diedePoolse satyricus
Stanislav Jerzy Leckarakteriseerdemetdewoorden:IHijhad œn zuiver
geweten,hijheefthetnooitgebruiktl'MarkinvoeldeZchme eschuldigaan
hetgœn Solsjenitzyn overkwam en hijbegon zijnverraad ten zeerstetebetreuren.Datnietallœn,hijdachterovernahoe hijhetgoH zou kunnen
maken.
1 GeciteerdnaarBestraftmitWeltruhm,Possev,FrankfnrçM.,1970,p.261s..

W at1ag vooreen dichtermeervoordehand dan dathijzijn gevoelensin
gH ichten zouproberen uittedrukken.En M arkin dichtte.M aarhijlegde
hetproduktvan zijncreativiteitnietin debureauladeen gafhetook niet
aan deSamisdat.Nœn.Hijbood zijn gedichten aan terpublikatie in het
tijdschriftNovyMir(oplage 110.000),waarintussen departijgetrouweValeriKosolapov de liberaleAlexanderTwardowskia1shoofdre acteur was
opgevolgd.En ...M arkinsge ichten werden gepubliceerd,hoewelin een

ervantweemaalmethetwoordIssaitsjœn rechtstreeksetoespelinggemaakt
werd op AlexanderIssajevitsjSolsjenicyn:
flssaitsjza1je allesvergeven,
alles,behalvejeverraad'.
Zo staathetzwartop wittelezen in hetoktobernumm ervan Novy M irvan
1971.H oedege ichten vanM arkin tusxn de klipm n van de œnsuurdoor-

gel ptzijn,blijfteenraadsel.Zijn vrienden van Solsjenitzynin derM actie
van NovyM frdaaaoorverantwoordelijk geweest?Ofhad men deindruk
datM arkin zo weinig verdachtwas,dateen nauwkeurige lœ tuur van wat

hijgeschre
venhad,nietnodigleek?Hoehetookzij,Kosolam vmoetblind
**

geweest;IIJII.
DelezersvanNovyM irwaren hetin iM ergevalniet.Nietzonderresultaat

hadden zijalin jarenlange oefening geleerd om mssen de regelsdoorte
lezen.Zijmerkten de- overigens nauwelijksverholen - toespeling op
N exanderSolsjenitzynop.En velena llenuitdetekstookweldeoorzaak
van M arkins gM ichten hebben opgemaakt.In ie er geval bleefde stand
van zaken nietverborgen voordegenen die overde comm unistische orthodoxie in deliteratuur moesten waken.Voor hen betekende de m ging van

M arkin om zijn verraad goH te maken zondermeer een schandaal.De
sanctiesbleven dan ook nietlang uit.

W aarom JevgeniM arkin hetdeed

Bijhetlezenvan M arkinsgM ichtenin NovyM irno.10,1971,pp.96-98,
wordtdirectduidelijk waarom de officiële instanties van de partijboos
werden.In hetgedichtfW itbaken'wordtgesproken van een vre ige licht-

boeibewaker,diezwakvan gezondheid is.M en spreektachterzijnrugveel
kwaad van hem .

<W aarom kijkjeerdannaar,jijdiededansontsprongen bent?
Blijkbaarweetjijalleen maarzelf
hoeabsurd dezeverhalen zijn,
hoezuiverzijnoogis
en hoeweinig diegene geëerd wordt
die langs onveilige wateren palen opricht
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die de schepen de gevaren van hun route aangeveng.

Erisgœn twijfelovermogelijk:SolsjenitzN wordthiervoorgesteld in de
ge aantevaneenlichtboeibewaker.EnwerkelijkstaterookinhetgH icht,
dat hetgœ n toevalis dat een groep onbekende vdenden Zch over het

schœpsboord buigtom naar de bewaker te wuiven:fGegroet,lssaitsjl'
M aar dan spreekt het gM icht van kwaadaardige koppelaarsters en van

dreigingendooroudehuwelijksmakelaarsters,diedeschuld zijn datdebewakerthansaan anderestranden staat.Markin schrijft:
fNergenszu1jedeknaging vanjegeweten
en jeberouw kunnen begraven,
datjejedooreenluxewoning en doorhetgemakkelijk levenvan een luiaard hebtlaten verleiden'.

Tevergœfs roeptmen nu om de schipper Solsjeitzyn.De schipperhult
Zch in zwijgen,want:
tlssaitsjzn1jeallesvergeven,
alles,behalvejeverraad'.
Dat is duidelijk genoeg.Maar in zijn tweM e gedicht,'lmm nderébilia',
maaktM arkin bekend wattotdan toe nog nietuitgesproken werd.Aller-

eerstwijstde dichterop deimponderabiliteitvan hetnoodloten gaatdan
verder:
<M aar ik ken een andere imponderabiliteit:

je staatdaaren œn m ism oedig m ens
ontwartde knom n van een dossier,
neemteen documentuitde map.
H etis - een aanklacht!
H etisde verloochening van een vriend.

W atwiljemijlaten ondertekenen,laal artige?
Wijzullen overwinnen,wathetjevriend ook zalkosten!
Hoejammer,datik intussen geen gewichtheb'.
Erisgeen twijfelmogelijk,debeidegedichten,'W itbaken'en tlmponderabilia',horen bijelkaar,zoalszein Novy M irook werden gepubliceerd,
wantze vullen elkaar aan.En slechtsuitdeze sam enhang kunnen tweevan
M arkinslaatste regelsverstaan worden,waarde dichterverkondigt:

<W ijhebben de grootheid onze plannen gestaltetegeven,
doordatwedeonwaardigen dekaken verbrijzelen'.
Voorlopighadechterdepartijhetlaatstewoord.JevgeniM arkin onderging
hetzelfdelota1sN exanderSolsjenitzyn.Hijwerd uitdeBond van Sovjet
schrijversuitgestoten ...

Politiek overzicht

demaandmaart

* Internationale sa enwerking
m etgeweld.H etkleine Panam â kwam in
De Veiligheidsraad derVerenigde Naties het grote W ashington e nvoudig geen
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eigen ove> iwoon besluit gqnomen:het beslpit om Toc
Hetbleefbeœ nSeen keer mette vergaderen m New ginggeen
York m aar in Ciudad de Panamâ. De reid de grondslagen van hetverdragq!n
leden van de Raad gingen zich daar op 1903 te aanvaarden.Datwaren er vl#.
leg van hetkanaalzou
1Fmaartpersoonlijk op d: hoogte stel- Ten eerste de aan
r Amerika ter hand worden geno1en van de aard der moeilijkheden die doo
tussen de staatPanamâ enerzijdsen de men. Ten tweede zou Amerika dit kaploiteren.Ten derde zou AmeriVerenilde Staten van Amerika ander- naal exond
het erhouden.Ten vierde zou het
zijdsziln gerean en die,naar hetzeggen ka
van Panamâ,door de Verenigde Staten zorgdragenvoore!n gezondleefklimqat
ndze
strooklangsalhq kanaal.Tenvpfnog totin de laatste tijd meermetdrei- i
ou hetmeteen klelne troepenmacht
gementen dan metblijken van tegemoet- de
het kanaal beschermen. De beweringen
komendheid te lijfworden gegaan.
Die moeilijkheden dateren nietvan van- van W ashington dat Panamâ aan deze
daag ofgisteren.Sedertin januari 1964 vijfgrondslagen zou willen tornen,woren door de kleine republiek met de
ernstigeonlusten uitbraken overhethij- d
sen van de Amerikaanse vlag op de cam- meeste beslistheid van de hand gewea n.
pus van een Amerikaanse school in de Hetqaater Panamâ alleen om,datde
kanen,gebruikmakendvan enkele
kanaal-zône heeft het nooit meer gebo- Ametl
terd tussen Panam â en W ashington.Pa- ondmdehlke formuleringen in het vernamâ wilde onderhandelingen over een drag van 1903: aan de toepassing daarnieuw verdrag over het Panamakanaal, van een uitbrelding hebben gegeven die
zulks onder het motief,dathetbestaan- volkomen in strijd ismethaarwaardigid alssouvereinestaat.Zijhebben de
deverdragvan 1903ondervernedlrende he
omstandigheden en onder pressle tot kanaalzône volkomen tot O n Aanedk
aa
nse kolonieomgevorm d.Een kolonie
stand was gekomen en door de Amerien eigen gouvem eur,die door de
kanen werd toegepast op œn wijze die mPreetsie
dent der Verenigde Staten wordt
voor Panamâ a1s souvereine staat ten
enen rRale Onaanvaardbaar WaS. Zowel benoem d, met een eigen rechtspraak,
PresidentJou son a1szijn opvolgerpro- m eteigen scholen en eigen sociale voorbeerden op verschillende m anieren Pa- zieningen,m etmaar liefst veertien milinam â te verzoenen,voornamel
ijk door taire bases over de hele lengte van het
verhoging van de jaarlijkse thuur'voor kanaalen met œ n troepenmacht die in
de kanaalzône,die momenteeltwee m il- geen enkele verhouding staattothetbejoen dollarbeloopt.Panamâ echternam grensde doelwaarvoor Pananaâ de aandaar geen genoegen m ee. Het verdrag wezighei
d ervan aanvankelijk toestond,
zelf moestop de helling,maar Amerika de bescherming van hetkanaal,doch die
wildedaarnietaan.Een tijd lang dreig- in feite oefende in de guerilla-oorlog en

Verenigde Naies

dehetzelfsmetde janleg van een heel inparaatheidweqd gehouden voorevennieuw kanaalelders m de landengte van tualiteiten in Latl
jns-Amerika.

M idden-Amerika.Hoeweldatnietopen- Panamâ neemt dit nu niet langer m eer.

lijk geschiedde,dreigde Nixon,naar de Inplaats van voort te gaan m et het bePanamese staatslieden beweren, zelfs handelen van deze aangelegenheid als
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een bilateralemoeilijkheidAheefthetde toetreding eenm aal een feit is, maakt
kwestie voor de Verenigde N aties ge- Denemarke: er geen geheim meer van

brachten hetbesluitvan de Veiligheids- dathetin z1Jp hartverlangtnaareen teraad om er zo veel aandacht aan te be- rugkeer totznn oude neutralism e.

steden dathijdaarvoorzijn vergadering
naar Cuidad de Panamâ verlegde,Pag
a1seen grpte diplomatieke pverwinmng Duitsland en hetOostblok
voor Presldent Opar Tornlos worden De toenaderingspolitiek van Bondskan-

beschouwd.Ter bileenkom sthebben zo- selier W illy Brandt tot de landen van
we1Panamâ a1s Am erika hun standpunt hetOostblok komtop detochtte staap.
uiteengezet.W atderesultatenzullen zijn Niet omdat Brandts binnenlandse pohwasaan heteind van de maand nog niet tieke tegenstandershethem moeilijkmabekend.
ken,maar om dat de Oostbloklanden zelf
die politieke tegenstanders in de kaart

N .A.T.
O.
D enemarken heeftZch de kritiek van de
Secretaris Generaal van de Nato, de

heer Luns,op de hals qehaald,omdat
hetnaar diepsqordeelzjn ddensiem tentieel Mnzlenhjk aan hetverzwakken

is.
Denemarken neemt in het geheel van
hetNATo-verband eenbelangrijkestrategische plaats 1,omdathet drie doorgangen van de Baltische zee naar de
N oordzee beheerst. De N.A.T.O. verwachtvan Denemarken dan ook een extra inspanning om de verdediging van
die drie doorgangen veilig te stellen.
Denem arken doet echter sinds enkele
jaren niet anders dan smkje bij beetje

sïhijnen te gaan spelen.Op allerleimanamelijk merken,dat zij nietvan zins
zijn ook maardegeringstepolitiekeconsmuentiete verbinden aan Zjn veldrag
en dathethun uitsluitend te doen lsom
de economische voordelen die zij van
zijn Oostm litiek verwachten.Zowelde
Sovjet-unle a1s Oost-Duitsland hebben
de laatste tijd bijherhaling laten merken,datzijmetnametenaanzenvan de
status van W est-Berlijn hlrdnekkig een
nleren laten de Oostbloklanden Brandt

standpunt innemen dat lilnrecht tegenover datvan de Bondsrepubliek en W illy

Brandt staat. Zij wensen W est-Berlijn
nietteerkennen A1seen deelvan W eslDuitsland.DeSovlet-unie heeftdatduidelijk totuiting gebrachtdoorvierkant

van zijn defensiebegroting afknabbelen. te weigeren de W estduitse ambassadeur

Dat beleid dateert al van vôôôrdat in tebetrekken in devoorbereiding van œ n
1971 de socialisten aan hetbewind kwa- bezoek dat de burgemeester van W estmen.Hetkabinet Baunsgaard,datop de Berlijn aan Moskou zou brengen- een
midden-partijen en op de rechtse groe- bezoek,dat vanwege deze verwikkelinperingen in het Parlement steunde, be- gen is afgelast. Rusland weigerde zijn
gon daar al in 1970 m ee, toen het de atleten te laten m eedoen aan een interdienstplicht van veertien tot twaalf nationaal sportgebeuren, om dat W estm aanden terugbracht teneinde tot een berlijnseatleten daarin meededen in één
besparingvan 125miljoen kronen tege- team met de atleten van de Bondsrepu's,
raken.De socialistischem inderheidsrege- bliek.D ehereniging van Duitse famihe
ring,sinds hetaftreden van Krag onder waann
' Brandts verdrag uitdrukkelijk
leiding van Anker Joergensen,heefthet voorzag,wordtdoorPolen eenvoudig tenu met enkele middengroepey op mn gengewerkt:En Oost-Duitsland doetmet

akkoord gegooid oyer een meuwe 1n- deze politllk uiteraard djpper mee.
breuk op de defensleuitjaven.Volgens Brandts baslsverdrag heeft ln de grond
ditakkoord zullen dezeyltgavenin 1973/ aan de politieke verhoudingen m ssen
74 nog 3Z van het natlonaal lnkom en W estey Oostin Europanietsveranderd.
vergen:in 1976/
77 zullen zijzijn terug- Evenmln heeft het verbetering gebracht
gebrachttot2% % van hetnationaal1- in deverhoudingen binnen W est-Europa.
komen,zulks terwijl dit percentage in Erisduidelijk een lichte verkoeling tede andere NATo-landen op 4,2% is genover W est-Duitsland bespeurbaar.
vastgesteld.Detijd voordedienstplicht Brandtheeftzich kortom in een wespenwordt opnieuw verlaagd, ditmaal van nestgestoken.
twaalf tot negen m aanden. De bekendmaking van deze plannen was opgehou-

den om geen moeilijkheden opteroepen Dollarcrisis
bijdetoetreding van Denemarkentotde Tweemaalbinnen enkele Paanden tijds
Europese Gemeenschap,maar nu deze heeftde dollareen aderlatlng ondergaan
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en de laatste maal,gedurende de maand
maart,hebben de topfinanciersvan veertien landen een volle week nodig gehad
om zich te beraden over de vraag hoe de
dollarstloom:die zich over de hele wereld ultsprmdde, op te Vangen en ZO
goedmogelijkhetevenwichtweerte her-
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a1s de andere vij'
f landen tejamen.De
op schattingen gebaseerde cnfeqs voor
1973 komen toteen totaalvan rulm 2500
piljarddollar,waawan echterslechtsde

helft voor rekening van Am erika komt.

Devijflu den snmen zijn dusAmerika
nabij lekomen.De cijfers over de uit-

stellen en de qeldcrisiste overwinnen. voer bleden eenzelfde beeld. Beliep de
H oe de dollarm deze crisiskon geraken, exportvm Amnedka ka 1950 nog evenblijktuiteen aantalcijfen die door Le veel a1s dle YAn de vijf andere llnden

M on#e Diplomatigue werden gepubli- samen (15 mlllard); in de scu ttmgen
ceerd over de ontm kkeling van hetBru- voor 1973 komt Amerika mqt minder
to N ationaalProdukten van de uitvoer dan een kwartvan hettoualu1t de bus.
derVerenigdeStaten gedurended!jaren M e! 53 miljard dollar: te- ijl W est1950tot1973invergelijkingtotdleonl- Duilland allœn 55 ml'hard haalt.Ook
wikkeling in enkele andere landen. D1e

debetaM gsbalansvan Amerika vertoon-

andere landep Zjn Japan, West-Duitsland,Frankqilk,Eygeland en Italië.Tllt
men hetnahonaalmkomey van dezewjf
landen en dat van Amenka over 1950
bijelkaarop,dan komtmen op 405miljard dollar,waarv>n Amerika alleen er
288 miljard voorzl
'
l
'n rekeqingnam.Na-

deeen steedsgroterdeficit.Vooraldoqrdat de hapdelsbalan? van œn positlef
saldo ad bllna 5 ml
'hard dollar m 1960
omlloeg naarsen negatiefsaldo yan 6,4
mlllard dollar m 1972.Amerika ls hard
aan een heY ening van Zjn economie
toe,* 1hetin slm enwerking m etde angenoeg drie kwartdus.Dnem aalzoveel derelanden gezond blijven.

* Internationaleconflicten
althans begreep President Thieu het en
zo begreep hetook de Amerikaanse Prenoq stagnatieop tetreden in deuitwis- sidentN G'on.
n dergelijk nieuw offensief zou men
selmg van krijgsgevangenen en in de af- Ee
't meer a1s œ n bestandsschenvloeiing van Amerikaanse mih'
tairen,de echter me

Vietnam

Dreigde er in het begin van de maand

moeilijkheden die daaromtrent rezen,
werden in deloop van demaand opgo
lost en tegen 'teindeervan aJn delaatste
Amerikaansekrijgsgevangeneen delaatsteman van degevKhtstqoepen naarpatda teruggekeerd.M et ultzondering van
s
lm te
nd
eo
rnt
be
wak
i,
na
gchtergebleven uitœn
kl
eintc
ing
ent

ding blnnen nxnmerken; da!zou niets
mlnder zijn dln an hervattmg van d!
oorlog. Het D u betekenen, dat Hanol
hetb>tand alleen me r had getekend
om de Amerikanen kwptte raken,m aar
nietom vredete sluiten metSaigon.Pre-

sidentNixonmendedathijditnietkon

aanvaarden en richtte ter gelegenheid
van de terugkeer van de laatste soldaat
uitVietnam in œ n toespr>ak tot het Ameriknnnne volk e n ernstl
'ge waarschuwing n%n het adres van Hanoi.M sHaoiZch nietnsn hetbestand wilde hounamen zijtegen heteind van demaand n
meergK onœ ntreerdeVormen aan en bX den,a u Am erika hetzelfdekunnen doen
n dân zou de he1 wel eens opnieuw
gonnen zijtegen detijd datdeinternati- e
onale commissievan toezicht haarwerk- kunnen losbranden.
x nmheden zou gaan be indigen, de in- Om dezg waarschuwing diplomatiek
van de Amedkaanse ambassade.Intussen K hter geen
gebrek aan bestapdsschendingen. Hoewe1die aanvankell
-lk de indruk maakten
van min of m eer incidentele prikacties,

druktewekkendatzijdienden t:rvoor- krachtbi)tezettennodigdehijPresident
bereiding van een nieuw offensief van n ieu uit tot een offideel bem ek aan
Noord-vietna tegen Zuid-vietnam .Zo Amerika.Voorn ieu,die aan aJ
-n twee-
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denmbtstermijnbezigis,vormdediepitnodiging als hetw>re dq kroop op aj
-n
bqwind.Een dergllijkemtnodiginghmft
h1!,zo lang a1s hljPyesidentvan ZuidVletnsm is,nog pooitgekregen.Noch
Johnson noch Nlxon voelden er veel
voorom hem officieelteonwangen.Hi
j
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kaanse smbalsadeur Cloe N oel,de Be1-

gische kanselier Gyy Eid en dejaakgo
lajtigdevu Jordanlëgijzelden.ZlJMisten
vnjlating van œn aantalin Jordanpd gevangen genomen Palestijnen,waaronder
de leider van E1 Patah, Abou Daoud,
alsook de vrijlating van de moordenaar
was - en is nog steeds - m
' Amedka van Bobby Ker edy plusnatuurlijk het
uikelilke vnlgeleide.Toen noch Jorhoo
gstimpopulair.D!Amenk
'aansepu- gebr
blieke opnle M g en zlethem nog steeds danle
-noch Am erika Zch bereid toonden
!lsde grote dwarsligger tegen de vrede hun eisen in tewilligen,schoten zijde
ln Viemam;aljdegladdevogel,dieqrin twee Amerikaanse en deBelgische diploisgeslaagd dulzenden Amerikaans!Jon- maatdood.Ziendedatzijmetdezedaad
znnk van de Palestijnen niet alleen
gepsvoorZjn M ak dedood in teJagep. de
*
HPJheeftPaaréén keerde gelegenheid m de W esterse,maar ook in de Arabische wereld zelf m eer kwaad dan goed
g
eh
resGu
ldesm,
ntN'
Go
nmleAme
onMrp
etewe
no
he
ta
ed
ilaP
nd
ma
ar
ika
rp
d hadden gedaan,gaven zijZch tenslotte
hijnietonwangen.Nu echter eensklaps over onder vrijlating van de drie nog
wel. M et de nodlge voorzorgen welis- oyerqebleven gi
jzelaao. De Palestijnen
waar.De Presidentontviny hem nietin die zljuitde Jordaanse gevangenschap
hetW itte Huis,maarin zlln Californi- hadden willen bevrijden,werden aanvansche buitenresidentie in San Clem ente, kelijk terdood veroordeeld;de Koning
waar gœ n grote dem onstraties tegen zil
'n veranderdehqn strafin levenslqng.Soe-

gastverwachtm ochten worden.In W as- dan t
oonde zlch weinig zachylnnig tehington liet N ixon Zch niet Zen m et genover de acht terroristen.Zp werden
n ieu snmen.n leu toonde Zch overi- gevangen genom en en zullen voor de
gens na zijn boprekingen zeer Jelfbe- rechtermoeten kom en.Amerika heeftde
wust.Zuid-vietnam kon Noord-vletnam hoop alui
tgesproken,dat zij ter dood
nu zélfwe1aamAmeendehij- ookzon- zullen worden veroordeeld en het conder steun Van m enka
' anse soldaten of verâeed Soedan erg slechtAmerika voor
vliegtuigen.
hethoofd teltotln.
In hetAmerikaanseCongreslchterwek- M ochtmen ditzlen alseen eerste wraakte de rede van Nixon em stlge veront- oefening na hetneerschieten v:n een Ly'gtuig doorIsraëlvorige maand,
waardiginq bijde nemocratische meer- bisch vhe
derheid, d1e de President voorYeld dat overalin Europa leefdevreesdatmeerhetondertekende bestand œn eind hedt dere poglngen totwraakoefening zouden
gemaakt aan de oorlogstoestand en dat volgen.
hijnu nietmeelgerechtigdisom krach- H et bezoek van Hafez Ismael a1s Pertens œ n machtlging die Johnson inder- soonlijk afgezxntvan deEgypdschePretlld ondervalse voorwendsglshetCon- sidentSadat aan W asMngton verscherpgres heeft ontfutseld, opnleuw zkmen- tq eveneens de siœatie.Ismaelbereikte

kaansestrijdkrachteyin hetvuurtewer- nletsen kwam terug metde bopdschap
pen.Openlijk is Nlxon ervan beschul- datAmerika nietalleen geen duc breed
digd in'Amerika een eenm ansregering te wil
de wijken voor de verlangens van
willen vestigen en hetCongreswenston- Ely
pte; maar bovendien nog nieuwe

der geen beding een nieuw avontuur in vllegtulgen ging leveren aan Israël.Alhet Verre Oosten alleen om dat de Pre- dus deelde Sadat tegen het eind van de
sidentzich gepiqueerd voelt.
maandmee.En uitdez! situatie trok hij
de consequentie,dat KJ een sterker naionaalbewind zou gaan vormen,waarin

H etM idden-oosten
hijzelfnietmeerallœn a1sPresidentzou
Op 1maart!afdeambassadeurvan Sa- optredey maarook a1szijn eigen Minisoudi-Arabië m Khartollm een afscheids- ter-presldent.M etveelnadruk kondigde
receptie ter ere van de Amerikaanse hijaan,datnu devoorbereidingen voor
zaakgelastigde Curtis M oore.Toen deze een nieuwe oorloj tegen Israël eerst
receptie ten einde liep, drong een uit rechtmoesten beylnnen,omdat Egypte
acht man bestaand commando van de

nu geen andere m tweg meer had,m aar

Palestijnse Zwarte-septemberorganisatie de hervormingen die hijin zijn kabinet
het ambassadegebouw binnen,waar zij aanbracht,wezen nauwelijksin die richdegastheer,zijn vrouw en kinderen,hun ting. W aar nieuwe ministers optraden,
eregut en diens opvolger, de Ameri-

W aren

het gematigde figuren.
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* N ationalepolitiek
N ederland
raad hadzich lchterhetbeleidderbeide
jen geschaard
De kabînetsjormatie.W éér verstreek andere confesslonele parti
egn volle maand zonder datNederland en Tilapushad- in ietwatanderemaar
zlch op hetbezitvan een volwaardig ka- nauwelpksscherpere bewoordingen - in
binet kon fverheugen'.Een volle maand feite hetzelfde gezegd als Biesheuvel en
zonderdatNedeqland zelfsmaarforma- Andriessen. Burgers poging om de drie
teur Burger kwilt kon raken. Die man confessionele partijen van elkaar 1os te

wist eenvoudig van geen opgeven.Hij weken,berusttedusopeen smoes,diehij

moest en zou een kabinetDen Uy1 for- l
jJlneringe
ond
yrhetmotto van verkeerd te
llcht,m oest intrekken en zachtm eren en W rong zich in allerleivreemde
bochten om de weg daarheen toch voor- Jes wegwuifde.Aanvankelijk zag heter
alopen te houden.Grovebochten,zoals toen slechtvoorhem uit.DeKVP en de
helemaalbijzi
jn politieke statuurpaste. Antirevolutionairen verklaarden onder
Zijn eerstezetin demaandmaartkwn.
m geen beding de band me!deChristelijkneerop nietsmeerofminderdaneen in- HistorischeUnie1ostewlllen laten.Eerst
braak ln hethuis der confessionele par- toen naderhand Tilanus inderdaad zijn

ht
ia
jndpun!versjherpteen meedeeldedat
tijgn.EerstliethijdeAntirevolutionaire s
ookzljnerzlldsnietsmeermetBurger
mlnisterBoersma uithetzittende demis-

sionaire kabinet Biesheuvelb1J zich ko- te maken wilde hebben, doch daaraan
toe
,ide
dat œ n eventueel Dleegaan
men om hem een ministerszetel aan te va
nvoe
degde
be
andere confessionele parbieden in een extra-parlementairkabinet
Den Uyl.Burger wlst maar alte goed, tijen desamenwerkingtussen dedrieniet
dathij daarmee een zwakkeplek in de in de weg hoefde te staan,gingen KVP
wallen van de confessionelen raakte. en AR toch weermetBurgeroverleggen.
Boersm a immers is van oorsprong een Over enkele punten was men hetnu wel
vakbondsman en a1s ervan iemand vol- eens.Hetkabinetzqu extraparlementair
doende sympathie voor een links-geori- heten en er zou rmmte in worden geenteerd kabinetm ochtworden verwacht maakt voor zes confessionele ministers.
washetvan hem.Hijliet zich dan ook Breekpunt werd nu het program . De
inderdaad strikken.Kort daarop volgde confessionelen wilden daar tevoren in
een gesprek met de voorzitter van de wordenpekend,maarDenUylwildevan
Antirevolutionaire kam erfractie '
m de geen wilken reten.M en had zijn proSenaat, prof. de Gaay Fortman, die gram methuld en haarte slikken.Punt
nHoitonderstoelen ofbanken stak,dat ult!
NIJ met het leiderschap van Biesheuvel Burger echter wroette verder. Hij liet
over zijn partijweinig ingenomen was. zich nauwkeurig informeren hoe de verOok dezezegdezijn medewerking toe. houdingen lagen binnen de confessionele
Geconfronteerd metdeze pijnlijke bres fracties.Dat er een aantal leden in die
in hun gelederen staken de drie confes- fractieszat,datbereid wasDen Uy1on-

sionelepartijen dekoppen nogmaalsbij middellijk na zijn optreden weg testemelkaar en zochten zijwederom contact men, was bekend; m aar hoeveel M ten
metde formateur.Zijverklaarden zich erin die nietmetdeze lijn mee zouden
bereid aan een extra-parlementair kabi- gaan en een kabinet Den Uyl althans
netDen Uy1deelte nemen,mits hun in voorlopig zouden <gedogen'? Zouden er
dat kabinet zeven zetels werden toebe- datvoldoende zlln om een m eerderheid
deeld tegentienvan dedrieqrogressieve te vorm en achter I7en Ilyl? svederona:
partijen en mits zij een duldelijke in- bressen schieten.
breng konden leveren in het regerings- Intussen liet Andriessen de formateur
program .Burger hield de deur voorhen weten, dat çr nu definitief geen sprake
open doch probeerde opnieuw een bres meerkon zijn,datdeKVP meedeedaan

te schieten in hun lelederen door botweg te stellen dath1jmetéén van hen,
de Christelijk-Historische Unie,niets te
maken wilde hebben,aangezien de fractieleidervandezepartij,deheerTilanus,
zich scherperdan een der anderen tegen
een kabinetDen Uy1zou hebben opgj-

een kabinetDen Uy1en datzijook haar

daarvoor in aanmerking komende leden
ten stelligste zou ontraden om zich door

Burgertelatenlijmen.Ofzijeen kabinet

Den Uyl zou gedogen of niet,zou van
de om standigheden afhangen. Eerst

moestDen Uy1maareensmetzijn pro-

steld. De Christelilk-Historische partll- gram op tafelkomen en eenspreciesver-

tellen wat hiJ in dat projram van zo
grootbelang achtte dathiJerde portefeuillekwestle overzou stellen.M aarhet
was weer aqn dovqmansoren gepraat.
Den Uy1welgerde vlerkant tj vertellen

waar h1J een halsznnk voor zpn kabinet
van zou maken.
Zo slingerde dekabinetsformatieheen en
weer tussen hoop en vrees.Aan heteinde van de maand stond het nog steeds
niet vast of Burger nou zou slagen of
niet.
Socx e onrust.In het proces dat de
'Toogovens eind februari tegen de vakbonden aanspanden en waarin zij de
rechtervroegen de bonden een stakingsverbod op te leggen,we
'lbegin maartde
uitspraak,dat de bonden inderdaad niet
met de staking mochten voortgaan.
Voornaam ste overweging was daarbi
j,
dat de staking voor de bonden weleen
rechtmatig middelis om voorde belangen van hun leden op te komen,m aar
niet om daarm ee andere groepep werknem ers,in casu de hogey gesalane
'erden:
ten aanzien waarvan zl
J eisten dat ZJ

van de arbeiders slechts een gering aan+1 leden telde, kwam eensklaps in het
centrum van de belangstelling en eiste
een zetel op in de Sociaal Economische
Raad.D e vakcentrales waren daar vierkant tegen en dreigden uit de Raad te
stapm n als ditverzoek werd ingewilligd,
waar een kans op bestond, om dat de
kroonleden van de Raad over de toelating van deze nieuwe vakcentrale zodanig verdeeld waren datde kleinstmoge-

lijkemeerderheid van deRaadzichvôôr
toelating zou uitspreken. Deze crisis
werd echler bezworen doordatde Raad
uiteindelijk beslootde vakcentrale van

het hogere personeel wél toe te laten,
doch slechts met een adviserende stem
en alleen overvraagstukken waarde be-

langen van hethogerepersoneelmeezijn
gemoeid.

Het Koninkrilks-statuut.In de loop

van de maand maartis de koninkrijks-

commissie,die een herzeningmoetvoorbereiden van hetStamutdatN ederland,
Suriname en de Nederlandse Antillen
onderling verbindt,op het eiland Aruba

nietnaargelijkematealsdelager-betaal- bijeen geweest.Veelverderdan algemeden in prllscompensatie en inkomensver- neqedachtenwisselingen schijntmen niet
betering zouden delen, te benadelen. tezljn gekomen.Viercommissieszullen
Prompt werd het werk bij Hoogovens het probleem der stamutherzening in
hervat,doch meteen ging œ n nieuw sta- zijn verschillendeonderdelenbezien.Een
kingsparool door de hele m etaalindu- van deze commissieszalzich buigen over
staatsrechtelijkestnlctuur,œn tweede
strie.In talvan bedrijven werden korte de
Prikacties georganiseerd,waar regelma- over de defensie,een derde over de dit1g duizendep,soms enkele tienduizenden plomatieke vertegenwoqrdiging en een
arbeidersbijwaren betrokken.Dewerk- laatste over de economlsche problem en.
gevers hielden echter hetbeen stijf en
maakten bekend,datzij dqor een systeem van ondellingetoezeggmgen snkele
honderden mlljoenen ter beschtkking Verenigde Staten van Amerika

h
adden om deslakingen uitt
eangen.
Devakbpnden,d1eernu alzo'
n slordige

De fndfcaen. Van kolonialisme gesproken:in hetbegin van denegentiende
vier à vnf ml
'ljoen - alshetietmeer eeuw leefden er evenveel Indianen in
was- tegen aan H dden moeten gooien Amerika als Indonesiërs op Java.Onder
uithun weentandskassen,o ten ereigen- het koloniaal bewind van de Nederlanlijk we1verlegen mee.Zij hadden deze dersgroeide hetaantalJavanen tot zo'n
weerstand nietve- achten grepen tegen vi
jftigmiljoen;van deIndianen in Ame-

hqtem
'devan demaand gretig demoge- rika bleven er nog geen half miljoen
lilkheid aan om de beml
'
ddelm
'g van over.Hun jacht
gebie en werden bij de

Prof. Goudzwaard in te roem n,die inderdaad een formule wistte vinden waar
beide partijen tenmlnste een grondslag
voor een hervatgesprek in onderkenden.
Eind van de maand waren de eigenlijke

trek naar het W esten onder de voetgelopen; hun bisonkudden werden afge-

maakt;zijzelfbeurtelingsmetplechtige

verdragen zoetgehouden en uitgem oord,
wanneer hetde blanken goeddunkte die
onderhandelingen over de nieuwe ap verdragen te schenden en hen verder
beidsovereenkom stin de m etaalindustrle naar het sten Mp te jagen.Tenslotte
nog niet begonnen.- Inmssen begon- werden deWe
overblilfselen van hun stam nen Zch ook de hoger betaalde perso- men opgeborgen in uitgestyekte reservaneelsleden te weren.Hun eigen vakcen- ten,waarzi
j,wijd verspreid,in hutten

tralh dieallangerbestond maarin ver- leefden, nauwelijks voorzien van gelilking totde drie grotlvakcentrales haastonmogelijk overzo'n spreid'
mg aan
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te brengen - gemakken a1s elektriciteit,
waterlelding en sanitair. M eer dan de
helftvan water nog van de Sioux en de
Oglalasisoverlebleven,heeftgeen werk;
onderwijs genleten ZIJ maar zeer weinig;hun gem iddeld inkomen ligtop 846
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drukt, ongetwijfeld gaan uitdiem n.Hij

genietnog steedsln zeergrotepopulariteitin Ierland;hlJ staat aan hethoofd
van één partijen hijbeseftmaar alte
goed, dat Cosgrave erde
eens
gr
e
wet
1
we
epar
tiot
jen
moeite mee kan kn'
jjen
dollarperjaar;datisietsmeerdan een die hijin zijn regenng samen hedt!ederde van de ruim 30* dollar, die
bracht,bijeen te houden.Dat hij zljn
Am erika a1s de grens van de a= oede nederlaag dan ook nieta1s definitief bewordtaangenom en.
schouwt,blijktuithetfeit dat hijkort
DejongeIndianen Zjn hiertegen in ver- nadien heeftverklaard,niet in aanmerzet gekomen en hebben meer dan een king t: willen komen voor çen kandidam aand lang in Zuid-Dakota de plaats tuurbijdepresidentsverkiezingen,diein
Wounded Knee bezet.Zijwerden daar mei of junlmoeten plaats vinden en
belegerd en hebben zich tenslottem oeten waarbij de langamerhand legendarisch,
overgeven.M aarzijhebbenhun doelbe- maar ook hééloud geworden Eamon de
reikt:de aandacht van de wereld is op Valera een opvolgerzalmoeten krijgen.
hun 1ot gevestigd. Amerika M 1 er iets
aan moeten gaan doen.

Strengfrrecht.Een anderovçrblijfsel Frankri
jk
van destnjd tegen delndianen isdebe- H etM g er na de eerste ronde van de
paling in de Grondwet der Verenigde Franse parlementsvçrkiezingen lelijk uit
Staten,datiedere burgerhetrecht heeft voor de drie partijen die tenmen de
vuurwapens te dragen. Daaw an plukt gaullistisch getinteregering vormden;het
Amerikanu dewrange vn chtenvan zijn liep echter allemaalzoals voorzien was:
criminaliteit,die onvoorstelbare vo= en bi
dç tweede ronde wendden zich ta1
heeftaangenomen.PresidentNixon heeft vaj
n kiezers weer van links af.Dit beteZch vastbesloten verklaard hier iets aan kende echter niet, dat zijterugkeerden
tegaan doen.HijheefthetCongresaan- naarhetgaullisme.De regeringspartijen
bevolen het strafrecht te herzien in die verloren bijna honderd zetels en een
zin, dat m eer ernstige delicten aan de sterkeregering kunnen zijnietmeervorfederale rechtspraak worden overgedra-

men zonder de steun van de t
réformaen en dat aan de rechters minder spe- teurs9,die tussen de twee verkiezingen in
llng wordtgelaten in de bepaling van de duidelijk teverstaan hebben gegeyen dat
strafmaat. Er za1 m eedogenloos moeten zijnietvoornemenswaren metde-linkse
worden opgetreden,meenthij.
groepen in zee te gaan.Een meerderheid

zouden zij daarm ee trouwens nog nét

niet kunnen vorm en.
Aan het einde van de m aand was de
PremierLynch heeftzich misrekend met nieuwe regering nog nietgevorm d,maar
hetvervroegd uitschrijven vanverkiezin- hetstond we1vastdatM essmer premier
gen voor de Dail, het Ierse Parlement. zou blijven,dat enkele voormalige miDe twee partijen die in oppositie tegen nisters niet zouden terugkeren en dat
hem stonden,vielen elkaarnog netbi
- PresidentPompidou de nieuwe regering
*j
tijdsin dearmen enhebben tesanaen Vler een sterk sociaalgetintprogram zou aanzetelsm eer weten te winnen dan de Fj
'. bevelen.
anna Failvan Lynch.De nederlaag van
Lynch wordt algemeen toegeschreven
aan de ontevredenheid,metname onder Noord-lerland
de boeren,over Zjn sociaal-economisch Ulster blijft worstelen met de terreur.
beleid.Ditwasinderdaadnietzijn sterk- De buitenstaander krijgtde indruk,dat
ste kant.Zijn opvolger,Liam Cosgrave, de Noord-leren er langM merhand aan
heeftintussen zljn nieuwe kabinet dan gewend raken bommen voor hun deur
ook gepresenteerd met een sterk soci- tevinden zoalsdeN ederlandermelkflesaa1prograp. Het is echter een open sen.Iedere maand, iedere week, bijna
vraag ofhiJ het lang za1houden.Lynch iedere dag is het weer raak.
heeftZch vôôr de verkiezngen a1,over- Intussen hebben de Noord-leren in het
rompeld doorde slagkrachtvan zijn te- begin van de maand gelegenheid gekre-

Ierland

!enstanders,ovqrhaast op de ontwikke- gen zich bijreferepdum uitte spreken
1mg van een soclaalprogram ingesteld en overde vraag ofziJbijEngeland willen
zaldit,nu hijzelfin deoppositieisge- blijvendan we1zich willen aansluitenbij
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de Ierse Republiek.Aan dq uitslag van absolute nzeerderheid heeft verworven.
ditreferendllm kon geen twljfelbestaan. De Grondwet schrijft in dat gevaleen
De katholieken saboteerden het referen- tweede verkiezi
nj voor,maar eijenlijk
dxlm,omdatde protestantse meerderheid heeftdatnauwelpks meer enige zln omtôch unaniem voorEngeland zou kiea n. dattotiedersverrassing- totpijnlijke
Kort nadat aldus was komen vast te verrassing hetm eestvan deml
'litairen staandatUlsterbijEngeland rildeblij- de kandidaat van de Peronisten,Hector
ven,publiceerde de Bntse minlsterW hi- José Cxmpora,op 11 ma>rt49Z van de
telaw,die sederteenjaarin feitehetbe- stemmen op Zch verenigde. Generaal
wind over Noord-lerland heeft overge- Lanusse,de Zttende President, erkende
nopen,zljn rleds lang aangekondigde reeds 's andergndaags,dat Campora in
Wltboek,waann Mjbekend maaktehoe feite de overwmning ïeedshad behaald.
Engeland zich voorstelt het Ierse probleem op te lossen. In grote trekken
komt dit voorstel Merop neer, dat het
Ierse Parlem ent wordt vervangen door
een nieuw vertegenwoordigend lichaam,
waarin de katholieken,anders dan in het
oude parlement,naar evenredigheid zit-

Campora, van huis u1t tandarts en cMrurg,behoorttotde oude garde van Perôn.Van hem gaathetverhaal,dattoen
Péron hem eens vroeg hoe laat het was,

hijantwoordde:elke tijd:die U belieft,
mijnheerde President.H1jheeftdeverkiezingen gewonnen onder de leus:Stem

ting hebben.In ditlichaam zullen vijf Canlpora, stem Perôn. Tegen het eind
afdelingen worden gevormd en hetvoor- van de maand ishijnaarRome gereisd
Ztterschap daarvan za1 worden gegeven om zijn idoolteontmoeten en methem

aan protestanten zowel als katholieken. te overleggen wat er nu in Argentinië
Die voorzitters vormen in feite de rege- gaatgebeuren a1sde nieuw-gekozen Prering.Erza1geen minister-presidentm eer sident op 25 meizijn ambtmoet aan-

optreden,doch eenvan devij'
fafdelings- vaarden.KomtPerôn v66rdietijd naar

voorzitters za1aan hethoofd van de <re- Argentinië terug? Zekerheid daaromge
d
ring'slaay.Engeland blijftvoorlopig trentbestn tniet.De kans is groot,dat
e touwtlesln handen houden en m etde Perôn pas M 1 terugkeren a1s Campora
Ierse Republiek zullen intensieve bespre- goed en we1 a1s President is gdnstalkingen plaats vinden met name over leerd.Ofhijinderdaad za1worden gemnauwere economisch! samenwerking.
stalleerd poet nog worden afgewacht.
Uiteraard staan demllitante protestanten De mil
ilalren hebben wel N imschoots
over deze voorstellen op hun achterste vôôr de verkiezingen verzekerd dat zij
benent*maar W hitelaw speculeert op de de uitspraak van de kiezers zouden eergematlgde middengroem n, die alles lie- biedigen, maar zij verbonden daaraan
ver aanvaarden dan voort te gaan met we1 bepaalde voom aarden. De voorhet terrorisme.
waarde o.
a.dat zij de regering zouden

blijven bijstaan in iedergevalin destrijd

Chili

tegen ultra-links. Over die voorwaare
hebben Campora en Perôn geen woord

De verkiezingen in Chili hebben Presi- l
osxelaten.Hetblijftdusheelgoed modent Allende weliswaar geen meerder- gelllk, dat de militairen toch nog een

heid verschaft in het Parlement, maar stokjevoorde terugkeervan Perôn zulen steken.En a1s zi
j dat niet doen,
zijn aanhang in het wetgevend college l
toqh aanzienlijk yersterkt.In het lager- wordt het de vraag welke ro1 Perôn nu

huls,bestaandeu!t150 leden,hadden de preciesin hetAryentijnsestaatsbestelzal
sam enwerkende linkse partpen in 1969

gaan spelen. D1e van super-president?

e van tgrand o1d man'achterdescher57zetelsverworven;thanswonnenZjer Di
men?

63.In de u1t50 leden bestaande Senaat,
die voordehelftwerd herkozen,wonnen De overwinning van dePeronisten vormt
zijtweezetell.Allende heeftbekend ge- overigens een nieuwe schakelin de keten
maakt,dathijop grondvan dezeuitslag van een duidelijkanti-Amerikaansestemvoortza1gaan op de weg naarhetsocia- ming in Latijns-Amerika.Chili,M exico
lisme.
en Perubeginnen steedsmeerneiling te
vertonen om ondanks alle pressle van
Am erika contacten te zoeken niet alleen
Argentinië
m etEuropa maarook metde comm unisOfficieel hebben de veykiezngen in Ar- tische wereld. Perôn voerde tijdens de
gentinië nog gœn President opgeleverd, Tweede W ereldoorlog al een duidelijk
om dat nog geen van de kandidaten de anti-Amerikaans en pro-Hitleriaans be-
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wind en heeft zich de laatste tijd en schap * 1overdra-n >an Hjn xon,die
groot bewonderaar genoem d van M ao
Tse Toeng, die hJ
- beshs
't wi1 gaan be-

nuaan
D
og luitenan!isbijde luche acht
e ee zou hIJ - na Pa> Doc vv

zoeken.Amerika krijgt het moeilpk in Haïti- detrqedeZjn,die in dezetp
-d
wathettotvoor korta1sz1
'
J
'n achterland
beschouwde.

een soortfsmlheregering tracht te stich-

ten.

Stro>snerleeftnu reeds enkele J'aren in

Paraguay

verklaardevijandschap metde kerk.Hij
heeftalettelijkepriestgrs- achtJezule-

GeneraalAlfredo Stroessner is voor de ten o.a.- hetland m tgezet en O n Paviera
de
nz
aada
lt
Par
gua
y,
gehi
ko
jzr
eenezn
totPr
vanae
fsi1
de
95
nt
4 me
vant raguaans priester door de politie laten

arresteren en doorde mangqlbalen op

niets ontziende terreur regeert zonder een wi
jze zoalsLatijns-Amenkaanue dicook m aar iets te doen om de m eer dan tatoren dat kunnen.Het orgaan van de
ellendige sociale toestanden te verbete- bisschoppen is verboden. D e hulpbis' o,die œ n bemidde
ren lf ord: te schepm n in de staatsfi- schop van M ontewde
*@
nanciën:Zijn lmbtstermljn looptnu tot lingspogin! wilde doen,werd bij MJ*n
1978;h1jM 1dan totde kleinegroep der aankom st m Paraguay bekogeld met eb
langst-regerende dictatoren van Latijns- eD n en tomaten - in opdrachtvu de
Amerika behoren. Allœn Porfirio Diaz politie.
vanMexico hield hetlangeruit.Gqruch- Arm Paraguay.

ten willen,dathijin 1978hetpresldent-

België

Dekredieturenzf
yagestemd
Begin aprilwerd de w etop de <kredieturen'gestem d.Deze eisw erd reedsveer-

tig jaargeleden doorde vakbonden geformuleerd en kreeg nu voor heteerst
erkenning,zijhetineenbeperktevorm.W erknemersonderdeveertigjaardie
cursus lopen in avond- en weekendonde- ijs,krijgen deels op kosten van de
gemeenschap,deels op kosten van hun werkgever,rechtop een au talvrije
dagen zonderloonverlies.Vanwegedebudgettairemoeilijkheden van hetogenblik @etvoor 1973 voorziene deficit van 12 à 16 miljard op de bevoting,
waarvoor een 'hakbijlcomité'eventjes 8 miljard zoekt te besparen) werd de
groep studenten-arbeidersdie voordie krediem ren in aanmerking komen,voor-

lopig beperkttotde derdejaarsstudenten 1972-1973 van de cursus tsociale
promotie',d.i.hetvoortgezetberoepsonde- ijs doorde Staat georguiseerd.
Hun aantalwordtgeschatop '
n 40.000.Ditjaarzou de vergoeding zowat
20.
000F.permanten lastevanhetRjk bedragen (wat400 miljoenbetekent)
ennogeenszoveeltenlastevandewerkgevers.Volgendjaarwordtdetoepassingvan dewetuitgebreidtotdetweedejaars.
De discussiewerd vooralgevoerd rond de optiek van de wet,die de beroepsopleiding prom oveerde daarw aar ook algem een vorm ende cunussen in a= m erking zouden moeten kom en.Ook overdebeperking van derechthebbende
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groep w erd gediscussieerd.Als tegem oetkom ing aan de eis van de CVP werd

een bijkomend ontwerp beloofd ten vx rdelevan dezelfstandigen die een patroonsopleiding volgen.Bovendien lijktde tekstvan de gestemdewetvatbaar
voor uitbreiding.

Voorwie aan derechtvaardigheid van deze eiszou twijfelen,nog deze overwegingen.Hetbudgetvooronderwijszalditjaarvermoedelijk 100 miljard BFr
bedragen.M aar nog steedsblijven arbeiderskinderen helemaalonderaan de
onderwijsladderhangen.Zijhebbennogsteedsvierkeerminderkansophogere
smdiesdan hun rechtmatigzou toekomen.W iehetreedsbeterheeftvan bijde
aanvang,wordtviahetonderwijsnogeensmeergesubsidieerd enkrijgtgemakkelijkertoegangtotdebeterbetaaldeberoepen.Te- ijldelangerestudiesvan
hun leeftijdgenoten betaaldwordendoordegemeenschap,brengen jongearbeiders,door hun produktie en de belasting die zijop hun loon afdragen,reeds
geld op voor de gem eenschap.H etwater stroomtnog steeds naar de zee!

Sociaalakkoord enmistevredenheid:# Ford-Genk
In de week van 12 -17 m aart was er opnieuw herrie in de Fordfabrieken te
G enk.D eaanleidingwasdenieuwecollectieveovereenkom st,diem eteen zeer

nipte meerderheid van 50,38% door de arbeiderswas aanvaard.Er ontstond
een spontane staking,die opnieuw de au dachtvestigde op de onoplosbare pro-

blemen dieeen modern reuzebedrijfku doen ontstaan.
Ford-Genk vertoontdrie specifieke kenmerken:1)Hetbedrijfwerd praktisch
integraal m et gelden van de gem eenschap ingeplant.D e infrastructuur kostte

miljarden aan Staat,provincie en gemeente.Erworden honderden miljoenen
intrestsubsidies gegeven op de goedkope leningen waarmee ditwereldbedrijf
zijn investeringen financierde.2) De bedrijfsorganisatie is er tothetuiterste
doorgedreven.Arbeidssplitsing en arbeidstem po laten geen voldoening meer toe
over hetuitgevoerde werk.D e m u imllm produktie wordtm etkadaverdiscipline

afgedwongen.H erhaaldelijkhebbendearbeidersorganisatiesFord-Genkvergeleken meteen concentratiekamp.3)Devoornaamste reden voordeinplanting
te G enk was de hoge werkloosheid en dusde lage lonen in de streek.De drei-

gingvan demijnsluitingenwasdeuitverkozen sfeervoordeFordmensen om
economischvoordeeltebehien.A=vankelijklagendelonentot20F.peruur
lagerdanbijgeli
jkaardigebedrijventeAntwerpen.Ford eiste- a1svoo- aarde voorde vestiging - dat de vakbonden een overeenkom st zouden sluiten

waarinzedezesituatievanlagerelonengedurendevijfjaarzoudenaanvaarden.
W atook gebeurde.N u ditakkoord afgelopen is,wordt gestreefd naar dezelfde
lonen a1s in Antwerpen.

Deonderhandelingendieditvoorjaarwerdengevoerdvooreennieuw collectief
akkoord,leken vp een staking te zullen uitlopen.Een eerste ontwerpovereen-

komstwerd doordearbeidersverworpen.De voornaamste reden lag bijhet
zaterdagwerk dat in het akkoord nog was voorzien en niet gewild wordt door
de arbeiders.Een tweede ontwerp werd dus we1 aanvaard.H et voornaam ste

punthieriniseenloonsverhogingvan 14F.peruur,gespreidovertweejaar.
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Op 13 m aartwerden er echteroptochten gehouden in de fabriek,en 's anderendaags wisteen sterk stakerspikethet grootste gedeelte van de arbeiders buiten
te houden.D e vakbondenbesloten een referendum te houden perbriefover het

alofnietvoortzetten van destaking.Indien 66% van de arbeiderszich voorde
staking uitspraken,zouden de vakbonden de staking erkennen.H etreferendllm

gafa1suitslag een meerderheid van 60% voorde staking - onvoldoende dus
volgensde syndicale norm en - en hetwerk werd hervat.Een meerderheid van

60% voorhetverder staken,na een akkoord datfinancieelgezien zekergoed
tenoemen is,istoch weleen bijzonderverschijnsel.
ln vakbondskringen werd de herrie grotendeelstoegeschreven aan het optreden

van de gauchistische beweging Amada (M 1e M achtAan de Arbeiders).Naar
onzemening is ditonjuist.Deze maoïsten duiken overalop waar erherrie is,
maarzeveroorzakendieniet.Zezijneenpostfactum verschijnsel.Intelligenter
wasdeverklaring datde ontevredenheid in zulk een modern bedrijfnietmeer
teverdoezelen is.Devoortdurendeonrustin auto-assemblagebedrijven iseen
internationaalverschijnsel.Er iszonder twijfel een coïncidentie tussen die
ourusten deaard van debedrijfsorganisatie,dietothetmeestonmenselijkebehoort wat de welvaartsstaat te bieden heeft.

DeVolksuniedeedookhaarduitinhetzakjeenverklaardedemalaisefdoordat
de zg.representatieve syndicaten het contact methun eigen basis hebben verloren en aan de arbeiders sociale program m atiesen werkvoo- aarden opleggen

zonder hen daarbij enige inspraak te verlenen'.De V.U.doelde hiermee niet
alleen op de Fordstaking m aar op de nieuwe keten van spontane stakingen
die België nu kent.D e uitleg van de V.U .over de tegenstelling tussen sociale

programmatieen spontanestakingen lijktonsechternogaloppervlakkig.Hetis
een feit dat de vakbonden steeds m eer een leidende ro1 spelen in de politieke
gem eenschap.Ze onderhandelen rechtstreeks m et de regering en nem en a.h.w .

samen met de regering een reeks beslissingen.M et de holdings en de partijbureaus vormen ze een geconcentreerd beslissingscentrum van de staat.W an-

neerje die staatfkapitalistisch'noemt,dan isdeconsequentie,datdevakbonden hetzelfde adjectiefopgeplaktkrijgen.
D e spontane stakingen m ogen o.i.echter nietalleen gezien worden a1s een ver-

zettegen deze situatie,maar a1sde noodzakelijkeen welgekomen correctieop
het hele systeem .Juist die spontane stakingen laten toe sociale programm atie
en de integratie in debesluitvorming over de staat a1sglobale politiek vooruitte
brengen. De w erkgevers hebben dit allang begrepen.Hetverschi
jnselvan de
spontane stakingen zit in feite reeds ve- erkt in de collectieve akkoorden, en
Nvordtdan ook geduldig verdragen.
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W ard Bosm ans en Rita Jolie-M ulier

Forum

H etdenken yJa
G.M terSchegget

tobjectieve geat',diewijtotstand hebben gebracht,in de crisis brengt,die er

<nœn'tegen zegt,omdatHij onze zelfvervreem ding ni
twil.God is- zo kun, e

<Mijhoudtbezig een paarprecieze,niet nen wijook zeggen - degroteRevolu-

mis te verstane,m litieke konsekwenties tionair tegen onzA vervreemding. Karl
te trekken uit Barths levenswerk.Ik * 1 Barth zegt er het volgende over: <De

theologie a1s maatschappijkritiek geven, christelijke gemeente kan en moet ook
zondertezeggen datzijdaarin opgaat'. we1 voor deze of gene gestalte van de

Ditschreef G.H.terScheggetin de ver- sociale vooruitgang of ook van hetsociantwoording voor zijn boek Partilgan- alism e opkom en.Haar beslissend woord
gers der armen.In die doelstelling past kan nietin de verkondiging van de sociook hetboek,Het geheîm van de mens a1e vooruitgang of van het socialism e,
. . .1. Onder di
e titel wordt een zevental het kan alleen in de verkondiging van
opstellen verenigd, waarvan het eerste Gods revolutie tegen alle goddeloosheid
de titel draagt en gaat over Thet offer en ongerechtigheid van de mens,d.w.
z.
van Abraham'. S. waarschuwtvoor be- alleen maarin de verkondiging van zijn

denkingen diewijtegendatverhaalzouden willen inbrengen.Hetverbrijzeltons
beeld van God en zegtons,datM4jpas
daar ter zake kunnen komen waar wij
ons onze eigengemaakte Godsvoorstellingen uit handen laten slaan. Het gehe'
lm van de mens ligt buiten hemzelf.
Datiswatin Genesis 22 op onsafkom t.
Abraham gaatop weg,open voor nieuwe daden van Jhwh:hetgeloofisde zekerheid der dingen die men hoopten het

gekomen en komendeRijk bestaan'.(K.

D.1H,4,p.626).

Alswijultgaan van degeschieenig der

grote revoluties, kan revolutie gedefinieerd worden alsde fundamentele en = vattende omwenteling Van œ n bataan-

de maatschapmlijke en politieke orde,
diezich nietgeleidelijk,maarsprongsgm
wijsin een breuk methetverleXn voltrekten die door een brede laag van het
volk bewustwordtgewilden nagestreefd.

bewijsderdingen diemen(nog)nietZet. De auteur vem ijst Merbij naar Karl
De Heer za1erin voorzien.
qezus revolutionair?'is de titelvan het
tweede opstel.Het is zeker niet de bedoeling van S.- zoalszo vaak gebeurt
Jezus in te delen in een categorie van
apriori aangegeven inhoud en grenzen.

Barth,Kirchliche Dogm atik,IV,2:THet
absoluut gestelde bezlt de absoluut gstelde eer van de mens, het tot beider
verdediging absoluut!est
eldegeweld,het
absoluut gestelde gean naet haar aanspraken,maar ook de absoluut gestelde

We1 loopt hij Mer het gevaar misver- voorschriften van œn religie Zjn door
staan te worden.God is:zo steltde au- de mens eerst opgerichte,dan praktisch
teur,de GansAndere,d1e alons mense- aangebeden,dan hem beheersende afgo-

lijk ondernemen,alonzehumanewaar- den,dietussen God enhem?hem en zijn
den en devo= gevingen ervan,alle men- medemensen ingeschoven zijn O zich nu
selijkemachten gezag,allemoraal,alle in deze middelaarspositie handhaven.
1 Dr.G.H.terSchegget,Se/geheim van de meu ...,W ereldvenster,Baarn,1972,146pp.,

/12,50.

Niet de mensen, niet welk mens ook,
voltrekt de breuk met deze gegevenheden, levensordeningen, geschiedenismachten. W at de mens zelf doet, ook

Zachtmoedigheid isde conditio sine qua
non van alle revolutie,die bestaan kan
in wat Gollwitzer de Tabsolute utopie'

wathijin verzetertegen* 1ondernemen,
looptaltijd weeruitop hun bevestiging
en versterking,roeptaltijd weernieuwe
vormen van hun heerschappij op. De

Vervolgens kom tu n de orde hetverzet
tegen detiran.Diem ag men zelfsdoden

zevan tijd tottijd meeraan hetwanke1en schijnen teworden gebrachtdan dat
ze werkelijk wankelen,hebben aan hun
naacht nog nooit ook maar werkelijke

lutie.Calvijn is nog wat voorzichtiger
dan Thomas.Hetjus resistentiae komt

noem t.

(leervan n omasvan Aquino).Luther
isertegen;hij* 1van geen rechtopver-

kleine revoluties en aanvallen,waardoor zetweten en is gekanttegen iedererevo-

grenzen gesteld,laat staan dat ze ze ge-

aan privé-personen niet toe,behoudens
uitzonderingen. N a de Bartholom eûs-

nachtwordtdehoudin!vandeCalvinis-

broken zouden hebben.HetRijk,dere- ten radicaler. Barth,zlch in de traditie

volutievan God breektze,heeftze reeds stellende,riep in 1938 op totgewapend
gebroken.Jesus is hun overwinnaar'.
verzettegen Hitlerenzijn trawanten.Dit
De auteurverwijstop p.46 naarhetK. allesisnOg geen revolutie in dem oderne
D.-citaat hierboven.
zin,maar ook die is theologisch te fun-

We kunnen hetgeheeleenszijn metde deren. De Schotse geloofsbelijdenis
schrijverdatBarth daa= eeniet*1zeg- wordtgenoemd a1sverbinding tussen het

!endatde<voorlaatste'voorlopigepoli- rechtvan verzettegen de tirannie en de

tlekestrijd1oszou staan vanhetKomen- plichtonschuldigen en verdrukten te bede Rijk. Integendeel: <luist omdat de schermen en bijtestaan.Die belijdenis
m ens op het eeuwige en definitieve heeft œn stap gedaan in de richting van
hoopt,hoopthijook op hettijdelijkeen hetrechtop verzetnaarhetjusrevoluvoorlopige'(K.D.IV,3b,p.1077).
tionis.
Vanuit de kennis van Gods wereldrevo-

Revolutie kan niet m et een eenvoudig

lutiein de Messiaskunnen wij,aldusS., beroep op hetgeweten worden gerechtbezig zijn methetopstellen van richtlij- vaardigd.Maarvanuitzijn geweten doet
nen voor het politieke handelen, niet
door deze af te leiden uit zogenaanade
evangelische princiepen, m aar door in
dialoog en in overleg m et de revolutio-

de mens een beroep op de stad dertoekomst,om datdeze eschatologische kwaliteitin hem gewekt is door de belofte
van recht en vrede en door het gebod
nairen depolitiekewerkelijkheiden haar der solidariteit. Toch moet volgens de
dynamiek,de sociaal-econom ische struc- auteur een leervan de rechtvaardige ro
tuuren haar ontwikkelingen te bezien in volutie worden afgewea n;zo'n leer zou
het licht van de absolute utopie, om zelfs een ramp betekenen. Revolutie is
daardoor tot richtlijnen te komen voor een ethischwaagsm k.
de praxis die moetvoeren naarde voor- Voor derevolutie zijn andere middelen
lopige,relatieve utopie in haar momen- dan geweld bruikbaar: o.a. opvoeding,
ten van menselijk geluk (materieel) en voorlichting, sm die, analyse, agitatie,
waardigheid (vrijheid).
overleg, demonstratie verzet, staking,
Het derde,centrale,hoofdstuk heeft tot etc.. Zeer nadm kkelilk waarschuwt S.
titel: zachtmoedigheid - voom aarde tejenhetgebrui
kenvan jeweld,datop
VOOr revolut
1n hoogstœnultlmaratlozou kunnen
ie.De overweging die hier- zi
van de grondslag vormt2luidt:een wer- ziln.

kelijkerevolutieisten dlepstealleenmet
zachtmoedigheid gediend en waarzijgeweld nietvermijden kan,omdathetuit
noodweer geboden is,oefentzij hetuit

Het geweld der rijken is geweldenarij.
Hetgeweld dera= en isaltijd en perse

voorbijschieten en in regressie raken.

-

VeN eer, noodWeer, SOm S noodWeer-ex-

cesymaar00k dan vergdelijk.

in het krachtveld van de M chtmoedig- Er volgen nog vier prachtige hoofe tukheid,anders zou de revolutie haar doel kO :

<Totvrijheid geschapen',wurin de
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mogelijkheden worden gepeild voor de hun vak en hun bestemming was:getui-

veranderbaarheid van de m ens.Conclu- gen a1s literator. M omenteel is het besie:weblnnen beterin de veranderbaar- staan geattesteerd van nagenoeg 2500
heid geloven,al ware het ten onrechte, produktieve literaire auteurs en van zodan in onveranderbaarheid, al zou dat wat 350 qeri
odieken van alle slag.De
terœhtZjn.Omdatwij mogen geloven meesten zzln vertrokken om politieke enl
in Godsomwenteling,omdatwijmogen of ideologische motieven: en dit in tehopen op het openbaar worden van de genstelling totde K onomlsche bannelingodskinderen,is er een perspectiefgege- gen,die daarom ook vlugger emigranten
ven waarin het zinvolis zich te richten konden worden.H un lot, hun bestaan,
op de wisselwerking van demensmet hun produktie, hun betekenis vormen
zlln wereld.M en m oet de oude wereld een volkomen aparte episode binnen de
achter zich laten en in een experiment Duitstalige literamurgeschiedenis. Zij
gestalte geven aan œ n nieuwe wereld.
wachten nog al
tijd op hlln historiografie
<w eeërleianarchism e',waarin de op- en hun evaluatie.Hetis niethetfraaiste

vattingenvan Bakoenin,TolstojenM arx resultaatvan de Ge= anistischevlijtna
worden vergeleken.
xoenken metErnstBloch',waarin uitvoerig wordtingegaan op diens denken.
<politiek en Politiekers', waarin de
grondslagen en contouren worden getekend van een verantwoorde,goede,evangelischepolitiek;Tevangelische',wantonevangelische, niet-m essiaanse politiek is
wanpolitiek.

1945.

Bijgelegenheid isaan deze acadenaische

lacune toch iets gedaan.De nestor van
de bannelingen,Prof.W .A.Berendsohn
(eerstHamburg,dan Stockholm),lietal

in 1947 DiehumanistîscheFront(teZûrich, ook al zo typisch, en bovendien

vond hij geen uitgever meer voor een
weede deel) verscMjnen. Daarna zijn
Hetlijktme:datterScheggetin ditboek t
r de Bondsrepubliek het biobiblioheelduidelilk zijn opzet,die wijin het voo
grafische lexicon van SterY eld-Tiedebegin citeerden,heeftwaargemaakt.
E.Nieuwenhuis

m ann en œ n poging tot auscultatie van
M .W egner aan te stippen.En datis ei-

L iterairebannelingen

genlijk alles,alsje dememoiresvan de
teruggekeerden even verwaarloost.In de

Zowat 40 jaar geleden,vooral aanslui- DD R isde inventarisvan K.Jarmatz te
tend bijdebrand van deRijksdag,toen vermelden, die niet eens zo kwaad uitde repressieve greep van hetnazsme de valt,a1sje althans incalculeren wiltdat
de auteurs die ondertussen nietmeer tot
uitte schakelen,ging het kruim van de het communistische kamp behoorden,
Duitse literam urde grensover.Daarmee ook historisch uit het overzcht waren
notoire tegenstanders massaal trachtte

begon een uitlandigheid dieaanvankelijk wejgeschrapt.Deschuld staatdusnog

door nagenoeg iedereen vo1 vertrouwen
en optimisme a1s heel voorlopig werd
d
oygevat,m aar die voor de meesten,inlen ze het althans overleefden, tot in
de buurtvan 1950 heeftgeduurd,terwijl
sommigen voorgoed in vreemde contrei-

altjdbreeduit.Nu erstilaan eeninternatlonale aandachtontstaatvoorprecies
deze materie,is hettekenend datde eerste twee symposia die totnogtoe werden
georganiseerd,telkens in Scandinavische
landen werden gehouden.Om dat einde-

en bleven hangen.Tijdenshun afwezig- lijk nu ook de Duitse wetenschap voor
heid van huis(daarom verdientdezepe- de dag is gekom en met een uitstekend

riode niet de benam ing van em igratie; relaas, dienen we ons te verheugen.
niemand wou weg, hun afreis was een Naast het fundamenteel-rechtvaardige
bewustoponthoud totde dingen zich ten van de bewerking van een fragm entlitegoede gekeerd zouden hebben) hebben raire geschiedenis,is hettevens een ontze zoveel a1s mogelijk geprobeerd te roerend getuigenisvan eerherstelen hulschrijven,gewoon doortegaan metwat del.
1 H ans-A lbertW alter,D eutsche Exilliteratur 1933 -1950. Bd. 1,Bedrohung und Vedol-
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Dezetwee delen zijn deeersteafleverin- recht in deze voorbereidende delen het
gen van een geschiedenis die op 9 delen
is berekend.Sedert 1962 over deze stof
gebogen,sedert1968 meteen stipendium
ondersteund, heeft Hans-Albert W alter

accent op de Mstorische, meer bepaald

demaalchappelijkeoutsider-situatievan
dezeDuits-schrijvende auteurs,hun discriminatie a1s rustverstoorders en lastige

zich voorgenomen e1k jaarmettwee de- heertjes.W ijhebbenveelgoedtemaken.

1en voor de dag te komen.De zelfopge- Hetesthetische belang van deze literaire
legdetaak zieterzonderm eerenorm uit. produktie komt in deze twee delen nog
De versnippering en diversiteit van de nietter sprake.Hier zijn hun literaire
aanwezige politiekeen literaire instellin- bet
ekenisen aanzien slechtsprimairmagen zijn reusachtig;de aarddjkskundige teriaal,indien ze relevantziln voor hun
verspreiding iswereldom vattend;de acti- toestand als banneling.A1s de volgende
viteitis bijzonder intens gebleven; het zeven delen inlossen watdeze tweenu al
opspeuren van vaak in ellendige om- aan kennl
's en inzcht aanbieden,dan is
standigheden geschreven en gedrukte be- weer hoop te putten voor een zinvolle
wijzen van arbeid is tijdrovend en vaak beoefeningvan de literatuurgeschiedenis,
ondankbaar.M aar eriséén verbindende zowelde l
iteratuura1sdejeschiedenis.
factor die het selectiecriterhlm van deze W alterpresenteert bewustnlets als defihistoriografie uitm aakt: het anti-nazis- nitief;hijbeperktZch toteen gedynam e.Het eerste deel * 1de voorg>chie- m iseerd overzicht,toteen landschapsverdenis van de massale exodus schetsen. kenning waarbij geen individueel noch
1933isheteindevan een periode waadn groepsreliëf wordt aangegeven,m aar de
het gebrek aan in- en vooruitzicht bij sociologische merkwaardigheden geodevele auteurs de meesten onvoorbereid tische punten vormen.

ldig met Walters baanbrekend
(mentaalen economisch)verrast;deom- Gelijktl
standigheden van hun ontsnapping en
de toestand in de eerste bannelingenoorden worden uitvoerig voor e1k onthaalof gastland geregistreerd. Het tweede
deel zet uiteen welke voorwaarden de
bau elingen in hun respectieve gastlanden hebben aangetroffen; in het beste

werk is ook de tekstvan twee symposia
verschenen die in de U .S.A.werden gehouden op initiatief van enkele Germanisten die in de brain drain overzee wer-

dengezogenz.Vooruitloqendop deeva-

luatie dieW alter ongetmjfeld gaataandurven, bevat het symposixlm van W is-

geval (n jechoslovakije) een juridisch consin reeds enkele belangrijke deuildulden m et privé-filantropie, in het analyses. B.v. het expressionisme-debat

slechtste geval(Zwitserland)een offici- in hetMoskouse bannelingen-tijdschrift
euze vew olging,in de doorsnee gevallen DasW ort(dittijdschriftwerd overigens

officiële stilte, lipm ndienst en onver- onlangs erg uitvoerig gaynthetiseerd
schilligheid.Rechtsonzekerheid, arbeids- door alweer H .-A.W alter3 en ook comverbod,verblijfsweigeringalsconstanten. paratist U. W eisstein heeft de interne
Belgiëen Nederland horen bijde door- norm en van de redactie blootgelegd4,de
snee,somsuitschietend door onverwach- thematiek en de dualiteit van de histote interventie in de wereldorganen (E. rische roman door bannelingen gachreVandervelde in de Volkenbond),soms ven,debewustem anipulatie van literaire
lokaaleconom isch en ideologisch bevor- woordconventies a1s een protestfo- m
derend (deuitgeverijen A.de Lange en waarin o.m.hetsonnet een mlni-monuQueddo in Amsterdam).Walterlegtte- ment van individuele subversiviteit kon
gung bis1933,318 pp.,DM .9,80.Bd.2,Asylpraxis und Lebensbedingungen in Europa,420

pp-,DM .9.80,Luchterhand.Neuwied (Sammlung Luchterhand Bd.76 en 77).
2 Relnhold Grimm und JostHermand (Herausgeber),Exil und innere Emigration, > rd

W isconsin W orkshop,Athenëum,FranHurt,1972,210 pp-,DM .28.PeterUwe Hohendlhl

und Egon Schwarz W erausgeber),Exilund innereEmigration II,Internationale Tagung in
St.Louis,Athenëum,Frankfurt,1973,470 pp.,DM .28.

3 Basis.Jahrbuch N r deutscheGegenwartsliteratur,3 (1972),herausgegeben von Relnhold
Grimm und JostHermand,Athenëum,Frankfurt,304 pp.,DM .28,pp.7-60.
4 Exilund innere Emigration II,pp.19 -46.

worden, de continuïteit van het banne- venni
jden en iategendeel de ;jd en de

lingentrauma en -bewustzijn in de na- mensen-in-die-tijd zo te plaatsen en te
oorlogse Duitse literatuur,enz..
In ditsymposium zitook de zgn.<innere
Emigration' erg kritisch vertegenwoordigd:a1s levensvo= en als confrontatie.
Autoriteiten a1s W . Berendsou en P.
Schonauer hebben vroeger al polemisch
deethische aanvaardbaarheidgeloochend
van dit inderdaad s
frequent a1s zelfontlasting gepresenteerde fenomeen.M ythisering van œ n verlegenheidsverhouding?
Sussen van een kwaad geweten? M enselijk kun je veelbegrip hebben voor de

rangschikken in hun ervaring en hun 1iteraire creativiteit,dat ze de uitzonder-

lijkheid-als-lotontlopen en zich a1s gedragstypologische eenheden van literatuuren leven laten onderzoeken en ontleden.Ditsymposium tracht e1k ressentiment te onderdrukken en tegelijk een

ruime oyenheid te postuleren voor de

tijdsgewnchten van voom aarden, vermogen en resultaat;op dezewijze slaagt
het er nu reeds in,een dreigende vakmodieuze chaotisering te schrappen en

vele radeloze lieden die,temvijlze zich de wetenschappelijke aandacht volledig

intiem in grenzeloze oprechtheid tegen- te concentreren op de domeinen waar
standea van het regiem konden voelen dieweanlijk nodigis:declassificatie,de
en achten,doorhetblote feithun @oe interpretatie,de evaluatie.
onnazistische ook)literaireprodukten te ls dit allemaal uitsluitend een Duitse
publiceren, hand- en spandiensten voor aangelegenheid? In eerste instantie nade m achthebbers hebben verricht.Lite- tuurlijk wel.Ook de gastlanden echter
rairechtervallen zein zelfgekoa nschuld hebben hiereen historische opdracht.De
uit de tijd weg; ze demonstreren œn meeste landen hebben er zich tot van-

houding die,omdatze menselijk begrijpelijk en politiek onomkeerbaar is,hen
maatschappelijk (door a1s literaire galjoensfiguren onderte duiken in massale
grauwheid)en esthetisch (omdat de es-

daag nauwelijks voor gdnteresseerd.

lijke grenssimatie (metJoseph R0th a1s
analytisch type),de maniervan finandeeloverleven (metErnstToller als tragisch model),een poging totsystemati-

a1sbijspeurwerk betrokken,terwijlhet

tieelfenomeen (metvérstrekkendeimplicaties, voortreffelijk door E. Krispyn
aangebracht).In enkelemethodologische
bijdragen graaftditsymposium veeldiepernaardefundamentelenormen bijde

nenburg 20,Leiderdorp)die hetNeder-

Daar kom t langM am enige verandering
in. Zweden heeft het fraaie voorbeeld
gegeven en het standaardwerk van D r.
H .M ûssne' heeftmaatstaven en onderthetica ook een categorie van existentie zoeksm ethoden naar voren geschoven.
uitmaaktdie zonder relatiesm etvigeren- Of in België iets in deze zin gebeurt,is
detijdsideeën onechtenartificieelwerkt) me totnogtoe onbekend gebleven.Op het
disqualificeert.
tweedeEuropese symposium X openhaOok op het symm sium van St. Louis gen,augustus 1972) heeft U.Lanjkauwerden pogingen tot een detaillerend Alex een referaatgehouden waann zij
schematiseren ondemomen.B.v.dejuri- meedeeltwatze zelf op hetgetouw heeft
disch-sociale voorwaarden van de bal- en watelders in Nederland gebeurt.Zij
lingschap in Frankrijk(doordezelfdeH.- vernoemt vorsers a1s G. Harmsen, L.
A.W alter),de uitlandigheid a1smense- Couvée-lampoller en zelfs S.Carmiggelt

InternationaalInstituutvoor Sociale Ge-

schiedenis (Amsterdam) over vele indi-

caties zou beschikken. Vreemd genoeg
sche synthese van het exiel a1s existen- vermeldtzijnietDr.HansW ûrzner(Rijlandse aandeelin ditwereldcomplex onderzoekten aan wie elke beschikbare informatie kan worden gericht.Hetvaltte
hopen en tewensen datook in België en
studie van de exielliteratuur.H et komt Nederland vervuld wordt wat Prof.Dr.

erimmersoy aan koste watkostalle W .A.Berendsohn a1svaderlijkeschutsu
sentim entele mventarisedng te voorko- figuur van beide Europese symposia in

men,elke schijn van bagatellisering te Kopenhagen meedeelde: çIn der M ehr5 Uitvoerig en voortreffelijk gerecenseerd doorJ.B.Bilke,in Basis,3,(1972),pp.263-266.
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zahl der Aufnahmela
'nder (wird) ûber- de bevordering van de creativiteit vu
haupt keine Grundforschung betrieben. een pluralistische wereld en hetvestigen
Jedes Jahrwird vielM aterialvem ichtet. van ordein een politiek multipolaire weDie ArbeitH .M ûssenersvon 800 Seiten reld a1seen van de jrootsteui
tdagingen

(Die deutschsprachîge Emigration in van deAmerikanen ln de jaren zeventig
Schwedenj,obwohlgewissnichterschöp- genoemd.
fend,zeigtja,wievielin einem einzgen In tegenstelling tot de periode van M et-

Lande ansLichtzu bringen ist.Es* re ternich en Bismarck en de machtsevensehr w'M schenswert, dass sie âhnliche wichtpolitiek gedurende de eerste helft
Arbeiten in andern Aufnahmelu dern van onzeeeuw kunnendeSovjet-unieen
anregt'.
Verenigde Staten nu elkaar militair verC.Tindemans
nietigen, maar zij hebben de grootste
moeite deze capaciteit om te zetten in
een const- ctieve politiek.De Tsupermogendheden' van anno 1814, te weten:
Naareennieuweinternationale Groot-Brittannië en Rusland, slaagden

kelijk in,dankzl
'jMetordeofterugnaarM etternich? eterrnrieclahtsiedfiplgeomak
matieke talenten,een interITetujdperk van de supennogendheden nationale orde te vestigen die de proef

was reeds voor èfktons anzbtsaanvaar- tot het uitbreken van de KHmoorlog
ding in J
'anuari1969 voorbij*.Nietalleen goed kon doootaan.
kon de militaire bipolariteithetontstaan De auteurswaren heterover eens datna
van een politieke multi-polariteit niet de beëindiging van de Vietnamese oorvoorkom en;in feite had h1
-Jdie zelfsbe- 1og de Amerikanen zich voor elk gebruik
vorderd.In dejaren vijftig en zestighad- van hun militaire machttweemaalzullen
den de W esteuropese landen goede rede- beznnen,voordat deze nogmaalsin Azië
nen om aan te nemen dat hun defensie (en we1
h'cht in Euroya) toegepast za1
van overwegend belang was voor hun worden. Door de Vletnamese oorlog
machtige bondgenoot en daaroin zagen werd nietalleen de dialoog in hetAmezijnietdenoodznnkin om desteun van Hkaans politiek bestel verstoord, m aar
de Amerikanen te kom n door te ben s- werdooklangetijd een politiek vergelijk
ten in hun Vietnam-politiek.
met Peking onmogelijk gemaakt.Sinds
De door het toenemende emandpatie- 1969 bem erkte m en in W ashington dat
streven van de geïndustrialiseerde kapi- het vrijwel onmogelijk was te bepalen
talistische landen veroôra akte PCO ZO watde Am erikaanse regering onder een
nente dollar-crises, de actieve deelne- overwinning in Vietnam verstond.
ming van de Chinese Volksrepubliek in President Jou son bood onderhandelinde wereldpolitiek en hetlatente nationa- gen aan zonder prealabele voorwaarden,
lism evan de Oosteuropese landen waren maar de Amerikaanse troepen bleven in
voor Moskou in 1966 en drie jaarlater actie alsof nietswasaangeboden,en we1
voor W ashington aanleiding de interna- om zuiver militaire ove- egingen.Hiertionale orde een nieuwe conceptie te ge- uit concludeerde Kissinger dat het onven.In ditverband werd doordeauteurs mogelijk was gebleken om de strategie
Kissinger, Lichtheim en Palme, welis- te scheiden van de buitenlandse politiek.
waar in verschillende samenhang en op In Duitseregeringskringen reeshetzelfde
grond van uiteenlopende doelstellingen dilemma om streeks 1870, toen m en ge* Enkele opmerkingen naar aanleiding van de publikaties:Alan Palmer,M etternich.W ei-

denfeld & Nicholson,London, 1972,405 pp-, E4,75; Hena Kissinger, CentralIssues 0/
American Foreign Policy,in Agenda /orthe Nation,New York,1968;Georde Lichtheim,

Eu
ropein theTwentieth Century,(HistojyofCivilisation),Weidenfeld & Nicholson,London,1972,409 pp.,i11.,f 4,50:Roger Wllliams,Politics and Technolov ,M acmillan,London,1971,1972,80 pp-,/60.:W .J.M .Mackenzie,The Study 0/ politicalscience today,
M acmillan,London,1971,96 pp-,/60.; en Leslie J.M acfarlane,PoliticalDisobedience,
Macmillan,M ndon.1972,95 pp.,/60.
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confronteerd werd met de verzwakking

Staten bijde strategische plaM ing van
van Turkijeen Ruslandspan-slavistische de NATO de vreesvan de W esteuropese
ambities op de Balkan.Op het congres landen voor de Russen sterk beperkt.

van Berlijn werd metbetrekking totde Dezevoogdijwaszowelvoorde AmeriBalkan-problematiek op basis van het kanen a1s voor de W esteuropese landen
herstelvan de status quo een provisori- gemakkeli
jk,maarop den duurwerkte

sche regeling bereikt, terwijl de grote zijuitermatedemorallserend.Zijkweekmogendheden niet in staat waren de tebovendien bijde Amerikanen de houvoortzetting van Ruslands expansieve ding van alwetendheid en bijdeminder
Balkan-politiek tegen te houden. Eerst belangrijke bondgenoten (zoalsna 1830
na de oorlog mssen Japan en Rusland in doorMetternich ook werd betreurd)een
1905 waren de Britse,Duitse en Oosten- gevoelvanonmachtigeverantwoordelijkrijks-Hongaarse regeringen in staat de heid en/ofonverantwoordelijkheid.
door de Russische Balkanpolitiek veroorzaakte instabiliteitin deEuropesem litiek tot m inimale proporties te beperken. De direct na de Japans-Russische

Indien Europa op den duur een belang-

rijkero1in dewereldpolitiek zou willen

spelen,dan zouden deW œteurop%e landen zich moeten verenigen,aldus stelden
oorlogondernomen?oginlenom dedan K issinger,W illiams,M ackenzie en M acaO ut geworden Bnts-Dmts-FGnse ge- farlane
vast.Kissinger voejde echter
scMllen uit de wereld te helm n misluklitalreverdediten echter a1s gevolg van de maritiem e Meraannojtoedatdemi
ingsplanmn! van deWesteuropeselanwedloop tussen Duitsland en Groot- g
den zelfs b1j benadering niet haalde
Bn-ttannië.
waartoe deze landen eigenlijk in staat
DesnelleontwikkeM g in dejaren zestig waren.Datkwam omdatde binnenlandnaar een m ulti-polaire internationale or- se poli
tiek van de Europese staten de
de,maar vooral de Vietna ese tragedie veihgheidsm litiek beheerste. D aarom
m aakten een herzening van de buiten- zouden de Amerikanen in de jaren zelandse politiek van de Verenigde Staten ventig niet kunnen streven naar een
in 1969noodm kelijk.Hetonderzoekvan nieuwe transatlantische m ilitaire en poliKissinger strekte Zch tot enige van de tieke samenwerking a1s doel-in-zchzelf.
volgende vraagstukken uit:bepaling van Deze samenwerking zou m oeten voorthetnationaalbelang en de nationalevei- kom en uit een gemeenschappelijke con-

ligheidin dejaren zeventig;hetkarakter ceytieenvianieuwestructuren.Volgens
van de militairem acht;de relatie tussen
militaire m acht en politieke invloed; de

Klssinger kon thetverdelen van de last'
tussen Amerika en Europa nietde benoimplicatiesenmogelijkhedenvanmiliGi- digde aansporing geven, want landen
re,respctievelijk politieke superioriteit aanvaarden over hetalgemeen geen lasen het perspectief van wam nwedloop. ten omdatzi
jredelijk zijn,maaromdat
Reedsin 1969,na de afkondiging van de zi
jnoodakelijk Zjn.MethetzelfdeproNixon-doctrine,werden door de Am eri- bleem werd Bismarck in de zeventiger
kanen twee regionale militaire organisa- jaren van de vori
ge eeuw geconfronties,SEATO en CENTO,a1s instrumen- teerd, toen de Oost
enrijks-Hongaane
ten van een collxtieve militaire actie af- monarchie Zch op de Balkan-politiek
geschreven.M aar met de NATO stond concentreerde zonder voldoende rekehetanders,alverkeerde deze organisaGe ning te houden m et hetfeitdat het slatoen alin grotemoei
lijkheden,omdatZj gen van zo'n tegen de Russische expanZch onder andere nog m oestaanpassen sie gerichte <con#slnment-policy'in hoge
aan de politieke m ultipolariteit van de mateafhxnkeli
jk wasvan dehandhaving
jaren zestig.In die jaren nxm de vrees van het Europe% m achtsw enwicht.
voor de Sovjet-unie af,een ontwikke- Kissinger achtte in 1968 meer dan geling dieZch ook na augustus1968voort- noeg redenen aanwezig om te pleiten
zette.Tegelijkertijd hadden twintig jaren voor œ n transatlantische samenwerking
Am erikaanse m ilitairepresentie in Euro- en voor Europoe œ nheid.M aar ditbepa en œn overwicht vu de Verenigde tekende volgens hem niet, dat men Eu-
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ropa in staatmoeststellen een wereldrol
te spelen.De sam enwerking tussen Ame-

rika en de W esteuropese landen moest
zich eerder concentreren op kwesties
binnen de NATO dan op een <global
paM ership'. Geen ee el land deed er
verstandig aan,overalen steeds in ieder
deel van de wereld OP te treden.Een
meer pluralistische wereld was in hoge

mate een belangop langetermijn.

Forum
niet veel opwindends. De 18e daaren-

tegen lijktinteressantermetzijn verlichting,Franse revolutie en industriële om wenteling.Toen werden de rechten van
alle mensen - m en denke aan de Ame-

rikaansevrijheidsstrijd- vastgelegd.Seriesnamen schieten tebinnen:Benjamin

Franklin,George W ashington,Rousseau
vadervan depsychologie - ,Voltaire,
M ontesquieu - grondlegger van de po-

W atde hereniging van W est-Europa be- litieke sociologie- ,Quesnay en Adnm
treft hebben de Am erikanen echter in Smith a1swegbereidersvan de economie,
het verleden remmend gewerkt door te en voortsvele anderen.De 18e eeuw beduidelijk hun voorkeur voor een Euro- tekende een breuk in de westerse ontpese federatie te laten bli
jken, aldus wikkeling, zo houden velen met Crane
Lichtheim.De betrekkingenvan Amerika Brinton en Peter Gay vol.Hetwas het
metW est-Europa zullen hechterzijn,zo definitieve afscheid van de middeleeuwse
form uleerden zeer terecht Kissinger en beschavingsidealen.
Palme, a1s de EEG eerder op gemeen- Hetonderzoekvandelaatstetwintigjaar
schappelijke belangen van de Europese - door George Rudé tesamengebracht
staten dan op formeleverplichtingen zou in Europe in the Eîghteenth Century%worden gebaseerd.
heeft de nodige adstructie opgeleverd
Samenvattend waren niet alleen Kissin- voor de 1of die de 18e eeuw wordt toeger,m aar ook de overige auteursheter- gezwaaid.Door een nieuwe oriëntatie in
overeensdatin de zeventiger jaren de hethistorisch onderzoek - naasthet1egrootste uitdaging aan de Am erikaanse zen en ontdekken van docum enten hebpolitiek van wijsgerige aard za1 Zjn. ben onderzoekers zich geworpen op staW ashington zou een visie over de orde tistieken,economische en sociale analyse
in dewereld moeten ontwikkelen die mi- - is houvastverkregen.Rudé heeft het
litair twee of drie polen, doch politiek verhaal- zoal
s het doorlaans wordt
velecentra zou tellen.De Verenigde Sta- opgezet- bewaard,maarbljkansiedere
ten dienen daarbijnaar hun mening te alinea bevatgegevensuit recent,m eestal
streven naar de vorming van een ge- quantitatief, onderzoek.

mœnschappelijkemoraal,welkeeenplu- Erbestaatthansweinigtwijfelmeerover

ralistische wereld eerder creatief dan het feit dat de ononderbroken bevoldestructief za1m aken.Indien de Ameri- kingsgroeibegon in de 18e eeuw.Onder
kanen afzijdig zouden blijven staan ten kennersis de uitdrukking demografische
opzichte van de grote militaire,politieke revol
utie even veelzejgend geworden als
en sodale veranderingen van onze tijd, de - overigenseerstm 1883 gemuntezullen zijoverspoeld worden door deze uitdrukking industriële revolutie. Nader
veranderingen zelf.
onderzoek leerde dat diverse 18e eeuL.L.S.Bartalits
wers die explosie M gen.Malthus (1798)
en een voorganger, Robert W allace
(1761) Melden hun hart vast: de Rus
Possochkov (1724)legdedaarentegen een
De achttiendeeeuw
verband tussen welvaarten groeiende beIedere eeuw verwerpt de voorgaande als volking.Interessantis ook datde Franse
ouderwetsen vereertde daaraan vooraf- neergang- a1sde belangrijkste politiegaande.De 20e eeuw zietin de 19e eeuw ke mogendheid - die in de 18e eeuw
1 GeorgeRudé,Europe in theEighteenth Century - Aristocracy and theBourgeois Challenge- ,W eidenfeld and Nicholson,London,1972,291 pp-,E 4,50.Hetvormteen onderdeelvan een uit25 delen bestaande fH istory ofCivilisation'onder redactie van SirRonald
Spne.
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begon,totuitdrukking kwlm in minder zelfstandig-wordende grote boer,de adsnelle groei van de bevolking.W % ook vocaten,de kooplieden,eerste fabrikanhier T
norm ale'groeigeweestdan was de ten,intellectuelen - die de wind in de

huidige bevolking op een 100 miljoen
uitgekomen.Hethuidige Frankrijk zou
dan ongetwijfeld Zjn geweest wat de
GaulleinZjn dromen voorZchzag.Het
heeftnietzo mogen zijn en we danken

zeilen kreeg. Daarbij ging de grootste
impuls uitvan de handel op W est-lndië
slavenvaart,suikerplantages- en de

Verenigde Staten.Hetwas juist op dit

punt dat de Republiek, die in de 17e
er de onm gwekkende leegtevan Frank- eeuw al Brazilië en Nieuw N ederland
rijk aan:oud,verlaten,traditioneel,cul- verspeelde,de bootm iste.De 18e eeuw
tuurbewust,anti-modern en arm .
betekende voor Bordeaux, Nantes, Le
Een tweede terrein waar het onderzoek H avre,Liverpooll Hlmburg en Brem en

belangrijke vorderinjen heeftgemaakt, een tijd van bloel.De Hollandse havens

is dat van de agrarlsche ontwikkeling.
Betere landbouwtecu iek, verkaveling
van woeste grond, nieuwe voedingsgewassen,wegen en kanalen:dat alles vat
m en thans slm en onder de <agrarische
revolutie'.Hetinzichtin ditproces heeft
een deel van de huidige ontwikkelingseconomen op de gedachte gebracht om
de industriële revolutie in de tbuiten'wereld te laten voorafgaan door agrarische hervormingen.Op het land is veel
winst te boeken door produktiever ar-

beid; de investeringen zijn betrekkelijk
gering; de mensen blijven bij huis en

gingen de mist 1 . De kooplieden beperkten Zch totfinanciering van de internationalehandel.In de 19e eeuw overvleugelde Londen Amsterdam ook in dit
aspect.Eerst toen kwlm Java in hetviZer als de gordelvan smaragd;via die
<omweg' wist N ederland aansluiting te
vinden. Deze ontwikkeling werd weer
begunstigd doordeschakelroldie de Nederlandse marktging vervullen in deEngels-Duitse ontwikkeling.
In het kielzog van de 18e eeuwse W estindische kooplieden,klommen fabrikanten - gateund door technisch vinding-

zwalken nietdoor de toch al overvolle
ijkemannen alsHargreaves,Crompton,
steden;de zeden hoeven niet zo snel te r
W att- naar de top.Engeland - gunveranderen.
stig gelegen en sinds 1763 onmiskenbaar

Hoeditook Zj,de 18eeeuw isoverdit de onbetwiste heerser in dewereld (iets
watin de 19e eeuw zijn voltooiing zou
vinden)- vereigdein zich de gunstige

pad gewandeld. Aandacht geeft Rudé
u n de vraag in hoeverre de agrarische
revolutieertoe leidde datondem emende
boeren en landheren zich gingen verheffen boven dagloners en keuters.En in
hoeverre daardoor sociale spanningen
ontstonden.Hetmerkwaardige feit heeft

mixture aan om standigheden. Vooruit-

strevende landbouw; wereldwijde handel;technisch-vindingrijk;samenwerking
van landadel, kooplieden en onderne-

mers;goede verbindingen (kanalen en
zich voorgedaan dat niet in Frankrijk wegen)ennietgehinderddooraltestrinmaarjuistinEngelanddetkapitalistische gente gilde-beyalingen en tolheffingen.
landbouw'het verstgevorderd was.Het De neergang slnds 1914 kan de Nederiseen eerstewaarschuwing aan hetadres lander tottroostA n - de Amerikaan
van zovelen,diemenen datjuistbijgro- van hetmomentechterte denken geven.

te economische verschillen sociale klas- De 18eeeuw - alweer nietin de Repuse-coo icten optreden.Eerder lijkt het bliek - was een periode van groeiende
er 0p,datdebroeikasvoorsociale erup- steden.A1s odupussen - hetachterland
tiegedijtwaardeverschillen te overzien naar zich toetrekkend - verrezen Lonwaren.Hoe zouden deze andersa1s ach- den,Parijs,Berli
jn boven dehorizon.In
teruitstellinggevoeldkunnen zijn?Opde die steden zetelde de bourgeois,in N e.
tweede plaats betekent ditdatde sociale derland de sfeer oproepend van gezapig
conflicten niet ontstonden uit de tegen- couponknipper,elders synoniem metorstelling tussen aristocratie en volk,doch ganisator, veroveraar, ondernemer. Het

tussen aristocratie en burgerij.
was de bourgeois, naar Marx in Zjn
Het was met name de burgerij - de <Manifest'met Friedrich Engels (1848)
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vaststelde,die de <feodale'verhoudingen
onderste boven had geworpen.

verdienste en appreciatie. In het algem een leek de ro1van volkstribuun,m enDaarmeekomtgeleidelijk hetschouwto- sen-weldoener, politicus of technisch
neel in het vizier waarop de verlichte ontwerper voor hen weggelegd.Hetgaf
denkers,maatschappij-hervo= ers,poli- aan de economisch metschokken voorttieke vernieuwers en revolutionairen gaande ontwikkeling en aan de sociaal
opereerden.Een paar aspecten van het door conflicten getekende praktijk een

huidige onderzoek mogen daarbij wor- soort face-lifting: op naar geestelijk
den aangestipt.Op de eerste plaats was nieuwe dimensies.Naar een moraal die
de adelzelfverdeeld tussen gezeten adel van meer openheid en vrijheid zou geen een groep van jongere datum:gentry tuigen dan de m iddeleeuwse.
in Engeland genaam d,noblesse de l'épée Maarzoals bijkans alles op ditonderin Frankrijk geheten.In de Republiek m aanse, duurt de begoocheling m aar
zou men - flauwe afspiegeling van wat kort
.Dewerkendeen stdjdendegroepen
ereldersgebeurdelhorbeckeachttedat Melden deintelligentsia in een soortverûberhauptkenmerkend voorNederland) gulde kooi.Om uit deze cirkel te gerakunnen denken aan de adel rond de ken bewandelde de intelligentsia een
stadhouderen de landadel.Tot die laat- aantalwegen:die van hetdroevige pesste groep hoorde iemand a1s J.D .van sim lsme; die van aanvoerder van de
der Capellen,die de Amerikaanse vrij- nieuwe technische orde;die van de radi-

heidsstnj
'd warm begroette en in 1781 cale maatschappelijke omwenteling.Dehetvolk opriep totdem ocratisch herstel. ze laatste groep ging op zoek naar het
Bij de kooplieden was deze scheiding socialemoerasvan deburgerlijkemaattussen gezeten en m achtige groepen schappij om aldaar een mijnenveld te
cheppen.
naast nieuwkomers eveneens aanwijs- s
baar.Om korttegaan:nietdestrijdtus- Het huidige onderzoek is ongeveer tot
sen aristocratieen burgerijging voorop; deze grens genaderd.De komende tienbinnen die groepen bestond conflictvan tallen vanjaren za1hetbeeld van elites,
elites en intern verdeelde klassen
belanjen en aspiraties.ln de dagelijkse scubomplementeren. Dan kan worden be-

praktllk leidde dit tot voortdurend van
ame
tn.
elli
ngerwi
sc
hapns
pe
Vi
pas
rs
te
ijl
en
nde
kunne
bond
n he
genoo
lwa
tt gonnen meteen beschrijvingvan deeconomische en sociale synthese.En a1s dat
meerstrijdformatiesopleveren dan twee. achter de rug is,kan worden nagegaan
I)e 18e eeuw begon a1s eerste met het wat er te ontdekken valt aan de mens
zelf.W atleverthetsodale en economikwadraatte goochelen.
Hetkwadraatbegon iets van een voort- sche experiment op aan lnzlcht: hoe
durend rollende kubuste krijgen - de vanaf 1750 hetoude vraagstuk werd beware liefhebbers spreken van een flon- proefd van œ nzxamheid, hunkedng,
kerend pdsma - door de maatschappe- achterdocht en verlangen naar een we-

lijke aspiratiesvan deintelligentsia.In- reld waarhetnietallemaalzo moeilijk

tellecm elen begoM en zichzelf tezien a1s gaat.W ie die l8e-eeuwse afzetnaar een
priesters van de nieuwe mens en m aat- moderner wereld over een breed terrein
schappij.Zij hadden in principe geen * 1leren kennen,vindtin Rudé een bevoorkeurvooreen ofandere groep.Zij trouwbare en stimulerende gids.
wilden de vooruitgang dienen. In de
praktijk waren zijechteraangewezen op Th.deJong

Boekbespreking

Binnengekomen boeken,aan hetbegin vJa iedere

rubriek vermeld,worden besproken naarmogel#kheid
SO CIALE W ETENSCH APPEN

Deichsel, Wol
jgang - Frankenstein. Aus
dem Leben derAngestellten.- KlausW agenbach,Berlin,1972,70 pp..

N a hetuiteenvallen van de Federatie van
Rhodesië en Nyassaland in 1963begon voor
Zambia het proces van losm aking van de
economische banden m et Rhodesië.
Zambia wordt, zoals praktisch alle andere
Afrikaanse ontwikkelingslanden,geconfronteerd m et het probleem :hoe moeten verschillende rassen en stamm en leren vreedzaam sam en te leven.Het streven van de

Entwicklung durch Bildung.- (Kirch und
dritte W elt), Pesch-Haus Verlag, M ann- politicinaar persoonlijke machtbelemmert
heim -Ludwigshafen, 1973, 112 pp., D M .
tevens het moeilijke proces van natievor4,80.
ing.Op econom isch gebied heeftZam bia
H uyse, Luc, e.a.- M achtsgroepen in de m
samenleving.- D avidsfonds,Leuven,1973, te maken m et de problemen van grote arm oede,ondervoeding op hetplatteland en
85 pp.,BF.80.
Kreykamp.Toine - Toekom st tussen oer- werkloosheid in de steden.M met al kan
nevel en direktiekam er.- Katernen 2000, de lezeruitditboek een goede indruk krij-

envandewijzewaarop een ontwikkelinjsTjeenk W illink, Groningen, 1973,n.1, 22 g
land zelfbezig ismetde oplossing van zljn
Pp.,/3,- ,abb./23,50.
pr
oblem en.
M oore, W ilbert E.- Strukturwandel der
L.Bartalits
Gesellschajt.- Juventa Verlag, Munchen,
1968,208pp-,Ln.DM .16,- ,br.D M .12,- .
Tum in.M elvin M .- Schichtung und M o- Teresa Ilayter
bilitöt.- Juventa Verlag,M iinchen,1970, H etim perialisme van de
173 pp.,Ln.DM .16,- ,br.DM .12,- .

ontwikkelingshulp

Spectrum ,Utrecht/Antwerpen,1972,
BasdeGaayFortm an

D erde W ereld fn beweging.
BerichtuitZam bia,1972
(Anatomievan detoekomst),W ereldvenster,
Baarn,1972, 110 pp., /12,50.
In zijn boek behandelt de in het Nederlandse politieke leven niet onbekende auteurde problemen van de fnatievorming'en

158 pp.,/12,50.
Velen die gedesillusioneerd zijn omdat zi
j

hebben ingezien voor welkedoeleinden ontwikkelingshulp kan worden gebruikt,vestigen hun hoop thans op een heroriëntering
van de ontwikkelingshulp door internationaleinstellingen zoalsdewereldbank,waardoor de hulp haar banden met de buitenlandse politiek van de natieszou verliezen.

deTstrijd tegen armoede en onderontwikke- W ie een dergelijke hoop koestert, za1 een
ling'.Vervolgens worden onderwerpen a1s onaangename verrassing voelen bij het 1eTontwikkelingshulp in deprakti
jk':Tontwor- zen van dit boek. D e wereldbank groeit

steling aan het W esterse Chrlstendom ,, snel, vooral gevoed door fondsen van de
fspeerpunt van het vrije Afrika' en fsteun westerse kapitaalm arkten. D e m eeste van
van het wereldgeweten' met grote deskun- haar lei ngen worden tegen comm erciële
digheid en engagementonderzocht.
rente verstrekt.In de komende jaren za1de
Zambia noemt de auteur zeer Juist a1s de wereldbank meer geld aan de ontwikkespeerpuntvan hetvrije M rika.Deze speer- lingslanden lenen dan de Verenigde Staten.
puntsteektin hetdoorblanke minderheids- Een volledige aflossing van de leningen is
regeringen geregeerde zuiden van Afrika. evenwel van vitaal belang voor het voort-
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bestaan van de wereldbank.D aarom heeft

frictiesen de wi
lzewaarop aan de bestuurzij,aldus concludeertde auteur,,belang bij lijke organisatie gestalte kan worden gegede bestrijding van socialistische en nationa- ven.Op deze wijze werden in ditboek onlistische politiek die zou kunnen leiden tot
nationaliseringen enwanbetalingen.Dewes-

geveer 475 publikaties verwerkt.
N aast hoofdsm kken over de gem eente, de

teli
jke mogendheden bezitten de macht in provi
ncie,hetwaterschapenhetgewesjziln
de wereldbank,zo vervolgtH ayter,en daar- ereen aantal,welke nietspecifiek terrltoriom looptde politiek van deze bank onver-

aa1 gebonden ontwikkelingen c.q. vraag-

mildelijk parallelmetde buitenlandse poli- stukken behandelen. Dit betreft dan een
tiek van de westelllke landen.Hieruit volgt overzicht van de historische ontwikkelhg
a1slogische consequentie datdewereldbank van de besmurlijke organisatie en vervolhaar econom ische en financiële m acht za1 gens hetlaatste weer @ezien tegen de achgebruiken op een manierdiegunstig isvoor tergrondvan deverschijnselen decentralisahetkapitalisme,de vri
lehandelen tegen het tie en deconcentratie. Verder wordt een
socialisme en heteconomisch nationalisme. overzicht gegeven van de wi
jze waarop het
ZiJ tenslotte aan het einde van deze be- toezlcht op de gemeentebesturen gestructuschouwing vermeld,datde auteur dezestel-

reerd ls en welke in het algemeen de be-

lingen nietaan de hand van cijfermateriaal stuurstaken ziln ten aanzien van hetvraagin jaarverslagen of andere rapporten kan stuk van de milieuhygiëne. Het laatste
bewi
lzen.
hoofdsmk draagta1s titeldEen blik over de
L.Bartalits
grenzen' waarin (noodgedwongen) summier
enig inzlchtwordtgegeven in de bestuurlil-

Onderzoek naar de bestuurlëke
organisade.
D eel1.Literatuurrapport
Instituut voor Bestuurswetenschappen,

Rijswijk,1972,586 pp.,/37,75.

In november1970ontving hetInstituutvoor

ke organisatie in de Scandinad sche landen,
de Bondsrepubliek Duitsland, België,

Frankri
jk en Engeland.

Hetboek voorzietin m eer dan een opzicht

in een duidelilke behoefte,nu er ten aanzien van de bestuurlilke organisatie nogal
watverandehngen op ti1zijn.Deproblematiek rond de gewestvorm ingheefteen vloed

Bestuurswetenschappen te Rijswijk van de van literatuur losgeslagen.Doch nietalleen

Raad voor de Territoriale Decentralisatie dehoeveelheid,ook de grote mate van verde opdracht een onderzoek te verrichten schei
denheiden hetversyreid ziln over(disnaar de toekom stige positie van provincie, ciplinair) geheelverschlllende pedodieken,
gem eenteen gewest,zowelonderling a1sten maakten tot voor kort het verkrilgen van

opzichte van het Rijk en ten opzichte van een totaalbeeld toteen moellijke zaak.Het
deburgers.Een en anderwaseenuitvloeisel

literatuurrapyort geeft nu van de na 1960

van de regeringsnota BestuuiWkeOrganisa- verschenen hteratuur een vri
jwel compleet
tie.
overzichtvan de belangri
lkste en meest reIn de onderzoeksopzet van het lBW wer-

levante publikaties.D aarde auteurszich in

den een drietalfasen gepland (inventarisa- hoofdzaak beperken tot een weergave van
tie, evaluatie, aanbeveling). Het hier be- de vaak zeer uiteenlopende standpunten is
sproken boek betekentde afsluiting van de
eerste fase.fHetbetrefthier een onderzoek

hetlezen hieren daarwe1watvermoeiend.

Het geheel heeftmede daardoornaar mijn

naardeliteratuurwelke overdeproblema- m ening m eer hetkarakter van een naslagtiek met betrekking tot de orgnnlsatie van werk gekregen.A1s zodanig is het onm ishetoverheidsbestuurop lokaal,provinciaal, baar voor ieder die zich m etde problem en

gewestelijk en waterschapsiveau in de loop rond de bestuurlijke organisatie bezig
der Jaren is verschenen ...'.Een tesm van houdt.
11 medewerkers van hetlBW is bi
j de sa- Hetisoverigenseen goede gedachte geweest
menstelling van het rapportbetrokken ge-

om in een apart gedeelte van het boek de
samenvattende conclusiesvan de 10voorafHet boek valt in een lo-tal hoofdstukken gaande hoofdstukken op te nemen.Bondig
uiteen. In een aantal hoofdstukken wordt geformuleerd vindtdehaastige lezerMerop
weest.

telkenseen bestuurli
jketerritoriale eenheid een voortreffeli
jkewijze deessentievan de
besproken aan de hand van een toetsingsschema waadn de voornaamste punten van

ho
ofdstukken weergegeven. De qram atische inslag van de samenstellers ls voorts

de bestuurlijke organisatie zi
jn vervat.In te herkennen uithetgrote aantalbijlagen,
de Jnleiding worden deze punten gegroe- waarin een aantalverhelderende (geschemapeerd in drie categorieën, te weten doeleinden en eigenschappen, u elpunten en

tiseerde) overzichten worden geleven van
o.a. de activiteiten van provincles en de
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rig registervergemakkeWkthetnaslaan van

morele bodem onder hun werk zien uitgeslagen door oorlogen a1s in VietnAm .Seng-

H etnieuwe protestantism e.

maatschappelilke uitdm kkingsvorm in een

Kerkelnk verzetin deVerenigde

sociale en politleke sectoren van de samen-

bepaalde begrippen. Een aanbevolen boek. haas citeea wnnneer hiJde mentaliteitvan
A.G.J.Dietvorst
de militaire sector analrseert,metinstemmlng W illinm Jlmesdie m 1910hetequivalentvan vrede om sce eef a1s <de verwachte
oorlog'.Deze 'verwachte oorlog'vindthaar
Hana-lûrgen Benedict

hechte verstrenjeling van de economische,

Staten tegen de oorlogvoering
leving,met a1s doel:bewapening.Senghaas
(Oekumene),Bosch en Keunig,Baarn,1973, wijst erop dat het spreken over een zgn.
militair-lndustrieelcomplex volstrektonvol95 pp-t/6,90,BF.110.
Een mtvoerig gedocumenteerde inventarisatievu de vorm en en een mlnderuitvoerige

doende is- ook de specifiek cidele sector
is,alleen aldoorhaar stellingnlme ten op-

beschrijvingvan demotievendiehebbengeleid tothetverzetvanuitkerkeWke krlngen
tegendeVietnamoorlog,zi
lnMerbiJelkaar
r
ezet.Protestant en protestantisme worden
'

zichte van G wapening, betrokken bi
j de

psychiaterM ltscherlich ditverstaat:'verdediging van een nieuw ve- orven stuk kriti-

losigkeit'noem t.
F.Nieuwenhof

'verwachte oorlog'.Zo verwordtde vredeseconomietoteen feconomy ofdeath'.Seng-

haas'analyse is een belangrilkebildrage tot

m ditverslaq gebruiktin dezin waarin de inzichtin watMJzelfde'organisierteFriedsche vrijheid teren konformisme van buiten
en angstvan binnen. Onder deze om stu digheden isde zaak zelfen hetwoord in de

PaulFustire

geschiedenislekomen;erisgeen reden om L'Identitê de l'Educateur
hetniette bhjven gebruiken a1saanduiding
van de verdere stadia in het bewustworal
'ngsproces'.
W anneer deze korte verhandeling m inder

e sychothèque),FzltionsUiversitaires,Pa-

datbekering nietzo oud is.
G.Wilkens

willen vastleggen in een patroon. Kom end
uiteen crisism entaliteit,gaatdeze argum entatie ook de verdere crisism om enten niet

ris,1972,135 pp..
D e auteurbespreekthet,volgens hem ,we-

jk dubbelznnlge statuutvan de gespeeen verslagboek zou zijn geworden en meer zenli
theoloZsche en geloofskrachtlilnen in dit cialiseerde opvoeder (de opvoeder die zich
fbewustwordingsproces'naar voren had ge- voornnmelijk bezighoudt met probleemkinbracht!d
tbeschreven protestantis- deren of Mongeren).Voortdurend heen en
. an zou di
me mlnder de schibn hebben niet meer weer geslingerd tussen de professionele eiln froeping'!moetMj op
nieuw te zijn bi
jheteindevan deVietnlm- sen en die van zi
jven na< ziln identitelten deze niet
oorlog,en meer hebben kunnen laten Zen zoek bli

uit de weg: blijft hi
J op zoek naar zijn

DieterJeny lr
Rûstung und M ilitarism us
Suhrknmp Verlag,Franuurt/M .,1972,
373 pp..
In tegenstelling tothetoptlmlsme datvooruitgang van debeschaving leidttoteen verder terugdringen van de m ilitaire sector in

identiteit, dan loopt de opvoeder het gevaar voortdurend kwetsbaar te staan.Deze

kwetsbaarheid - dieookpsychoanalytische

bilkleuren kan krilgen - ls te verkiezen
boven deprofessioneleen persooe jkezelfzekerheid, die de opvoedende relatie nog
sterker vastwerktdan nu reedshetgevalis.

Een bilzonder lucidé analyse, die m.i. een

dessmenlevinj,bli
jkensamenlee gen oor- qrondslagZOu Hnnen Vormen Vooreen anlogsmachine zlch steeds hechter te verbin- tl-pedagogie.Jammergenoeg wordtoverde
den.M ilitaire research wordtnietalleen ge- werkbaarhei
d vandezedubbelzlnnigepedaaccepteerda1sietsnoodzakelijks,maarzelfs gojie (of pedagogie van de dubbelzlnnlgbevorderd op grond van deoverwegin! dat held)slechtsterloopsin deslotparagraafiets
van dergeli
jke projecten de technologlsche gezegd.Verheugend isechtervooraldathet
vooruitgang verwachtkan worden - zeker idealisme (het <charismatische'
) niet genenu ook op de universiteiten ln toenem ende
mate de natuurlmdigen en de artsen zich
verzetten tegen een band met de militaire
technologie op grond van het Toppenheimer-sm droom'of doordatenkele artsen de

geerd wordt ten voordele van een m eer
pragmatische aanpak,m aar nu eensop een
meer pragmatische manier benaderd wordt

dan gewoonlijk hetgevalis.
EricD eKuyper
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Binnen de opzetvan de Aula-serie 'Seksologie'- inform atie geven voordeoordeelsvorm inginzakevele aspecten van de seksualiteit - neemt het onderhavige boek een
passende positie in:aan echtparen voor wie

Benlamin,Aljred - Het helpende gesprek. de kinderloosheid van hun huweli
lk als een
De Toorts, H aarlem , 1973, 175 pp., gemis qrvaren wordt,de voor- en nadelen
j17,50.
vR adoptie en de mogeliju eid van kunst-

-

Ott,Ernst- Eveillez l'intelligence de votre

m atige insem lnatieuiteenzetten.S.heeftals

enjant. - Casterman, Tournai, 1973, 132 gynaecoloog 25 jaar ervnrlng met deze mo-

PP., BF.165.

geWkheden.Aangezien tien totvi
jftien procentvan de huweli
jken steriel blijft,ishet
belangrijk dit vraagstuk voor betrokkenen

A nthonyA llison,red.

Allereerst komen de mogeWke oorzaken

Biologie van de seksuallteit
Spectrum,Utrecht/Antwerpen,1969,

en niet-betrokkenen te O alyseren.

van steriliteit ter sprake.ln geval de m an
steriel is,kan k-i.overwogen worden. De

eerste helftvan hetboek isdaaraan gewi
jd:
Vijftlen auteurs hebben ieder een hoofdsmk eisen betreffendede donor,technischevoor-

302?p.,/6,50.

verzorgd van deze bundel,waarin hetver-

bereidingen,resultaten,complicaties;socia-

schilnselder seksualiteitvanuiteven zovele 1e,psycholobsche en morele overweginlep.
gezichtspunten benaderd wordt VergeW- In gevaldevrouw onvruchtbaar is,verdlent
kingvan devoortplantingbi
jbacteriën,pro- adoptie de voorkeur. Kort maar zakelijk
tozoën, planten, insecten en zoogdieren

komen de problematische aspecten hiervan

dxt de vraag rijzen, hoe geslachteWke aan bod.
voortplu ting- in tegenstelllng toteenvou- Gezien hetgoede en vrijuniekecijfermatedige verm eerderingsprocessen door celde- riaal,evenalshetobjectieve karaktervan de
ling - ooit in de evolutie ontstaan en zo

voorlichting,verdientditboek aanbeveling.

algemeen geworden kan zijn. De vraag, G .Verschuuren
waartoe en waardoor verschillen in sekse
bepaald en morfololsch en fysiologisch uit-

gewerkt worden,ligt in hetverlengde hiervan. Beide vragen worden populair, m aar D r.< .W ickler
gefundeerd op experimentele gegevens be- De aard van hetbeestje
handeld.
Ploegsma,A msterdam,1971,256 pp.,

Een vi
jftalhoofdstukken analyseerthetseksuele gedrag waarbi
j chemische en fysische
prikkels een ro1 spelen.Interessante zijpaden Merbij zi
jn: insectenbestrijding door
sterilisatie; interactie van de voortplanting

/19,50.
D r.< .W ickler

D ie Biologie der Zehn Gebote
Piper Verlag,M iinchen,1971,224 pp.,
leinen DM .18,- .

van de konijnenvlo en de hormoonspiegel Hetboek fsind wir Sënder?'(1969)van de
van zijn gastheer; de seksuele gedragsele- etholoog W ickler,leerling van Konrad Lom enten van zoogdieren die verwantschap
vertonen m etgedragspatronen van agressie
en m oeder-klnd-relatie.
D e laatste hoofdstukken geven naast een
psychoanalytische en antropologische bena-

renz,werd in hetNederlands vertaald door

de bioloog Dick Hillenius.Evenals in zijn
latere boek <Die Biolo/e derZehn Gebote'
(1971)wi1de S.ethologische gegevens toetsen op hun relevantie voor menselijke of
deringeenanalysevan seksueleafwijkinlen. maatschappelijke gedragingen. Wickler is
Het uitgebreide terrein van de seksuahteit wetenschappelijk veel gedegener en bewordt hier oq veelzi
jdige wilze populair- trouwbaarder dan Desmond M orris('Naak-

wetenschaqpellk belicht en kan door de te aap'e.a.).In zijn latere boek yrobeert
niet-biologlsch-geschoolde lezer zonder al W ickler het sociale blok van de Tlen Gete veel inspanning betreden worden.
G.Verschuuren

boden ethologisch te funderen.In het on-

derhavige boek wi1 Mj vooral ethologische
gegevens aandragen voor een nieuwe m oraaltheologie,waarin paring en partnerschap

J.Raboch

niet meer a1s identiek met voortylanting

worden beschouwd - allewaarnemmgen in

Kunstmatigebevruchting en J optie
de dierenwereld achthijmetde oudevisie
(Seksologie) Aula, Spectrum, Utrecht/Ant- in strijd.
werpen,1972,131 pp,j4,50,BF.93.
Metvele experimentelegegevensuitde die-
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renwereld wordt aangetoond datgedragingen uitde seksuele sfeer betekenis kunnen

studie van de seksualiteit.M aatstaven,m ethoden, definities, field-research-voorbeelkrijgen in verband met andere gedragssys- den worden voorgesteld en bediscussieerd.

temen, zoals sociale contacten bi
J begroe- Een boeiend opstelvan Robert C.Sujgs
ting,bedreiging en onderwerpinl.Maara1s toont overtuigend aan dat de G schrilvmg
seksuele gedragselem enten multlfunctioneel van de M arquesas-cultuurdoor Ralph Linkunnen worden,dan Zln paring,voortplan- ton in 1939: die door Kardiner werd geting en partnerschap in de natuurzekerniet bruikt om zlln theorieën over de basisperintrinsiek metelkaar verbonden.In de we- soonlilkheid te ontwikkelen,waardeloos is.
reld der eencelEgen vinden weveelalvoort-

tdurend wordtgewaarschuwd vooronRlanting zonderparing.Paring kan deva- Voor
natierijkdom van de erfeli
lkheid verhogen, volledig,onwetenschapqeWk en/of tenden-

tieuswerk.Hetbizarre lsechterdatde auteurs zelf daaraan toegeven.Ze benaderen
les vanuit een W esters standpunt;datis
belangrilke contact-functie kri
lgen dat al
misschien onvermildelijk, maar ze zouden
doch contacttussen de organismen isdaartoe nietvereist.Paring kan overigens zo'n

voortplanting pasmogeli
jk isna vele copu- ich ervan bewustmoeten zi
jn.Verderschi
llaties. Partnerschap,tenslotte, Wkt pn'mair z
n ze altild ietste moeten bewilzen,eigenbelangrijk voor hetbewaren van de soort- ne
een ander facetvan die onvermi
jdeWke
eigenschappen;zo stoten vlindee ssen hun Wlijk
esterse aanpak.Daterhypothesen geforgeslachtscellen 'onpersoonlilk' uit,hoezeer m uleerd worden aan de hand van zulk een
ook hun monogame levenswilze anders zou boeiend basism ateriaal,is vsnzelfsprekend.
doen ve- achten.
Dergeli
jkewaarnemingen komen in ditboek M aar waar dient zo'n vergelijkende studie
in grote aantallen voor.De voorgescMedenis van W ickler biedt voldoende garantie
tegen te verregaande gevolgtrekkingen.D e
actualiteit die de ethologie m om enteelheeft

voor? Een verbloemd antwoord op die

vraag kri
lgt de lezer in het laatste hoofdstuk:TAnthropologicalPerspectives on Hu-

man Sexual Behavior'. Het (Amerikaans)
esterse gedragspatroon wordt gedeelteWk
in demassamedia,krilgtin ditboek op ver- W
a
a
ngevallen,gedeeltelijk bijgevallen aan de
antwoordewijze gestalte.
hand van gegevens uitandere culturen.De
G .Verschuuren
auteurs geven ditiet zo nadrukkelilk toe
natuurWk,alligtb.
v.de vergelijkende studie van deverschillende dcultures ofpover-

D onald s.M arshall* RobertC.Jugga

ty' principieel al heel dicht bij een soort

H uman Sexual Behavior

progrsmmatorische waardebepaling.De 1ezer wordt dan toch wat achterdochtig:

Basic Books,New York /London,1971,

waarom b.
v. wordt (kwantitatieg zoveel

302 pp., $10,
-.

aandacht besteed aan de M angaia cultuur
Een publikatie van hetlnstitute forSex Re- waar, volgens M arshall,het orgasme censearch.Hetbevateen verzam eling opstellen t
raalstaatin het seksuele jedrag? Omdat
van verscheidene auteurs,die allen ssm en datop hetogenblik ook zo lsin de bekome n cross-culturalstudie uitvoeren van het nissen van de Am erikaanse seksuologen?D e
seksuele gedrag.Telkens wordt dat gedrag kwaEtatief weer eens niet in verhouding
gesitueerd in de culturele,soclale,b'
loloW- staande aandacht die in het slothoofdstuk
sche,ecoloWscheen psychologischecontext besteed wordt aan de homoseksualitei:
vu
een bepaaldemaatschapqi
j.Zo krijgen heeft een sterk-moraliserende boventoon.
we achtereenvolgens een moole analyse van W aarom Juisthier? Zou hetvoor de antrode seksuele repressie in een lerse commu- pologienietbeter(œrWker)ziln,a1szijin
nauteitvöör 1960,dus voordat er teleWsie plaats van fex-centrisch' een beetje meer
wasl)doorJohn C.Messenger;de seksuele fcon-centrisch' of dauto-centrisch' te werk

motivaties biJde Cayapa,een Zuid-Ameri- zou gaan, a1s zi
j m.a.w. ten opzichte van

kaanse volksgroep,door M ilton Altschuler; ei
jen culturele en ideologische gebondenaspecten van het seksuele gedrag van de held niet zo'n dubbele houding zou aanBala-stam (Kongo) door A. B. M erriam; nemen,m aarvan deze culturele en ideoloeen uitvoerigestudiegewi
ld aandeM angaia gische beperklngen ook start- en eindpunt
(Polynesië)door D.S.M arshall;verdereen zou maken.M etopen Wzierde Twetenschap'
vergeli
lking tussen de laagste bevolklngs- van het onbetrouwbare, onvolledige, ideoklasse in de US,M exico,Puerto Rico en logisch-en cultuurgebondene,spelen.Doen
Engeland dx r Lee Rainwater.In verschil- zoalsin de anti-psychiatrie,de beperkingen
lende hoofdstukken wordt gepleitvoor een overschri
jden in een dialectische beweging;

meer wete-chaprlijk gefundeerde aanpak detekortkomingen in Jesysteem bewustinvan de antropolopeen meerbepaald vu de

bouwen.Dan hoefJenietmeertebekennen
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dat je wetenschap zo moeilijk is,omdatde
methoden zo onbetrouwbaarzijn (RobertC.
Suggs),dan hoeftnietmeer de ene contradictie op de andere gestapeld om je beper-
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'vertolker van de eeuwige stri
jd tegen en
overwinnl
-ng op de dood,vertolker van het
begrip vrëheid,een rationelebenaderingvan
het begrip overwinningt en een passionele

kingen te verdoezelen.D e anti-antropologie
dientnog geboren te worden!H eb ik hier-

benaderinqvan een ratloneleesthetica (?)'.

een boeiende publikatie ditis?
EricDeKuyper

m atawaardoor de W esterse filosofie geobsedeerd is, vooral haar pogingen om b.v.
energieën a1s agressie om te zetten in hun
meer idealistische com ponenten die dan
'Prom eteïsch' worden genoemd, en te be-

Hetgeen met alëd even duideWk of overmee ook voldoende doen uitschijnen welk tuigend is.Overduidelijk echterzijn de the-

HannsferdinandDöbler
s
chouwen infunctievan een allesverjoelijkend 'hum nnlsm e'.Boeken a1sdezeZln onEros-Sexus-Sitte
kri
tisch, vooral tegenover het eigen ingeK ultur-und Sittengeschichte der W elt
Bertelsmann Verlag,GBtersloh,1971,

nom en standpunt; ze leren meer over de

schHlvers en hun opvattingen en de wereld
Dit prettlge N kboek bevat een zevental die hen draagt, dan over het behandelde
hema.Datjeldt misschien ook van deze
(minder geestdriftwekkende)leeshoofdstuk- t
ken.D e titels ervan zeggen reedsveelover recensent, zbn fviscerale' bezwaren tegen
lde sport a1s de filosofie a1s Ttypisch
de Tdraagwi
jdte'van de aangesneden thema- zowe
W esterse' leitmotieven worden nog maar

360 pp.,!en1.,DM .24,-.

tiek:fAdam und Eva',fLiebe und Eheformen in antiken Hochkulturen', fErotik im
Nahen und Fernen Osten',fKaufliche Liebe
und sexuelle Ausschweifungen','GleichgeschlechtlicheLiebe',TEheformen und Hochzeitszerem onlen in derG eschichte',TBiirgerliche M oralvorstelltmgen im 19. Jh.'. Tot

eens verscherpt,en datzegt meer over de
recensent dan over het te recenseren boek!
M aarik trachtm e dattenm inste bewustte
m aken.
EricDeKuyper

een overzichteWk, sluitend en gefundeerd
geheelkanmenbem aarWkkomenmetzo'n

uiteenlopende program matische aanpak. AlbertCoàen

M aarhetwas er de auteur blijkbaar alleen La D h iance
om te doen enkele anekdootjes en feitjes te (Sociologiesnouvelles-théories),Editions
vertellen die iets ofwatm etzeden,eros en
seks te m aken hebben.
EricD eKuyper

Duculot,Gembloux,1971,238 pp..

Cohen schrijftergensoverde belangrijkheid

van de onaangepastheid voor de maat-

schappij a1s een soort pleidooi om de
BernardJeu

onaangepastheid niet al te negatief beoordeeld te zien,en er aldusm eerTm aatschap-

?elijk'begripvooroptebrengen.Opvallend
Le Sport,la M ort et la Violence
ls hoe sterk m oraliserend een .zuiver,strikt
(Encyclopédie Uiversitaire),Editions Uni- sociologisch'werk te voorschijn treedt,wanversitaires,Paris,1972,204 pp..
neer jc besefthoe allesbijde schri
jvervan
D eauteurzietde sporta1seen schakeltus- tevoren oervast geankerd staat in zijn onsen de oergodsdiensten en hetontstaan van veranderlijk systeem.Het <nut'van de ondewestersefilosofie;verderisdesjortpa- aangepastheid voor de aangepastheid suggerallelgaan lopen metdie westerse fllosofie. reert zo'n m orele bekomm ernis. W ie een
S.iserg bekom m erd om defilosofischefun- <klassieke' uiteenzetting wenst over de on-

dering van de sport en doet daar in zijn

aangepastheid (of zoals ik het zou willen

eerstehoofdstuk heelgewichtig over:Tofhet stellen:over de zeer belangrijke ro1van het
we1allem aalkan? ofhetwe1allem aalm ag?' zwarteschaap in de maatschappijderschaDeze bekommem is werktblijkbaar a1s een pen,watmen op p.28 tenslottekan lezen in
rem op een m eer omvattende benadering een nauwelijks andere formulering), kan
van hetfenomeen:te veel facetten blijven metnutdithelder en goed-gedocumenteeronbesproken (o.a.aldiejenedieietsmetde de boek lezen.W ieechterietswi1vernemen
lichamelijkheid, de erotlek, de sensuiiteit over en zelf wi1 deelnem en aan de dynate maken hebben),te veel facetten worden miek en kritiek van de onaangepastheid/
scheef getrokken.W e1 kom thetfenomeen aangepastheid kan nog altijd meervinden in

uit deze studie te voorschijn a1s een emi- hetwerk van Milikowski.LojderOnaangenent verschijnsel en betekenisvolle drager pa theid.
van de W esterse beschaving: de sport is

EricDeKuyper
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GESCHIEDENIS
ChristophStölz

(Kritiese Biblioteek), Van Gennep, Am- D fe A era Bach in Böhmen
sterdnm,1973,531 pp.,j28,50.
Stalin,J. < .- Over dialektisch en histo- Sozialgeschichtliche Studien zum
risch m aterialisme.- Pegasus,Amsterdam, N eoabsolutism us 1849 -1859
1972,51pp..

KontroversiëlePolemolofe

Sam engesteld door de Polem ologische studiegroep Amsterdsm

Stichting Uitgeverij Lynx, Amsterdam,
1972,216 pp../9,75.

D eze bundelopstellen is het resultaat van

O ldenbourg,M iinchen/W ien,1971,360 pp.,
Ln.,D M .38,- .

In heteerste deelvan zi
ln boek behandelt
deauteurdeproblem atiek voortvloeiend uit
de econom ische en sociale dynamiek in de

vijftigerJaren van de vorige eeuw.Datwaren onderm eerde socialeveranderingen op

hetplatteland na 1848:de versterkinq v=

een polemologie-prolectdatbegin 1970 aan het fbëuerliche' Tslechische nationahsme;
deVrile Universiteitvan Amsterdam startte bourgeoisie en absolutisme, de industriële
en waaraan studenten van verschillende stu- revolutie in Bohemen en de sociale en nadierichtingen deelnsm en.Kritische polemo- tionale gevolgen daarvan.Vervolgens heeft
logie isde in ogen van desamenstellers:het de auteurin hettweede deelvan ziln boek
hanteren vu hetwetenschappeli
lke instru- hetvraœ stuk 'Die G esellschaftund die somentarium ten dienste van qolitieke doel- ziale Frage' in Bohemen - onder andere

einden.W ant,zo redeneren zll,wetenschap Bachs contrarevolutionaire politiek en zi
ln

zonder band meteen stellinlnlmeten op- negatieve en positieve sociaal-politiek van
zichtevan desocialeen poliûekeproblematiek iszinloos,isonH tisch.In dezezin op-

het neoabsolutistische systeem - onderzocht.

!evatstaatdewetenschap in dienstvanpo- Deschrijverprobeertin deeerste plaatseen
lltieke doelstelll
.ngen. M aar ook de wetenantwoord te vinden op devraag,waarom in

schappelilke methode zelfwordtgekritiseerd de periode van hetOostenrijkse neo-absodeze kritiek vormtde zwaksteschakelin lutisme (1849-1859) de ideologie van het
hetbetoog - zij stijgtnietuit boven een Tsjechische nationalisme in Bohemen een
eerste kennlsm aklng m et de fdialectische
methode'.D eze publikatie isnietin de eer-

m assabeweging was geworden. D it fenomeen teverklaren a1sde uitwerklng van het

ste plaats een belangrijke bijdrage in het revolutiejaar 1848,acht de auteur zeer tedenken overdevraagstukken van oorlog en recht onjuist.In de tweede plaats beantvrede,maariswe1belangrijk omdatin het woordtde auteurdevraag waarom na 1860
eerste deeleen inzichtwordtgeboden in de

deInationale positie'van de Duitsersin Bo-

motieven en arpmenten die hetcollectief hemen verzwakte.In ditverband meent Mj
voerden totpohtlek engagem ent.
F.N ieuwenhof

PeterBrûcknerund Al
lred Krovoza

Staatsjeinde.
lnnerstaatliche Feinderklörung fa
derBRD
W agenbach, Berlin, 1972, 116 pp.,
DM .4,50.
De Baader-M einhoff-zaak heeft in Duitsland een paniek veroorzaakt,die zeker op-

datditverschi
lnselnietdoorhetnumerieke
overwicht van het Tsjechische bevolkingsdeel verklaard kan worden. Hij zoekt de
oorzaak daarvan meer in de sociale structuur van de Duitse samenleving in Bohemen.Tenslotte wordt de vraag onderzocht

wa
arom de yarlementaire rer1nehng
en na
1860 de centrlfugale krachten '
Bohemen

nietmeer konden binden.
L.Bartalits
rgstuker
zettelijk doorsommlge elementen is aange- H
wakkert.Sindsdien voelen vele Duitsevoor- DiegrosseFlre e
uitstrevenden zich vervolgd.Ook dievervol- Glanz und Untergang der Fûrsten
ging wordt vaak weer in een overdreven Europas
toestand voorgesteld en watvooral ernstig Nach den geheimen A kten und

is,beide partijen Zen bijdetegenpartilgro- Berichten desK öniglichen K am merte alles omvattendecomplotten. Ditboekle,
datvooralfeiten geeft,geeftde mogelijk- herrn RobertStuker
heid van een analyse van devervolging.
C.J.Boschheum e

W alter Verlag,Olten /Freiburg i.B.,1971,
544 pp.,i11.,SF.36,- .
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De schrijver isgaan zitten bijde grote ver- werknem ers kwam a1s Tanti-semitism e'over,
zam eling souvernirs en aantekeningen van

aangezien hetkapitaalvoor een v oot deel

zijn oom en adoptief-vader,deZwitserRo- in handen van dejoden was.Door ditsocibertStuker,om diens carrière te beschrij- a1e engagement van de Kerk in Oostenrijk
ven.Een merkwaardige loopbaan isdatze- verwierf de katholieke parW een bWvende
ker geweest:in 1890 begonnen a1s gouver- lnvloed.Indien m en m eer* 1weten over de
neur aan het hof van Athene, wordt Mj sociale problemen in Oostenrilk in deJaren
achttienhonderdzestig en vooraloverhetfenom een antisemitism e,m oet men het boek
L.Bartalits
breide families.Zijn talenkennis(hiJspreekt zeker lezen.
er 18) en zijn neutrale nationaliteit zijn
daarbi
j van grote betekenis.Hi
J moetZch FrancîsRapp
weldra de vertrouwensman van zowat alle
regerendevorsten van Europa en hunuitge-

somszelfsop hetterreinvan dediylomatie Z'fg/fle etla vie religieuseen
begeven;vöör 1914 zi
jn vorstelijke mitiatie- Occident: la #a du M oyen #ge

ven op dit gebied nog een beetje mogelilk Presses Universitaires de France,Paris,
en Stuker bli
jkt dan een goed instrument. 1971,381pp.,FF.30.
W anneer in de twintiger jaren het Griekse FrancisRapp,verbonden aan deuM versiteit
koningshuisweereensin verbnnnlng teRo-

me woonten MJhetdaar dient,wordthem
hoewel MJ protestant is - de nevenfunctievan pauselijkceremoiemeesteraangeboden.In 1940 stedthiJ a1s de meestgedecoreerde Zwitser van alle tijden.
-

De auteur heefter een gezellig geheelvan

van Straatsburg,heeft het aangedurfd op-

nieuw de twee moeiWk vatbare,aan de reformatie voorafgaande eeuwen van het 1e-

ven derKerk in alhaarjeledlngen tebescM jven,waarvan zo moellilk een synthese
te geven valt,gezien Juist de verscheiden-

heid a1s wezenskenmerk van deze periode:

gemaakt, voegt nogal eens eigentildse be- Tconservatorium' en 'laboratorium ' tevens
schouwingen toe aan debelevenissen van de van Kerken maatschappij.Tegenoverelkaar
hoofdpersoon en heeft een ruime keus ge- staan op hun achterste benen centralistische
m aaktuithet ter beschikklng staande illu- m onarchie en op volkssoevereiniteit gebastratiem ateriaal. Robert Stuker heeft door seerd conciliarisme;van intellectuele specu-

zi
jn inderdaad bijzondere positie zeer unie- atieswarse mystiek en systematisch ratioke foto's kunnen m aken en voorts onthul- l
nalisme;uiterlbke praktijken in veelvoud en
lende observaties.Ook alwordt ons vooral intense cultivering van de innerlijke mens.
'petite histoire'geboden,deze isnietzonder
ettemin waagdeSchr.hetenije kenmerbelang voor de tijd van vöör 1918,toen Ni
k
e
n
aantegeven voordeverschllendeti
jdkoningen nog we1 een beetje te vertellen vakken.
hadden. Over onze eigen dynastie wordt
maar zeerweinig meegedeeld.
M arcelChappin
J.d .H ellwing

Derkonfessionelle Antisemitismusim
19.Jahrhundertin österreich
Verlag Herder,W ien/Freiburg/Basel,1972,
311 pp.,DM .27,
- , öS.168.
In H ellwing's Tkoe essionelle Antisem itis-

De veertiende eeuw ziet Rapp gekenm erkt
door een voorkeur voor radicale oplossin-

gen.Daarnawasmen meereroyuitom de
tejenstellingen tussen de verschllendethe-

oneën metelkaar te verzoenen,en om door
middelvan vereenvoudiging en uo icatie in
organisatie en geloofsbelee g de kracht
van beide te doen toenemen.In die ver-

wachting kwam men bedrogen uit:de vijftiende-eeuwse mens kon van een dergelijke

mus'in hetnegentiende-eeuwse Oostenrijk, twereldorde' niet anders dan dromen. En
staan twee vooraanstaande theologen,pro- een eeuw later bleek hetchristelijk leven ia

fessorAugustRohlung en pastorJosefDec- hetwesten te bestaan uit talloze losse onkert,in hetmiddelpunt.Hun antisemitisme derdelen,die evenwel een schat aan matewas een emotioneel antwoord op de m et riaalbetekenden voor wie er uitputten en

snelle emancipatie gepaard gaande verrij- mee opbouwen wilde,ziJhetvoorreforma-

kinjvan deJoden.ln deJarenzestigvande tor ofvoor contrareformator.
vorlge eeuw braken ta1 van economische Hetgaathier om een boei
end qeschreven
crisesuitin CentraalEuropa en in de geas- boek,zowelquaopti
e
a
1
s
g
ua
st1J1:inzichsimileerdeJoden werd een zondebok
geV0nden voor de heersende mistoestanden. In
tegenstelling tot datgene wat door de auteurwordtbeweerd,wasde Kerk nietuitge-

telijk,mooivan taal,en metgebuktonder

een overdaad aan onverwerkte gegevens.

Zeerbi
jzonderisde 25 bladzijden tellende

ebibliografische oriëntatie', waln'n men
gaarne het gehaspel metNederlandse titels
de gerechtvaardigde msen van de door het op dekoop toe neemt.Een uitvoerige index
liberaal-kapitalistische systeem onderda kte besluithetwerk.
P.Begheyn

sproken anti-semitischldochhaarsteuna=
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zoalsgezegd - slechtseen Griekse tekst
bezittentdurftde com mentatorhetaan van
veel Gnekse woorden het Hebreeuwse ori-

THEOLOGIE

gineelte noemen (bijv.bij 8 :1,9:7,10 :
Bacht, Heinrlch - Das Fer-lcâ/afz des 19,10:30).Een m.
.i.gevaarlilkezaak;voorUrsprungs.- (Studien zur n eologie des al wanneer MJ dit onbekende Hebreeuwse
geistlichen Lebens), Echter Verlag, W urz- woord in verband gaatbrengen metandere
burg,1972,291 pp.,DM .42,- .
bi
lbelplaatsen waarditwoord voorkomt.
Kopperschmidt, J/Je/ - Der jragliche Hetm.i.belangri
lke vraagstuk waarom Ien
Gott.- Patmos Verlag,Diisseldorf,1973, 11 M akkabeeën door de Rabbijnen werd
136 pp.,Paperback D M .14,- .
Switek, G ûnter - In A rmutpredigen. Echter Verlag, W ërzburg, 1972, 308 pp.,
DM .42,- .

verworpen, maar door de vroege christen-

heid we1 in de Bijbel werd opgenomen,
wordtnauweWksbehandeld.M etdezevraag
blilft de lezer zitten,terwijlhet een uiterst
belangrilk probleem is. De commentator

hadzich deze Ttheologlsche'kansnietmogen
laten ontglippen.Biedthetcom mentaareen
schat van geschiedkundige en archeologiI M akkabeeën
che gegevens, het m ist de theologische
(De boeken van hetOude Testament),Ro- s
d
iepgang die men biJeen zo omstreden bilm en en Zn,Roerm ond,1972,255 pp.,
belboek m ag verlangen.
/42,- ,biJ int. /37,50.
M akkabeeën noemt men de leden van het PancBeentjes
geslachtM atthathias,die in 167 v.Chr.het
sein gaf tot de opstand tegen de Syrische
vorst Antiochus IV, die de Joodse bevol- DletmarM ieth
klng wilde dwingen tot annnam e van de
heidense cultuur. Een zoon van M attha- Christus #r Soziale f- M enschen
thias,Judas,leidde de opstand toen Antio- (Topos-Taschenbikher), Matthias Grh'nechus de tempel in Jenxzalem had ontwijd. wald,M ainz/Patmos-verlag Dësseldort
Hij slaagde erin de vreemdelingen uit de 1972,144pp.,DM .5,80.
eester Eckhart's m iddeleeuwse mystieke
tempelteverdrilven en terherinnerinqaan M
de m
'wi
jding werd het Chanukkafeestmge- geschriften hebben nog steedseen aantreksteld. Judas' broer Sim on aanvaardde de kingskracht die velen intrigeert. D at illuwaardigheid van hogepriester, opperbevel- streert de auteur overtuigend aan de hand
hebber en vorst voor altijd. Aldus stichtte van een verzameling preken van deze m ysD rs.J.T.Nelis

MJ de dm astie der M akkabeeën,ook we1 ticus door diens tekskn ultvoeri! steeds
van een inleiding te voorzien tenelnde het
Hasm oneeën genoem d.
De auteurvan hetboek IM akkabeeën pre- belang van Eckharts denken voor onze tijd
senteert zi
jn werk a1s een soortgeWk boek aan tetonen.De opzetvan deauteurisgea1s Jozua,Richteren,Samuelen K oningen. slaagd om vanuitEckhartactuele fDenkanDaarom wordt zi
ln verhaal gekenmerkt stösse'te geven.

door oblectiviteit en betrouwbaarheid,het- De beschouwingen van de auteur voljen,
geen blijktuitde vele brieven,documenten in de stijlvan de meester,een speculatleve
en historische feiten die worden genoemd. benadering aan de hand van het evangelie.
HiJ wi1aantonen datGod (een woord dat De titelalleen allaatreedszien hoe Chris-

in I M akkabeeën nergensvoorkomt)de lei- tusmeer a1s een ontologische werkeWkheid
ding van hetvolk aan de Hasmoneeën heeft van het mens-zijn wordt gezien a1s Detoevertrouwdin dezetijd van vreemdeover- gene die men in de persoon van Jezus van
heersing.H etboek isdusgeschreven vanuit Nazareth belijdt.De preken van de meester

de Joodse liefdevoorlsraël,hetvolk Gods. en deinleidingen van de commentator vorDe boeken I en 11 M akkabeeën ziln ons men zo eerdereen denkboek over de fsache
uitsluitend in het Grieks overgeleverd,niet Jesu'dan dathetontsluitingen zijnvooreen
in hun oorspronkelijke Hebreeuwse taal, persoonlijkeontmoetingmetdepersoon van
hoewel iemand a1s Hieronymus (gest. 420) Christus.Een gerechtvaardigde aanpak,die
nog we1een Hebreeuwse versie van hetge- uiteraard haargrenzen vindtwaarde vraag
schrift in handen heeft gehad. De R.K. naar Jezus verder reikt dan datgene wat
Kerk erkentbeide boeken a1sbehorend tot men metzijn boodschap wi1doen.Ofanders:W aar Christus meer is dan het socideBijbel,de Reformatie wijstze af.
Het commentaar geeft (te)veelinformatie a1e in de mens en God groter is dan het
jk hart.
over geschiedenis,archeologie en gebruiken menseli
ten tllde van de Makkabeeën. Hoewel wi
j G.W ilkens
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laatde schrijverin hetspoorvan Heidegger

G ODSD IEN ST

zien,heeft een 'Erxhliessungsfunktion' die

!

Becquet,G illes- Lecture d'Jvcngfl: pour

les dimanches etAfez.Annêe B.- F.
H.du
Seuil,Paris,1972,506 pp..

Bevriiding.- Ned. Bijbel Gen-, A'dam Haarlem / K.B.S.Boxtel,1972.
Bnbelkatavgus. - (Van Exegese tot verkondiging 8), Katholieke Bljbel Stichting,
Boxtel/Emm ëus,Brugge,1972,62 pp..
Licht H et Evangelie van Johannes. -

N.B.G.,Haarlem,1973,90 pp-,/2,75.

constituerend is voor de 'Entschliessungsfunktion'metbetrekking totdevrile besh'ssing van de mens. Andere resultaten van

deze studiezijn te boeken,als:hetverband
tussen angst en dood, het Ir atiaanse getroost worden van de ervaren dliefdevolle
eerbied en genegenheid'm et betrekking tot
de van God uitontworpen levenskeuzes,de

existentiële voorranq van de vreu@de-slem-

ming, a1s de stemmlng van de m 'je mens,
boven die van de Angst.

Voor de wetenschappeli
jk geïnteresseerde

M usaphn-A ndriesse,D rs.R.C.- W at na in spiritualiteit,antropologie en godsdienstde Tora kwam .- Ten H ave,Baarn,1973, filosofie een onmisbaarboek,datm eteven96 pp-,/8,50.
veelspanning a1s vrucht kan worden gele-

Verstoep, < .C.- Praten met Bnbeltek- zen,terwi
jlop heldere wijzein de discussîe
sten.- Ned.Bi
jbelGen-,A'dam-Haarlem, over de invloed van de godservaring op de
1972,32 pp..

concrete levensordening intelligent reken-

Verstoep,< .C.- Genesis 2.- Ned.Bij- schap wordt gegeven van die beslissingen,
be1Gen.,A 'dam -H aarlem ,1971,31 pp..
die genomen worden uiteen afgestemd zijn
W aar?HetEvangelie van M atteûs.- N .B. op de gestemdheid die eris in God.
G.,H aarlem ,1973,112 pp..
G.W ilkens

Woordkeus. - Tjeenk W illink-Noordui
jn,
Culem borg,1972,373 pp..

.En z# herkenden Hem'
D e Emm ausganger,nr.7.

Ram ôn GonzâlezdeM endoza

Stimm ung und Trancendenz.
Dfe A ndzipatîon der existentialanalytischen Stim m ungsproblem atik bei
Ignatius von Loyola

Speciaalnumm er voor oudersvan eerste
comm unicanten, 1973, 38 pp-,besteladres:
giro 148970 t.n-v.dekenaat 's-Gravenhage,

/3,
- ;10 ofmeer/2,50.
Dé vraag bijde eerste-communie-katechese
is niet: fHoe vertelik hetmiln kinderen?',
Duncker& Humblot,Berlin,1970,335 pp., maar <
W at geloof ik eigenli
jk zelf: ik,a1s
DM .56,- .
vader, moeder, katecheet, onderwijzertesl?'
Stemmingen zi
jn doorslaggevend biJfunda- M oeilijkheden genoeg.Kun Je er nog over
m entele levenskeuzes. In de existentiële fi- vertellen op de manier zoals wiJ het a1s
losofie worden stem mingen them atisch be- kind hebben gehoord? Er is zoveel veranreflecteerd,zoalsde angstbijHeideggeren derd.Ik heb het allem aal niet zo kunnen
dewalgingbiJSartre.Van 0.Bollnow ken- volgen.Eigenlijk voelik meervan mijn genen we 'Dat W esen der Stim mungen' ter- loof dan dati
k nu yrecies kan uitleggen,
wi
jldeschri
lver laatzien dathetfilosofisch waarom de Eucharistle voor miJtoch we1
denken over stem m ingen reeds een lange, belangrijk is.Enz.W elnu,voorvolwassenen
zij het onopvallende, voorgeschiedenis in diesituatie (en wiekan zeggen,dathi
jof
heeft.A1snelkomtbijdereflectie over de zij er aan ontkomt?) is deze brochure een
fstimm ung'tersprakewatin de godsdienst- welkome handreiking.Zijbevateen overwefenomenologische sector door m ensen a1s ging over fbrood en wi
jn'(een naar mijn
R.Otto,en C.Albrechtondermystiek naar smaak verrukkelijke bladzi
lde, waar tervoren wordt gebracht. De hoofdaandacht loopseen stukje katechesewordtaangereikt
van dezestudie gaatuitnaardeanalysevan over sterven en verrijzen), ecommunicatie'
de
lqnatiaansetroostervaring,waardeexis- (1 demeestbredezin van hetwoord),<Jetentiele relevantie van de stemm ingen m et zus van Nazareth,één van ons', en ovtr
betrekking totde levenskeuzen voordeeer- fgeloofsgetuigen; niet Gzien'' en toch geloste maal in alle duidelijkheid naar voren ven'. Bijwi
jze van adempauze en ontnuchkomt.Vooralbetrektde schrijverde Ttroost tering worden de gedachten na elke overzonder voorafgaande oorzaak'in ziln ana- weging teruggeleid naar de kinderen, om
lyses.M et Rahner wilhij deze zien a1s de wiehetimmersgaat(f
zijzijnnogmaarpas
çthematisch geworden Transcendenzerfah- acht jaar...', drie heel goede stukjesl).
rung', zi
j het met dien verstande dat hij Totslotenkele vragen uit deprakti
jk (<
We
Rahner nietvolgt in diens intellectualisti- doen er zelfniets meeraan!Heefthet dan
sche visie op stemm ingen.Troostervaring, nOg zin ons kind de eerste com munie te
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laten doen?') met uiterst beu opte beant- de uitgangspunten van de auteur.Hi
Jmeent
''k dat men het O.T. en het N.T.
woordinl.Ook vindtmen een heel korte nnmehl
boekenlbst.
naastelkaarkan zetten en dan gebeurtenisVolgens de inleidlng is hetboekje in grote sen uithetO.T.kan plaatsen naastdie uit
haastgeschreven.Datisook te merken.D e hetN.T..HetWdtgeen twi
jfeldatditvoor
overwegingen reiken nietzo ver alsje zou bepaalde verhalen opgaat;zo kan men de
willen.Datheefteen nadeel:misscMen blijf schepping (O.T.
) en de gebooMe van Jezus
je onvoldaan achter.M aar hetvoordeel is (N.
T.) nog we1 aanvaarden. M aar hoe de
Froter:methetboekje a1svertrekpuntlxn auteurbijv.de aartsvadersin Egypte paral-

J
ezelfjeeijen jedachtengangenvolgen.En 1e1durftplaatsen m etJezus'leven en dood,
bovendien:Jem ltmeer;dehongerisgroter
de wetgee g bij de Sinaï met de Hemelgeworden.Daarom hopen wil,datderedac- vaart, de htocht in Israëlm et Pinksteren
tie zich aan haar woord houdt: TMisschien bli
lfteen volslagen raadsel.Ditalles is des
moeten we het later nog eens rustig her- te vreemder omdat Billsma tegen een derschrijven'.Eén wenk voor die herschrilving geWk bi
lbelgebmik waarschuwt.Ieder die
veroorloof ik mij: hopelijk geeft men dan dit boek bestudeertof moet besmderen ook de uitleg van de Eucharistie uit onze

er staan waardevolle tips en ideeën in -

kindertijd een plaats; en vergeet men niet hoede zich voor een aantal evanzelfsprete verwilzen naar de Nieuwe Katechismus. keno eden'van de auteur d1e d1t m.i.niet
Driesvanden Akker
ziln.
PancBeentles
Dr.R.Bqlsma
A an de :r f,
H einzschûrm ann
(Handboek voorde bnbellesop de
D er G eist machtlebendig,

basisschool)
DeelI.Didactiek van de bëbelles
W olters-Nooro off,Groningen,1971,

159 pp.
2/13,90.
Deze dldactiek isheteerste deeluiteen serievan 3 handboeken ten dienste van vooral
studenten op pedagogische academ ies.Deel
2 behandelthetO.T..deel3 hetN.T..Het

Hilfen /JrBetrachtung und Gebet

Herder Verlag, Freiburg/BaselA ien, 197A
163 pp.,DM .8,80.
Veertien beu opte com mentaren op evenzovelepericopen van hetJohannesevangelie
worden in deze uitgave a1s een hulp voor
hetverstaan van de H.Schrift en tot het
smaken van het biddend ove- egen aange-

wezen van debilbelbestaatuitvertellen.De boden. De korte punten die de schri
lver
bilbelzoalsM J die nu kennen,is resultaat au geeft bij deze pericopen, gerangschikt
Van fen eeuWerzange m:ondeEnge Overleve- naar de structuurvan de Geestelilke Oefering. Dit m oet degene die in de klas een ni
ngen van Ieatiusvan Loyola,laten een
bi
jbelverhaalteberdebrengt,goed beseffen. bekendheid zlen met de traditie van het
H etverhaalis doorde eeuwen heen albe- geestelilk leven en een doorzichtige verwerkt, ingekort, gelouterd van overdadigheid,enz.;het beste datmen dan ook kan
doen is het verhaal vertellen zoals het er

trouwA eid in het ontvouwen van de H.
Schrift.

zoals die van Ds.Klink de beste papieren.
Het spreekt daarom voor zichzelf dat 'het
steeds moetbegonnen zi
ln om watdebilbelzélfNvi
lzegjenennietom watwfJgraaj

van God eigen te maken,hoe er commen-

Zelfgeeftde schdlver aan in ziln M eldlng
staat. Daarom heeft m.i. een kinderbijbel oververschlllende naanieren zich hetwoord

in de bijbelm llen lezen'(pp.31-32).D1t
eistvan devertellerdathijhetverhaaldat
hiJin de klas gaat gebruiken,van tevoren
uitvoerig heeft bestudeerd (en daaraan
scMjnt het nogal eens te ontbrekenl).Het

taren ziln geschreven door vaklieden voor
andere vaklieden,maar dateen geesteWke
commentaar vaak ontbreekt waar het

W oord Godsin demensenwoorden totzijn

recht komt, de tekst zonder teveel detail-

beschouwing toegankeli
lk wordt gemaakt
en tegeli
lk van eigen bescheidenheid getuigt

om delezendebidderzelftoteen antwoord
boek somt voorts een aantal v ondregels te kunnen laten komen op het geproefde
voor het bijbelgebruik op (pp.45-51) en woord van God.

tevensook de gevaren die zich in de bilbel- De schrilver voorzietin ditontbreken van
1eskunnen voordoen (py.52-59).
dergeli
jke hulp op een bi
lzonder gelukklge

Het boek a1s geheel bledt welnig nieuws, wi
jze.Een aanbevolengeleideen hulq voor
wanneermen de gangbare didactieekboeken hetlezen van de H.Schrift,dattegehlk het

enigermate kent.Vrijernstigebezwaren heb

algemenegebrek van dergeWkecommenta-

ik tegen het leeqlan (pp.135-153), niet ren nog dringender aan de orde stelt.

zozeer tegen de m twerking, a1s we1 tegen

G.W ilkens
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dat ze dieper hebben nagedacht over de
dingen van deze wereld dan hun Toppervlakkige'werk doetvermoeden.Veelalkom en deze pogingen niet uit boven het niEssler,<.K.- AnalytischePhilosophîe1. veau van enkele dogmatische uitspraken
Alfred K röner Verlag, Stuttgart, 1972, over de beperktheid van niet-natuurwetenschappeli
jke beschouwingen, of van een
328 pp.,kart.DM .15,- .
Foucault,M ichel- De woorden en de din- sm thetische visie die functioneert a1s bovenbouw van een natuurwetenschappeli
jke
gen.- Ambo,Bilthoven,1973,435pp..
nfrastructuur.S.zoektvooralin de laatstHare.M .R.- Freiheit und Vernunjt.- i
Patmos Verlag,Deseldort 1973,254 pp., genoemde richting. De m ens wordt gePaperback D M .25,- .
schetsta1seindyuntin eenlanjeketen van
K oestler,Arthur- D ewortelsvan hettoe- steeds gecom pllceerdere atomalre, molecuval. - Lemniscaat, Rotterdam , 1973, 142 laire en biologische structuren.De vraag is
ofhetzoveelste boek in dit genre nog aan
PP.,/13,50.
Rotenstreich, Natan - Philosophy.- D. een behoefte voldoet.Hetlaatstehoofdstuk

G FTSN SCN AFPSZTJX A LLERLEI

Reidel,Dordrecht,1972,258 pp.,/29,
-.

geeftde 'onvermljdeli
jke'astronomische vi-

W illiams,1.P.- M atrices/orscientists.-

Geschiedenîs der

Dr.J.D .Plenter en Eim ertPruim,red.

/27,50.
Prof. Hooykaas heeft vele publikaties op

M ensen over de M e>
Ten Have,Baarn,1973,127 pp.,/9,50,

wetenschappen op ziln naam staan.ln dit

Toussaint,J.D.- Zfekfe als loten kczlâ'. si
eo?mensenheelal.Voorwiesoortgelilke
Ankh-Hermes,Deventer, 1972,254 pp., werklesnognietgelezen heeft,m agditboek
m isschien alseen representatieve steekproef
/19,50.
G.Verschuuren
Verbrugh,H.S.- Geneeskunde op dood gelden.
spoor. - Lemniscaat, Rotterdam / Denis, D r.R.H ooykaas
Borgerhout,1972,157 pp.,BF.205.

Hutchinson,London / Denis, Borgerhout, N atuurwetenschappen
1972,144 pp.,BF.150.
A.Oosthoek, Utrecht, 1971, 289 pp.,
hetgebied van de geschiedenis der natuur-

boek wordtde periode fvan BabeltotBohr'
BF.152.
jk % Een heterogeen sam engestelde groep van 30 bestreken.Uiteraard za1in een dergeli
Nederlanders geeft hier u twoord op een stek de onvolledigheid toenem en m et het
aan hun gestuurde brief metde vraag per- verstrijken van de eeuwen - erfelilkheidseer,therm odynam ica,geluidsleeren stereosoonlijk hun N k te geven op watde M ens l
chemie komen nauwelijks ter sprake - en
is.
Men hoeftnietop zoek te gaan naartheo- moetaan bepaalde vakgebieden tekort gerieën ofverhandelingen in dezeantwoorden, daan worden - watde bioloiebetreftkoalleen ter sprake: botanische classifieerder zi
jn het yersoonlijke gemigenissen, men
tie a1s specim en van het classificerend
eigen positiebepahngenen korte reacties.D e ca
eenvoudige opzetmetde nogalpretentieuze em pirism e,eenheidscheppende theorieën in
vraagisgeheelgeslaagd in de opzetom een de classificatie zoals de evolutietheorieën;
jven problemen van de celmaterialenboek samen te stellen met een daarentegen bli
ologie, van de embrm logie en van de
bontaanbod.Voor welke mensis ditboek bi
bedoeld? N aar de snm enstellers bedoeling abiogenese onbehandeld.

voor<een medemens:waarschi
jnli
jk op mid- De grote Wnen van hetboek,welke temiddelbaar of hoger m veau ontwikkeld en in den van devele detailsteonderkennen zijn,
zichzelfen in anderen geïnteresseerd'.W el- betreffen de ontwikkeling van een nieuwe

lze op de methode van de natuurlicht aanlokkeli
jk genoeg om een lezer van zienswi
t
e
n
s
c
happen (hypothese,experiment),de
Streventetrekken,waarbijdeverscMllende we
wikkelmg van denken en kennen, de
typeringen van de M enszo verschillend en ont
veelvoudig zijn dathetgeheim van de Mens ontwikkeling van een aantal begrippen
(kracht,elementenz.).Defilosofischevoortoch overeind blijft.
G.W ilkens
onderstellingen van denatuurwetenschappen
in de verschillende tijdperken krijgen de
HannesAl
jvén
nodige aandacht. In zoverre is het boek
A toom ,m ens,heelal
voor iedereen leesbaar en boeiend.Om de
W ereldvenster,Baarn,1971,130 pp.,
j11,90.

specifieke achtergronden van bepaalde

vraagstukken tebegrijyen istoch we1enige

Nobelprijswlnnaars schijnen aan deze on- kennisvan zaken verelst.
derscheiding verplicht te zijn te laten zien G .Verschuuren
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eigenaardige opzet en uitwerklng; M er
draaftnietde alwetende eenling op dievele
eeuwen literatuurm etm eesterhl
''ke hand bedwingtofde groepsleider dieveelbelovende

Ballard,J.G .,e.a.- Espaces inhabitables.
Tome 1.- Casterm an,Tournai,1973,326
pP.,BF.180.
Böll,H einrich - Neue politisthe und lite-

alumnl hun gespecialiseerde zegje gunt in

rarische Schrijten. - Kiepenheuer &

den van watbedaagde of dagsnelle chroniqueurs over personen, bewegingen, strekkingen en periodes hebben geschreven; uit
de diversiteitvan standpunten en visies,behoeften en evaluatiesm oeteen geheeleigen-

W itsch,Köln,1973,285 pp.,DM .22,- .
Hohendahl,P.,und Egon Schwarz - Exil
und innere Emigratîon, II.- Athenëum ,
Frankfurt,1973,170 pp.,DM .28,- .
M artin Ffgfl,J.-L.- Un cauchemar trop
rêel.- Casterman,Tournai,1973,261 pp.,
BF.180.

een collectieve sm these,m aar de nuchtere

en tegelijk geëngageerde bloemlezer.H.L.
Arnold wi1nietzijn eigen opiniekwiltmaar
een geschakeerd en veelzi
jdig overzichtbie-

soortig panorama groeien waaruit de ri
jpe
lezer dan het min of meer rechtvaardige

ndoordeel zelf kan opmaken. Deze drie
Schwartz,Kessel- d New History olSpa- ei
nish Am erican Fiction. 1. From Colonial delen, m et na-oorlogse W estduitse teksten
'nnerlijk geclassifiN ple.
ç to theM exîcan Revolution and #ey- a1s object, liggen toch l
ceerd: de politieke katerperiode, de eerste
ond,436 pp.,$ 10.II.SocialConcern,Uni- nieuwe lichting rond vooral de G ruppe 47,
versalism and the N ew N ovel, 445 pp., het terug uiteenvallen in form alistische en
$ 10.- University of M iamiPress,Coral polideke behoeften. D e lectuur van deze
Gables,Florida,1972.
bundels is niet geschikt voor volkom en
W esterlinck,A lbert- M usica humana.ezers;deinformatieiseralvasteen
D avidsfonds, Leuven. 1973, 263 pp., BF. Coenel
d1emoetgeschraagd zijn op grote voorken140.
nis.Stim ulerend m aarinspannend.
C.Tindemans

TintenFsch 5
Jo r:uch N rLiteratur

Friedrich sengle
Biederm eierzeit.
Verlag Klaus W agenbach,Berlin,1972,
118 pp..
Deutsche Literaturim Spanungdeld
Een bundel zeer verschillende werken uit zwischen Restauration und

hetlattste jaar van de doorvelen zo veraf- Revolution 1815 -1848
schuwde uitgeverij.M en beschuldigthen er
van nauw contactte houden metde Baader Band I1.D ie Form enwelt
M einhoff-groep. V anzelfsprekend is dan
ook in deze bundelhetopstelvan Bö1lopgenom en waarin gewaarschuwd wordttegen
de Baader-M einhoff-hysterie die in de af-

J.B.M etzler,Stuttgart,1972,1172 pp.,
D M .94,- .

W at reeds op overtuigende wijze zichtbaar
was in het le deelvan deze fundamentele

gelopen tijd zo een grote ro1speelde in de studie (cfr. Streven, maart 1972, p. 635),
BRD.W e vinden verderbi
jdragen van M ar- wordtin ditdikke2e deelbevestigd:fsengcuse, Hochhuth en Enzensberger.Politieke 1e' za1 voortaan een vastbegrip ziln voor
gedichten en aforismen vindtmen doorhet

wie over deze totnog toe in de literatuur-

hele werkle heen, terwi
jl er dan a1s blad- gescMedenistesterkgeminachteyeriodewi1
vullingnogtalrijkecitaten zijn opgenomen. werken.Deprinci
pesdie S.in zljn ledeel
C.J.Boschheurne
uitvoerig heeft ulteengezet, krijgen in dit
2e deel hun concrete toepassing.Hi
j stapt

van het triadische jenresysteem (lyriek,
H einzLudwigA rnold,H rsg.

G eschichte derdeutschen Literatur
ur M ethoden W estdeutsche Literatur
von 1945 -1971

epiek,dramatiek)bes11st af,niet alleen om

m ethodische inzichten m aar vooral om de

Mstorischewerkeli
jkheid;dittijdvak karakteriseertzich meer door zijn behoefte aan

variatie en veelvoud? zowel form eel a1s
Band 1,333 pp.,Band 2,362 pp.,Band 3, structureel en them atlsch.D eze gedifferen337 pp..
tieerde schrijfintentie heeft niet alleen een
A thenëum Fischer Taschenbuch Verlag,
lecm urberg opgeleverd; het resultaat, de
Frankfurt,1972.
classificeerbaarheid, maakt S.'s eerste proDeze drie deeltjes kondigen een Duitse lite- bleem uit.Scharen onbekende auteursworratuurgeschiedenis(in 18 delen)aan meteen den hier doorgenom en,niet om hun zelf-
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ook in een totalitaristische omgeving. Het

ze œn klimaataangeven waaruitde koq- hele boek is dan ook een noodzakelijke

feeën te begrijpen vallen. Zo beheerst d1t weerlegging van hetsprookje van een SEDruim eboek de causale verbinding tussen de literatuur.Toch blilft hette sterk een pogedesinteresseerde schone letteren en de ging tot anderszien, het willen ontdekken
nutsvormen (van vertaling en memoiresover van spanningen tussen individualistisch auredevoering en H tiekverzam eling naar a1-

teur en collectivistisch regiem . D at ont-

manak en album).Kan bij deze massa de neemt dit boek zijn waarde niet, maar
evaluatienog aangedurfd?S.doethet,bi
lna dwingtdelezer we1m eerm aalstotcorrectie
geraffineerd,door de produktiekenmerken

of relativering.

geleidelijk te concentreren op de knapste C.Tindemans
vertegenwoordigers, ons dwingend tot het
aanvaarden van het vroeg-lge-eeuwse lees-

perspectief. Ondertussen ruimt hi
j op met HorstK rûger
talloze taaie geloofspunten: de begrenzing Frem de Vaterlönder
van de novelle,de vertelling en de roman,

Reiseerfahrungen efnel Deutschen
de helemonie van de Bildungsroman,de Piper Verlag,M ûnchen.1971,255 pp-,

discontlnuïteitvan de Duitse literaire tradi- D M .22,- .
tie,dedoorstrom ing van hetleespubliek,de Na zijn boeken Stadtplöne (1967)en Deutposse a1s ideolojisch vorminstrumente.a.. sche Augenblicke (1969), waarin MJ op
D e vele ontdekkm gen,re-interpretaties,reogst persoonlijke wi
lze zijn indrukken
velaties doen je vermoeden dat in wezen ho
van enkele D uitse en buitenlandse steden
elke historiografische periode ligtte wach- neerlegde en Tbeelden uit het vaderland'
ten op haarSengle.
schetste, vervolgt Koger nu zijn reisbeC.Tindem ans
schrijvingen met notities over zi
ln verblilf
in Joegoslavië,Zweden,N orm andië, ZwitH ans-D ietrichsander

Geschichte der Schönen Literatur
in derD DR .
Ein G rundriss
Rombach,Freiburg,1972,354 pp.,
DM .20,- .
S.poogtnietalleen nationale constanten op
te vangen,m aar concentreert zich bovendien ook nog op debellettristische basisvan

serland,Israël (tweemaal) en de DDR.In
afwijklng van de meeste andere reisbeschri
jvingen schildert Knh'ger geen landschapsschoon of pittoreske stadsgezichten;
hijinteressxrtzich voorde mensen,vooral
in hun sodale contacten,vooralinzoverzi
J
een maatschappijopbouwen.Hetisdaarom

we1ge= toeval,datsocialistischelanden in
ditboek de boventoon voeren.D at Ko ger
echternietblind isvoorde zwakke plekken
in de maatschappelijke stelsels van deze

zijn oblect.Datgebeurtbewusten bijgevolg landen, bewijst de niet zuinige kntiek die
vaak polemisch.Vertrouwd metde m arxis- hij daarop direct en indirect uitoefent.tische esthetica,ervaren in de DDR-partil- Kniger ontving in 1970 voor zi
ln vroegere
intriges en hetmoeilijke dagleven van een werken de n om as-Dehler-Literatuo reis.
gedreven literator in een genormde sam en-

Ook ditnieuwe werk mag naen zekertotde

leving,kan hiJzijn thesiszorgvuldiguitbou- Duitse belles-lettres rekenen,want niet alwen:m eteen oog voor de doctrinaire m a- leen door zijn belangstelling voor het huximes en meteen oog op de esthetische mane,maarook doorzijn vlotte,puntigeen
schrijfprakGk. Deze stellmg luidt dat de bondige stijlovertreft het verre de doorDuitse auteur a1s fenomen altild al een snee-reisbeschrijving. Des te onbegrilyeli
jvan de sam enleving losstaande literatuur- ker zijn daarom enkele stijlbreuken d1e in
kluizenaarisgeweest,dienietop ontwikke- een literairwerkeigenlijknietmogen voorlingen vooruitliep,maar ze, a1s ze een so-

komen.Zo devolkomen ongemotiveerde en

ciaal-maatschappeWkerealiteithadden ver- onnodige Overgang Van het ptrspectief Van
worven, vli
ltig optekende. Vandaar de de ik-verteller naar dat van de objectieve
slaafsheid van de communistische colporta- verteller(pp.129-1952),en depassage over
ge na 1945,vandaar de argeloosheid waar- Lapland (p.77 v.)die men meteen Duitse
mee on-persoonlijke beWdenissen worden woordspeling alleen maarflëppisch'(flauw)
ingekleed,vandaar de onechtheid van deze

kan noemen.Tegenoverde onbekookte,cy-

tijdsgetrouwe thematiek,vandaar de talri
jke Msche uiwallentegen alleswatreligie is,is
m isverstanden wanneer de ideologie voor- slechts een verbaasd zwijgen op zijn plaats.

uitbleek telopen o? deliteraire vWt.Ra- Hier zou K rûger nog we1iets van bv.een
dicalisme a1s on-Dults kenmerk ook in de Heinrich Heine kunnen leren.
DDR; illoyaliteit a1s oer-Duitse behoefte, n .van Oorschot
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A uswahl72

pere ondergrond te zoeken.Indentiteitver-

N eueLyrik N eue N am en

scMjntdan nieta1seen immanentweten om

Verlag Neues Leben,Berll: 1972, 143 pp.. zichzelt maar a1s een wankele relatie die
Een bundel gedichten van Jonge schrilvers alleen door een actief bewustzijn tot een
uit de D DR. Veelal aansluitend aan vor- bepalend bezit ku uitgroeien. In wezen
men uitdekring van Brecht.Veelvan deze gaathetom:vrilheid.W atisvrijheid? W at
oe je ermee?W aar leidtze toe? S.heldert
jongeluiziln inderdaad a1s arbeider begon- d
nen, maar voltooiden later hun studie op deze centrale m otieven in e1k van de roarbeiders-faculteiten en dergelijke.Eenvan m ans voorbeeldig op,brengtde diverse faten keurig in structurele schem ata onder
hen studeertleologie.In hetMergeyubli- ceet
ceerde werk isdatniette merken.Pohtieke n preciseert de inbreng van elke rom an in
gedichten vorm en een onderdeel, m aar de totale obsessie,concentratie en synthese.
slechtseen klein,van hethiergegeven werk. F.Dûrrenmattheeftm aarweinig proza verZoals te verwachten was,zien we VHJ veel vaardigd, am per iets meer dan het dikke
gedichten die het dageWkse werk proberen boek com mentaar dat hem nu overkomt.
DatbetekentdatS.alleszo uitvoerig paraweer te geven.
fraseert,datje a1s lezerallelustwordtontC.J.Boschheurne
nom en om de grondtekst zelf nog door te
nem en.

LoreB.Foltin

C.Tindem ans

FranzW erjel
J. B. Metzler, Stuttgart, 1972 (Sammlung
M etzler 115),124 pp-,DM .8,80.
In devoortreffelllkereekssammlung M etzler wordt F. W erfel (1890-1943 bio- en
bibliografisch samengevat,te- ill tussen de

JuliusW ilhelm

N ouveau ro- n und anti-théâtre.

ffne Einfûhrung
(Sprache und Literatur),Kohlhammer,

uitvoerige bronnenverm eldingen in nog

Stuttgart,1972,180 pp.,DM .19,80.

thansook de Angelsaksischesteunliteratuur

balans op van het na-oorlogse Franse lite-

waarplaatsen van hetongewoon uitgebreide

we1leerzaam analyseertS.hetwerk van de-

ruimte overbWft om een genuanceerde in- Aan de hand van 4 romanciers (A.Robbeterpretatie aan te brengen.H etgrote voor- Grillet,M .Butor,N.Sarraute, C.Simon)
deelvan dit nieuwste deeltle is bovendien en 4 dramatischeauteurs(S.Beckett,E.1odatS.a1s Am erikaanse in staat is geweest nesco,A.Adsmov,J.Genêt)maaktS.een
i.v.m.W erfel aan te geven,terwijl de be- raire produkt.Enigszins schools m aar toch

oeuvrenauwkeurigwordenvermeld.Aanqe- ze koryfeeën en tracht ze op een gemeen-

schappelijke noemer te brengen. W aar dit
J de prozaïsten al tot vermlnking leidt,
veelvoorstelt,isS.nu reedsin staattalrijke bi
zien de fundam entele W erfel-research nlet
correctieven mee te delen en bepaalde leu-

hoojstenstotplatitudes,ishetbiJde dra-

gens af te straffen; tegelijk is ze in staat matlscheauteurszomogelijknogerler.Zovri
j nauwgezet de doelstelling en werkwijze dat logisch de voorspelbare ontm kkeling
open wordtgelaten.
van dergeli
jk onderzoek uitte stippelen.
C.Tindem ans

C.Tindem ans

M anjredJurgensen
M = Frisch.D ie Rom ane.
Interpretationen

A ngelicaKrogmann,Hrsg.

Francke, Bern, 1972,247 pp., SF.29,- .
PeterSpycher

Frîedrich D ûrrenm att.
D > erzöhlerische W erk
Huber,Freuenfeld,1972,424 pp.,
DM .36,- .

M itG edichten beten
G ebetm ederund D khtergebete
(Stundenbucher),Furche-verlag,H.Rennebach,Hamburg, 1972,216 pp., DM .7,80.
Deze verzameling liederen en gebeden van
dichters uit het Duitse taalgebied wi1 ten
dienste staan van hen diein hun bidden zelf
geen woorden weten te vinden m aar toch

uitdrukkelijk iets willen zeggen.Hetis'
een
Dathét probleem van M .Frisch (in proza m ooie collectie,dienegen a uwen van vloezowel a1s in drama) de identiteit van de ken en vleien,zoeken en Wnden van God
m ensis,komt niet a1s een verrassing.Des omvat.De teksten zijn geordend volgens
te frisserisS.'sgeslaagde poginj om van thema'sen periodesvan dag,Jaar,leven en
dit stilaan cliché jeworden begrlp afstand menselijk gevoelen.
te nemen en zijn lnterpretaties in cen die- P.Begheyn
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pes:de tragedie alsftyche'ofalsTnem esis',
d-w.z.hetdrsm atisch-theatrale werklngsbeginsel en het moreel-etMsche didactiekinstnzm ent. H et eerste bepaalt de vorm ge-

Beck,Julian - The lije 0/ the theatre.City Lights,San Francisco,1972,$3,50.
Bertolt Brecht - Arbeitslournal. Erster schiedenis,hettweedebeyaaltdewezensge-

Band 1938-1942.ZweiterBand 1942 -1955.
Anmerkungen von WernerHecht.- Suhrkamp,Frankfurt,1973,1025 en 219 pp..
Council,N orm an - W hen honour's atthe
stake.- Allen & U nwin, London, 1973,
165 pp.,f 3,- .
Guichem erre, Roger - La com édie avant
M olière.- Colin,Paris,1972 424 pp..
Heinze,TD PTJ,- Theater.ZwischenW irklichkeitund M öglichkeit.- Böhlau,Köln,
1X 3,119 pp.,D M .22,- .

schiedenis.D e labiliteit m het aanhangen
van hettweede beginseldemonstreertS.ui-

termate overtuijend.Nietalleen slaagthij
erin vele moeilbk bereikbare documenten in
een lerichteordetebundelen,hijweetbovendlen aannemeWk te maken datde kern
van het tragische onlosmakelijk verbonden
ismetde ethisch-maatschappelijkeopvattingen.

C.Tindemans

Li
ndtberï,Leopold - RedenundAulsötze. Karls.G uthke
Atlantls,Zûrich,1972,310pp.,SF.42,- .
M ennem eir,Franz N orbert - M odernes
deutsches D rama. Band 1.. 1910-2J. Fink,M ûnchen,1973,375pp.,DM .19,80.
Sîm on,A rthur- Gaston Baty.- Klincksieck,Paris,1972,264 pp.,15 p1.,FF.40,- .

D > deutsche bûrgerliche Trauerspiel
J.B.M etzler,Stuttgart,1972,108 pp.,
D M .7,60.

Voor een albiJ alnog steeds betwist lite-

rair- en drnm shlstorisch fenom een a1s het

Trunler, Jf-on - The plays 0/ Harold Duitse fburgerlijke treurspel' vormt dit
Pinter.- Gollancz,Londom 1973,222 pp-, .smalle bandle een instrumentdat zowelde
E2,50.
Vogelweith, Guy - Psychothéâtre de
Strindberg.- K hncks
' ieck,Paris,1972,303
Pp.,FF.48,- .

dramatheoretische en theaterpragm atische
herkom st,vestiging en ontwikkeling van dit
subgenre aangeeft als het bibliografische
apparaat. S. neemt echter ook een eigen
stelling in tegenover andere opinies, argu-

D avidE.R.G eorge

menterend op een eerli
jkewilze die deeigen

D eutsche Tragödientheorien vom
M ittelalter :f.
ç zu Lessing. Texte und
K om m entare

deelt.Een van de beste deeltjes in een a1s

C.H .Beck,M M chen,1972,375 pp.,
D M .58,- .
DatG.B.Lessing een hele baasisgeweest

denk- en interpretatiebehoeften van de tegenstanderrespecteerten rechtvaardig meekritische bronnenverzameling en -begelei-

ding voortreffelijke publikatiereeks.
C.TindemnnK

in de theorievorming en -praktijk van de Friedrich D ûrrenm att
trajedie in Duitsland isin de literatuurge- D ram aturgisches und K ritisches
schedschrijving een vast standpunt.Dathi
j

nietzomaaruitdeluchtkanZjn jevallen, Theater-schrijten und Reden11
wordtnietjeargumenteerd;de Dultsedra- Verlag derArche,Zûrich,1972,287 pp.,

matische tbdrekening wordt steevast met SF.19,80.
hem geopend.Aan dezevernauwende waar- Vertoonde Durrenm atts eerste bundel draheid wi1S.metzijn li
jvig compendium van maturgische bekentenissen (cfr.Streven,Junauwkeurige teksten metbriljante commen- ni1967,pp.963-964) een opvallende contaren watgaan doen.Vanuit de vroelste centratie van kernprobleem en vormverantEuropese oudheid totdeonmiddelli
jke tl
jd- woording,dan liggen thans biJ deze Zwitgenoten van Lessing speurtMjnaar de op- serse auteur de accenten duideWk verschovattingen.Er komt een constante aandacht ven.Hetdrsma,toch zijn vaken handwerk,
voordetragedietevoorschi
jn.Endaarpre- wordtresoluutvooropgezeta1seen fragm ent
cies zitten ook de problemen.W aar immers
de vormcode van de tragedie doorgaansa1s

van theater; om wat vandaag het theater

nog kan zijn,resp. dient te zi
jn,cirkelen
criterium wordtgenomen,bewijstS.dat de alle verdere uitspraken.Deze radicalisereneigenli
jke ontwikkeling ligt in de opvattin- deverdichting van ziln opdrachta1sdramagen over het tragische a1s filosofisch be- ti
sch auteur bWkt niet toevallij een veel
grip.En die bli
jken nagenoeg pergeneratie duidelijker nadenken over politleke vraag-
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sm kken metzich m ee te brengen.Toneel-

(ti
jdschriften weekblad)gehaald ziln en toeschrijven isvoorDurrenmattnadenken over gankeWk lemaaktin een fatsoenlijke ?u-

een stofen hetresultaataanbieden vollens blikatie.H1
Jlelooftwe1in debegaafdellte-

de interne wetm atigheden van hetm edmm ratoren de hstige kronkelfiguur,m aar weitheater.H oe keuriger ditnadenken,des te gert hem ook tot een wereldgenie uit te
geldigerhetresultaat.D aarom denktde au- roepen.Zi
ln argumenten ziln zowelbiograteur na overdewereld en de mensom stof fisch-zakeWka1spersoonlijk-geëmotioneerd.
te vinden en in het theater fingeerbaar te Om hun oprechtheid Zjn dezeopstellen dan
m aken.De pose is nooitver uitde buurt; toch erg boeiend,om hun ti
jdgebondenheid
het puntige woord kruidt de tekst. Onder eveneens relevant,om hun basistwi
jfel stide zelfopgelegde ro1van clownesk begelei- mul
erend,om hun ongeloofkoppij.Ineen

der komtS.'swereldbeeld te voorschi
jn,dat nawoord van vandaag blilft S.zbn opinie
in zi
jn dramatiek een adequate expressie trouw .
heeftgevonden.
C.Tindem ans

Inaschabert(Hrsg.
)
Shakespeare-Handbuch.D ie Zeit.
D erM ensch.D > W erk.D ie
N achwelt
Alfred K röner Verlag, Stuttgart,1972,
904 pp-,DM .42,- .

In deze comblnatie van (wetenschappeli
jke)
introductie en zo actueel mogeWke (zil het

ge
selecteerde) bibliojrafie, presenteert de
uitgeefsterdediverse lnteressepunten die het
verschijnselShakespeare pogen teomvatten,
geholpen door hele reeksen prom inente
Anglisten, met W . Clem en a1s welwillend
raadsheer.De ondertitelgeeftreedsdegrote gebieden aan die in verantwoorde deelfacetten worden behandeld en waarin telkens de historische,de drsm atische,de theatrale fundamenten zorgvuldig worden be-

C.Tindemans

Rol/Hochhuth
D ram en
Rowohlt,Reinbek,1972,701 pp..
DM .19,80.

R.Hochhuth (01931) bWft de auteur van
één stuk,dat wordt in deze bundel van 3

alvast duideWk. Ziln Stellvertreter (1963)
heefthijin de twee andere enkelgemoduleerd.In Soldaten (1967)staatdeverdelging
van vijandelijke steden (Dresden) centraal,
waarbijdepolitieke intrigemoord (ChurcMll
en de Sikorski-affaire) aansluit, terwi
ll in
Guerillas (1970)de Vietnam-oorlog a1sthem a optreedt en a1s aanleiding tot hetpre-

senteren van een ergerlijk-naïef revolutiemodel.Hetziln alle drie tragedies,meteen

s
chreven.Ofschoon ook de Mersoonli
jkheid
van Shakespeare in talloze blldragen wordt

dram aturgie van de klassieke ideeënstructuur,waarin de grote enkeling de beslissingen treft en waarin een zwart-wit-klimaat
drnm atisch we1 werkzaam,m aar intellectuee1erg inefficiëntwordt.Datmaaktde af-

opgevangen,staatnatuurlijk de oeuvre-exegese centraal,van tekstgeschiedenisen sti
jlbeschrijving over compositietechniek en fi-

wezigheid van ziln 4e stuk Die Hebamme
(1971)moeilijk teverantwoorden.W eliswaar
heeft S.dit een kom edie genoemd en het
them a van de woningbouw in W est-Duits-

afzenderli
jk drama.Ook deonthaalsgeschiedenis is ri
jk aanwezigg a1s literaire erfenis
(zowat overal geograflsch opgetekend), a1s

politieke opinie en zi
jn zichtop causaliteit
en moraalbWven echter op de enkeling ge-

P renopbouw tottaalcorpusencommunica- land is inderdaad farciaal uitgewerkt; ZJn
tlefundamenten, plus een analyse van e1k
theaterbezit,a1s muzikaal en plastisch ob-

ject,a1sfilmscenario,a1svertalingsprobleem,
a1sprincipieelvorsersthema.Eenmeesterli
jk
voorbeeld van verantwoord optekenen van

wetcnschappeWke grondstof.
C.Tindem ans

richt,zodatditstuk dram aturgisch nietvan
de andereverschilt.
C.Tindem ans
W ernerKallmeyer

DfeEinsam keitim dram atischen
W erk Zorcr
(n eater unserer Zeit), Schëuble Verlag,

H erbertLûthy

Bensberg,1X 1,177 pp.,DM .42,- .

Fo nduag nach dem D ichterBertolt
Brecht

Te- ijlS.hetmotiefvan demenselijke eenzaamheid terechta1seeuwig ziJhetwellicht
toch exclusief-Europeeskarakteriseert,heft

Verlag der Arche,Zûrich,1972,94 pp.,
SF.11,80.
S.staatin de Brecht-exegese regelmatig ge-

hijnochtans in Lorca's drsmatische oeuvre
aspecten achterhaald die m eerspeciaalverklaard dienen te worden uit Lorca's eigen

citeerd om zijn koude-oorlog-opstellen die psyche en tijdsverwerking en dienspersonathans Mer uit hun vrij obscure omgeving ges binnen een herm etische spnnningsruim -

te.lmponerend in dit onderzoek is hoofd-

Eugene NelsonJam es

zakelijk de methodische consequentie waar- The Developmentoj George
mee S.het thema van de menselijke isole- Farquhar c.ça Com ic D ramatist
ring in een tijd die schreeuwtom gemeenMouton,TheHague,1972,319pp.,/54,
-.
schapszin,beklem tonen kan.
G.Farquhar(1677-1707),van w1e TheReC.Tindemans
cruting O//fcer (1706) en The Beaux'Stratagem (1707) ook vandaag nog reyertoire
Rosemary Woolj
houden,isjeen troetelkind van de hteraire
The English M ystery Plays
historiografle; velen vinden hem rauw en
Rotltledge & Kegan Paul,London,1972,
437 pp.,f 5,50.

vies,anderen zonderhumor en Twit',noj
anderen vorm loos en met arm e intrige;h1J

W atdezenieuwestudiein een reedsuitje- zou hoogstens een te vroeg gestorven bebreidevakliteratuur uniek m aakt,ishetultgangspunt. S. wi1 bewust afscheid nemen

lofte zijn gebleven.S.is het hiermee niet
eensen heeft een intelligente studie onder-

van hetbeminnelijke,neerbuigende jering- nomen waarin heteigen karaktervan de di-

schatten van die middeleeuwse schrilvertjes verse stukken wordt nagegaan en aangedienietonaardige tekstjesbijelkaarhebben toond hoeze,van heteerste tothetlaatste,
geschreven.Zijwi1hetonvervreemdbare ei- toenemen in trefkracht,verbaal verm ogen,
gen talenten welslagen van dezeonbekende

auteurs aantonen. Daarom wi
jdt zij eerst
aandacht aan de historische verschijningsvorm en de opvoeringsconventies. D aarna
worden deviergrote cycli(metenkelefragmenten in appendix)structureelonderzocht,

situatieverbeelding en ethische geldigheid,
deze laatste sterk steunend op Locke.Deze studieiszonder meereen eerherstelaan
de arm e Ierse dompelaar, die begaafd en

koppig aan zijn levenstijd is bezweken,
maarwienswerk overde tijd heen een aan-

opvallend grondig geanalyseerd en ditm et ta1gave constanten heeft bewaard.
een zowel theologische a1s iconografische
voorkennis die vele suggesties overtuigend C.Tindemans
weetwaar te maken.Imponerend tenslotte
isde belezenheid waarm ee S.de vaklitera-

tuur (in boek en ti
jdschrift) in zowat alle
W esteuropese talen blijktte bezitten en kri- JornM oestrup
tisch te gebruiken.
C.Tindemans

Pirandello's W ork

< .E.Yates

294pq.,D.Kr.70,-.

N estroy. Satire and Parody in
Viennese Popular Com edy

The StructuralPatterns 0/
Odense University Press,Odense,1972,

M et llterairesthetische criteria als instru-

menten (en slechtszijdelingsdetijd a1sme-

Cam bridge University Press,London, 1972, defundering in Pirandello's oeuvre betrekkent,zi
jhetdathetSicilianisme,de preutse
207 pp.,E 5,40.
ctoriaanse erotiek en de patricische huisZorgvuldig uitzoekend watin de ti
jdens het Vi
laatste decennium op gang gekom en N est- sfeer niet verwaarloosd worden) poogt S.
roy-Forschung nog onbehandeld wasgeble- deze com plexe auteur te redden van het
ven, beklem toont S. de ontwikkeling van monolithische temperam ent dat de critici
J.N.Nestroy alseen diachronisch element hem toeschrijven.Hij komt tot het onderbinnen de W eense volkskom edie.In e1k van scheiden van vijf periodes: die telkens anderekernen,andereobsesslesen tevenswis-

de conventionele genres (toverstuk, lokale selende kwaliteitsschommelingen blijken te
posse, parodie) vertegenwoordigt Nestroy vertegenwoordigen. Het hooggeroem de Pizijn subjectieve categorieën:taalspel yri- randellisme blijktook een metafysering van
meertop actie,adaptatieop oorspronkell
jk- waarden en houdingen te bevatten.W ellicht
heid,radicalism e op conservatiefcliché.D e
grote verdienste van ditwerk isdat S.niet
de totaleom vang van N estroy trachtaan te
geven, m aar zich concentreert op diens
werkproces.M et name de analyse van de
precieze omvang en hettheatrale effectvan

isS.'s intentie ietste breed uitgevallen;het
uitgebreide oeuvre van Pirandello,datnog
niet eens filologisch integraal ter analyse

vrijgegeven is,blijktin zich zoveelschakeringmogelijk te maken,datzi
jn imponerenvijfdeling toch nu alsimplificerend aande raisonneurs-rollen (niettoevallig a1sdra- de
et, wat meteen betekent dat zijn argumatische tekst minder belangrijk dan a1s do
nten tegen de Pirandello-uit-één-stuk
theatrale pretextvoor de acteur gedacht)is me
steekhoudend zijn.
revelerend.
C.Tindem ans

C.Tindemans
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PaulA .M ankin

PreciousIrony.TheTheatre0/Jean
Giraudoux
M outon,n e Hague,1971,195 pp.,/30,
-.
DatJ.Giraudoux (1882-1944)zi
jn drama-

turgische wereld sterk op ironie opgebouwd
heeft,is allang geen geheim m eer.S.heeft

Boekbesprekîng
peare centraal staan en wordt de binnen-

structuur van ditdrama geleideli
lk in haar
constanten gedem onstreerd via de m enigvuldige benaderingen en verklaringen van
reeksen van facetten.W erkend m eteen im m ensebibliografie,m eteen bewusteachtergrond en een overstelpende kennis van het

reldtheater (tot in Antwerpen toel),ziln
echter de menigvuldige schakerinjen van we
ditliteraire procédé ontleed.Enerzpds iser beide werken overtuigende docum enten van
de dram atische ironie,die werktm etconflicten:situatiem anipulaties en een m eerbe-

de Shakespeare-obsessie, die er toch in

bli
jftslagen essentiële aspecten uithetalzo
uiteengerafelde oeuvre te winnen,terwustziln van de toeschouwer; anderzilds is vaak
jl ze tevens fundamentele commentaar
er de rom antische ironie,die antirealisme, wi
engen over de interne existentie van het
inconjruentie,oppositieen tijdeloosheidtot br
heater.
een nletalti
jd keurig teonderscheiden amal- t
gaam verwerkt.Instrumentin beide lalen C.Tindem ans
van ironisering is de verbale m entalitelts-

uitdrukking:jeux de mots',eufemisme,un- A .C.H .sm ith
derstatement, fdouble entendre',valse eru- Orghast at Persepolis
ditie, anticlilnax, antithese. M aar S. heeft
de analyse van het individuele stuk verkozen boven een structurele methodiek.Zo is

Eyre M ethuen,London,1972,264 pp.,
f 3,25.

Ditsysteemlozerelaaswi1een dalboekachtige begeleiding zi
jn van de tild d1e hetInoj tekorten en zwakheden te wijzen,maar ternational Centre for Theatre Research
hijwe1in staat,binnen hetindividuele stuk

h1J kan ze niet meer samenbrengen in een
panoram a-karakterisering. M et name de
erotische causaliteitvan Giraudoux'verbale

(Parijs,o.1.
v.Peter Brook)doorbrachtmet
de voorbereiding voor het Orghast-pçoject
datin 1971 tePersepolis(Iran)op hetfesti-

esprit wordt op die wilze volstrekt genegeerd.W anneertenslotte Tsti
ll'een ideologische waarde toebedeeld krijgt, dan is dit
binnen de teclmische sfeer ongetwi
jfeld
juist;deze waardering kan echter niet gel-

va1 van Shiraz werd vertoond.D e acteurs

den,a1szenietisopgenomen in een bredere
context van dram aturgie,theater en maat-

werpteen nieuwetaal(gebaseerd op semantische geluidigheid). De bedoelingen zijn
duidelijk:Brook wenstin de vormvernieu-

schaypij.

C.Tlndem ans

M arvinRosenberg

zijn uit diverse werelddelen afkomstig,een

basisscript is er niet, de techniek van de
improvisatieleidtstilaan naarerkenbarepatronen.D e Britse dichter Ted Hughes ont-

wing van hetmodernetheaterdoortestoten
tot een m echanisme en een mentaliteit die
alle nationale strekkingen achter zich laten

TheM asksojOthello.TheSearch for en in zuivere teken-taal in staat ziln alle
the Identity 0/ Othello,Iago,and
m ensen aan te spreken.
C.Tindem ans
Desdemona by Three Centurîes0/
A ctors and Critics
1971,313pp-,f 5,40.

ElîzabethBurns

TheM asksojKing Lear

Theatricality.A Study oj Convendon
in the Theatre and in SodalLife

U
19ni
72
,431pp.,f$20.
versity of Callfornia Press,Berkeley.

Longman,London,1972,246pp.,f3,50.
Een moeililk boek.Steundend op dehedenShakespearoloogzijnoplogischewiâzeiden- daagse sociologische stellingen, dat het
D eze beide erudiete studies van een intens

tiek en tegeli
jk volkomen verschillend.A1- maatschappelijke samenleven een rollenspel
lebeipogen ze erachterte komen,welke es- is,wi1S.aantonenop welkewijzehettheasentie van beide stukken m odel heeft ge- ter een maatschappelijk gebeuren uitmaakt
staan in de interpretatie van zowelhetthe- en hetmaatschappelijke rebeuren verloopt
ater a1s de kritiek gedurende de drieëneen- volgenstheatrale categorieën.Een boeiende

halveeeuw sederthun ontstaan.BijOthel- stelling,maardevraagblijft:ishettheater
lo respecteert S.angstig de chronologische een geconcentreerde toepassing van louter
opeenvolging; zo kan MJ een sluitend pe- maatschappelijke concertatie,of is de ge-

riodebeeld voorleglen, dat zich in grote draqsconventie een gelakiseerde theatereslijnen a1s een esthetlsch evolutiesysteem van
sentle?Nu eensnaarhettheaterverwijzend
mensen theater laatinterpreteren.BiJKing om maatschappeli
lke tekenen te duiden,dan
Lear blijft terecht het werk van Shakes- weer de mensen zi
jn levensvormen inroe-
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pend om hettheaterte verduidelilken,is de keurige overzichtvan een doorS.georgai richting uiteindelijk toch zoek gebleven.W ie seerde enquêteheeftmodelkarakter,indien
uiteindelijk uit de vele bladzijden kleine althans b1J dit thematische motievenonderdruk de enkele basisgegevens weet af te

zoek ook een doorlichting van de responses

zonderen,blijftin hetbezitvan een visie die vanuitde kwaliteitvan deftoeschouwer'gemet enig nut op het complexe fenom een
van hettheater kan worden toegepast.
C.Tindem ans

KennethRichardsand PeterThomson,ed.

Essays on The Eighteenth-century
English Stage
M ethuen,London,1972,193 pp.tE 3,50.

voegd wordt.

C.Tindemans

François-RégisBastide

Au théâtre certains soirs. Chroniques
Editions du Seuil,Paris,1972,255 pp..

S.
,theatercriticus bij de Nouvelles littéraires en internationaal m eer bekend a1s rom ancier,isa1sdram atisch verslaggeverveel-

Terwi
jlvele aspecten van hetBrztse theater eer een dwarsligger.Niet dat hij het oude
ti
jdens de 18e eeuw monografisch verspreid literaire bestanddeel vanuit zijn professioliggen, ontbreekt nog steeds een synthese. nele instelling overbeklemtoont,we1dathiJ
Deze 11 essays (voorgelegd op een collo- de vertrouwde categorieën van gehalte en
quium van de M anchester-universiteit)kun- kwaliteit,vertolking en artistieke visie wenst
nen die synthese voorbereiden.Terwi
jl a1- aan te treffen.Daarom bekenthijlangsalle
leen M .Kelsallinvloedsgeschiedenisbinnen zijden zi
jn vaak ontroerende hulpeloosheid
hetdrama behandelt(Terentius),maartege- m etbepaaldeexperim enten waargrondtckst
lijk daarmee ook scenische codicesverklaar- en opvoerings-G estalt onherkenbaar worbaarmaakt (zoals E.V.Roberts dat doet den voor wie ue vreem de intenties van de
met de sam ee ang tussen volkslied en de makersnietzondermeer deelt.Zi
jn selectie
ballad opera),houden de overigen zich ex- bli
jftvrijrustig,wilinderdaad een doorsnee
clusiefbezig metdescène:opvattingen over zijn van een in de eerste plaats intellectuele
toneelspeelkunst, persoonlijke toepassing toeschouwer,die erop uitishetverschi
lnsel
van theoretische standpunten biJeen aantal theaterte ervaren.Nietsdus van hetingeacteurs,hetaandeelvan de m anagers in de wijdenjargon, niets van het afstandnemen
vestiging van een professioneel theater en oy grond van een hyperpersoonl
ijke visie,
hetbelangri
jkste toch we1- deaard,de nlets van hetparti-prls-effectdatpersonen,
techniek en de esthetische code van de de-

auteurs,bewegingen en gevoelens door e1-

corontwerpers (door S. Rosenfeld en G. kaarhaalten alleen zichzelf koketterend te
Barlow).Voor een eng publiek,maar van pronk stelt.Veeleer een dialooj metzichgrote waarde.
zelf,in halve woorden waar hiJ de helderC.Tindem ans
heid nietvindt,in kranige posities waarMJ
ColinD uckworth

zich achter of tegen het totale beeld van
een vertoning of een auteur m eentte moe-

Angels0/ Darkness.Dramatic F//er/ ten scharen.Knap om hetbijkansuitgestorin Beckettand Ionesco

George Allen & U nwin.London,1972,153
pP.,E 3,25.

ven maniërisme waarmee hijhettheater serieusenzichzelfop reserve monstert.
C.Tindemans

Ditwat schools qeorgsniseerde werk,dat JohnM ccorm ick
nergensessay wi1zljn en toch niettoteven-

wichtige demonstratie komt, stelt eigenlijk Le théâtre britannique contemporain
BecketttegenoverIonesco en heftdeverge-

La Renaissance du Livre,Bm xelles,1972,

lijking van beiden op ten voordele van de 119 pp-,BF.230.
meerwaarde van Beckett.Daar is niets op
tegen uiteraard,indien de argumentatie niet

zo eenzijdig op Beckett-goed en Ionesco-

In de fcollection D ionysos'anderm aal een
vooral inform atief boek. Het hoofdaccent
ligt op het levende theater,zowelde zaalaccomodatie a1s de regisseur en de auteur

slecht was toegespitst. Bovendien zit het
propvolbeweringen,axiom ata die afen toe die bezig ismet eigenti
jdse theatrale vorveeleer fbon mots' blijven, maximeachtige men.De organisatievormen van het Britse
bedenkingen die kenmerken van beide au- theaterstaan voorop;dan volgen de auteurs
teurs in bondige slogans opvangen;metde die vooreen bepaald slagvan theaterbeheer
meeste kan ik we1meegaan.maar deze in- ont
weryen en daarvan blijk geven in hun
stemmingkan enkelopkomen uiteen lraad thematlek.Hetregisseursdeelslaagtin rake
van vertrouwdheid die hetboek toch elgen- kenm erken en program m atische formulerin-

li
jk niet a1s basis mag nemen. De Angel- !en.Keurigefoto'sbegeleiden eenpersoonsaksischezelfbeperking heefthierkennelijk lljk-selectiefoverzicht(tot 1970).
geleid tot een slordige beknopleid. Het

C.Tindem ans
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fische gegevens,de literaire en filosofische

ogvattingen,dedramaturjie en nietin het

M ISCELLAN EA

m mst de geniale muzikahteitvan de com -

ponist hebben bijgedragen tot de grootse
eenheid van zijn werk.
J.Ferrant
Gurkow,H enrick, und M ichail Trachman
- In Ber
lin und anderswo.- VerlagN eues
Leben,Berlin,1972,304 pp.,M .15,- .
Kernvraag - Belangen van militairen; verenigingen en bewegingen.- Geest.V erzor-

J.D .Toussaint,arts

Ziekte als loten kans
Aanleg,voorkom ing en therapie van
K
anker
ging Krijgsmacht,Den Haag, maart 1973, Ankh
-H erm es,Deventer,1972,254 pp.,
n.36,48pp.,gratis.
/19,50.
K irst, W erner, en Ulrich D iekm eyer Exercez votre intelligence. - Casterm an,
Tournai,1973,128 pp.,BF.165.
Robbe,M artin - Revolution und Revolutionöreheute.- Verlag NeuesLeben,Berlin,1972,205 pp.,M .4,- .

S.is ervan overtuigd dat kankereen gees-

telijke ziekteis,die slechtsvia de geestkan
genezen.Gelukkig ishetin degeneeskunde
niet m eer zo dat alleen langs materialis-

tisch-analytische weg medicijnen voor alle
mogelijke ziekten gevonden worden. De

kennisvan deqsychosomatische geneeswij-

M .G .Schenk

PrinsClaus
M et een voorwoord VJ4
D r.< .D reessr.
De Boekeri
j,Baarn,1972,290 pp.,il1.,
j24,
50.
De historicus Rogier heeft naar aanleiding

zen is in onze tlld groot genoeg.

Maarom alleen maarteverwijzen naarspirituele invloeden,van bijbeltoten met astrologie,gaat beslistte ver,zeker wanneer

het op een dergeli
jke onsamenhangende en
dus onwetenschappeli
jke wi
jze gebeurt a1s
in ditboek.

van de moeilijkheden rondom hethuwelijk D e flap noem theteen fhoopvol'boek,ten
van Prinses Beatrix het vermoeden uitge- onrechte! H et boek m ag m isschien hoop
sproken dat de rook we1 zou optrekken. geven,de desillusieza1deste groter zijn.
D ie rook is inderdaad opgetrokken en we P.Bei
jerbergen v.H.
zien een sterk vergrote en verjongde dynastie m idden onder ons. Voor de staat- H .W artenbergh
kundige positie van de m onarchie betekent Ik zie,ik zie ...

datgeen wezenlijkeveranderinj,maarvoor DeS#:e/langsA m sterdams straten
de sociale functie die hetkonlngschap ook
behoort te hebben,is de uitwerking ervan

Buijten en Schipperheijn,Amsterdam,1972,

25,- .
bijzonderjroot.Zoals de komstvan jrins /
Hetinmetselen van bijbelse gevelstenen en

Bernhard mderti
jd belangrijk heeft bljgedragen tot het creëren van een nieuwe het geven Van Vror:e narien aan een huis
jktwe1een Amsterdamse hobby tezijn gesti
jl,zo ishetin deze jaren de komstvan li
prins Claus.Hoe hijzich hetrespect,ver- weest.Er is dan ook geen land aan tewijen waar men yassagq! uithet Boek der
trouwen en zelfs aanhankelijkheid van zeer z
veelNederlanders heeftweten te veroveren boeken zo dikwbls en zo gevarieerd aan de
wordt in dit uitvoerige boek uiteengezet.
Naastenigeinform atie over thoe hetbegon'
en .hoe leeft men op D rakensteyn' wordt
ons vooral een overzicht gegeven van de
vele.werkzaam heden van de prins;via de
teksten van enige redevoeringen kan m en

woningen aantrefta1s in Am sterdam .
Deze woorden uit de inleidiné worden in

het boek nader uitgewerkt.In een bijzon-

der fraaiuitgegeven boek wordt doormidde1van 111 foto's en evenveelbeschrijvingen een uniek facet van het Am sterdam se

tadsleven geschilderd: De Bijbel ligt op
een indruk krijgen hoe hij enige van onze s
traat. W artenbergh is er in geslaagd een
belangri
jkste problemen beoordeelt.Het is s
een sympathiek boek over een sym pathiek zeer unieke verzameling bijbelse voorstelm ens.

M arcelChappin

R ichard W agner
(Genie en W ereld),Heideland,Hasselt,

1972,308 pp.,geïll.,BF.525.
De verschillende auteursvan ditboek hebben vooralhetG esam tkunstwerk van W agnersoeuvre willen beklem tonen.D ebiogra-

lingen overal in deze grote stad verborgen

bijeen te speuren.
W anneermen aan hetbekijken van ditboek
al veelplezierige uren beleeft,w at za1 een
tochtlangsdeze gevelsin hetJeruzalem van
het westen dan wd niet opleveren?

Een gedetailleerde adreslijstmaakteen dergelijkebijbelsestadsverkenning zeeruitvoerbaar.
PancBeentjes

AlbertW esterlinck
M ENS EN GRENS
Over het mensbeeld in de moderne Europese literatuur

264 blz.
Formaat:13 X 21 cm
ISBN 90 264 3516 9
195F

AlbertW esterlinck (ps.van Prof.Dr.JoséAerts)geboren te Geelin 1914,is thans

hoogleraaraan deKatholieke Universiteitvan Leuven en hoofdredacteurvan <Diet-

scheW arandeen Belfort'.Hijpubliceerdegedichten en voortstalrijkekritischewer-

ken als <Het Lied van Tantalus', fLuister naar die Stem ', <prosper Van Langendonck', i
llet schone Geheim van de Poëzie': en schreef ook studies over August

Vermeylen,KarelVan de W oestijne,Felix Tlmmermansen Gerard W alschap.Van
zijn Verzamelde Opstellen is,na uWandelen alpeinzend'(1960)en W lleN en van
geen mensgestoord'(1964),tMensen Grens'hetderdedeel.
'
Een waarde die voor W esterlinck a1s hoogleraar en schrijver belangrijk blijkt te
zijn,isdathijde Europese literatuuryraag a1seen ondeelbaar geheeloverziet.In
zijn colleges en geschriften beleefthiJ ze a1s een rijke variërende schepping van
stijlen en a1s een boeiend avontuurvan de menselijke geest.tBeleven',zeggen wij,
omdatzijn benadering van deliteratuurzeerexistentieelblijkt,in esthetisch en humaan opzicht intuïtief inlevend of fenomenologisch duidend, met een afkeer voor
formules en abstracties.

Zoalsin vroegere opstellen onderzoekthijin EMensen grens'aspecten van de moderne Europese literatuur,geleid door de vraag:ischrijvers,watzegt gij van de
m ens'?'

In drieopstellen ondervraagthijdegeschiedenisom totbeterbegrip van hetheden
tekomen.Ditdoethijvoorhetliteraire naturalisme,van ZolatotClaus;voorhet
literaire vitalisme vanaf de prerom antiek tot JefGeeraerts; voor de religieuze thematiek vanaf hetrqm antisch m ysticisme tot Simon Vinkenoog en het <lesus-movement'van de hippies.
De lezer za1 vaststellen dat de identificatie van deze drie facetten telkens gebeurt

van uiteen historisch perspectief.Ditleek noodzakelijk om hun juiste draagwijdte

in deW esterse c'ultuurgeschiedenisen hun ware betekellis in hetheden nauwkeuriger
te kenmerken.
De lezerzalin ditboek weinig ofnietsvernemen overde esthetische,specifiek artistieke essentie van de letterkunde,want hetgaathier over haar mens-revelerende rol
in de perpetuele,wisselende creativiteit van de cultuur.De opstellen hebben geen

wetenschappelijkepretentie,zijbedoelen slechtsbijte dragen totdeverruiming van
de literaire oriëntatie en uit te nodigen tot reflectie.

O rion-Desclée De Brouw er

W ijngaardplein 15, Brugge
Nieuw e Gracht 24a, Utrecht

Sedert 1870 Iegt de

Firm a M .H .Lum m erzheim & c o.
-

107.Zeeschipstraat,Gent -

asfaltdaken m et volledige dichtheidsw aarborg

Oude Houtlei38,9000 Gent
TeI.:2322 23 Brs.v.d.Christ.Scholen
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Een heelgroot boek

voor een heelkleine#r#s
Wergelijktu m aareens in de boekbesprekingen ...)

a tr e v e n
biedt perjaargang: 1.150 pagina's grootformaat

Personalia

Catherine Morin, geboren 1949. Studeerde Chinees aan de Ecole des Langues Orientates. Bereidl proefschrift voor. Adres: 14, rue d'Assas,
Paris 6e.
Francois Lesterlin. geboren 1945. Maakte van
juli 1970 tol november 1971 een wereldreis met
ecn beurs van de Fondation Singer-Polignac. In
januari 1971 was hij in China Werkt op het
ogenblik in de algemene directie van de Editions
du Seuil. Adres: 14, rue d'Assas, Paris 6e.
Michelle Loi. Professor Chinese literatuur aan
de University de Vincennes (Paris). Heeft een
boek over Chinese poezie gepubliceerd. Adres:
University de Vincennes, Paris
L. Ladany. Adres: redactie.
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.
Andri De Neve, geboren 1934. Liccntiaat in de
sociologie, kandidaat in de wis- en natuurkunde.
Studeerde ook filosofie, theologie en slavistiek.
Wetenschappelijk medewerker aan het Sociolog i s t Onderzoeksinstituut van de K.U.L. Adres:
Mechelsestraat 202 , 3000 - Leuven
M. Meelker-van Tiin, studeerde aan de openbare
kweekschool te Amsterdam, was in het onderwijs
werkzaam. Gee't lessen Hebreeuws en Judaica
Is vaste medewerkster aan ecn aantal dagbladen
en tijdschriften. Adres: Arisstraat 17, Wormer.
K. Fens, geboren 1929 Na het gymnasium studeerde hij Nederlands. Thans doccnt Nederlandse letterkundc 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.

Robert Hotz 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'
(Zurich). 'Russia Christiana' (Rome). Geeft documentatie uit over Oost-Europa in de Arche
Verlag (Zurich). Adres: Scheideggstrasse 45, Zurich.
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 dagbladwetenschappen aan de Universiteit te Nijmegen
Daarna zestien jaar Nederlands Commissaris
voor Algemene Voorlichting op Curacao. Hij
was algemeen secretaris van de Nederlandse Katholieke Oudervereniging. Adres: Vlaskamp 614,
Den Haag.
Rita Jolie-Mulier. geboren 1934. Doctor in de
Rechten 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
E. Nicuwenhuis. Accountant. 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 I, 2520
Edegem.
Dr. Th. P. M. de Jong, geboren 1938 Studeerde
van 1955 tot 1969 aan de Universiteit van Groningen sociologie en economische geschiedenis
Adres: Johan Geradtsweg 105, Hilversum

Typografische verzorging en vignetten: Jacques Janssen gvn
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Kritischepsychiatrie,p.835
Er zijn meerdere.dilemma's voqr de socialistische psychiater.Hijzitmet de
keuze tussen een tevolutionaire en een reform istische positieihi
jmoetnieuw:
wegen zoeken voortherapie van individuen en groepen;hijmoethetcontact
metzijn vakkennis en.metzijn meer conservatieve vakgenoten nietverliezen,
om nietvervreemd teJaken.Anderzijdskan hijdegangbarç.linksekritiek op
zijn werk slechtsgedeeltelijk overnemen.Een vrijwelonontgonnen terrein voor
.

ontwikkeling van de relatie tussen politiek en psychiatrie.

Gesprek m etR.Laing,p.843
De beroemde.
tantilpsychiater Ronald D.Laing is over het algemeen niet gul
met interviews. Onze m edewerker heeft hem toch n8n het praten gekregep:

overhetbelangvan depsychiatrieen.debelangen die'
zijdient,overzijn persoonlijkeontwikkeling,zijn.opvattingen overhetgezin,hetontstaan van zijn
jongstç werk en over....zijn succes.

M BFR .Europeesmachtsevenwicht,p.856
Herwijlin Helsinkide besprekingen aanslepen tervoorbemiding van een ConferentievoorEuropese'veiligheid en.Samenwerkin'g,zijnin W eneh bespfekhgen begonnen ter voorbereiding van een Conferentie over W ederzijdse en
Evenwichtige Troepenvermindee g (M BFR:M utualBalanced Forces Redùcz

tion).Hoe hangen beide samen? W elke moeilijkheden zitten eraan vast,met
nam e aan de laatste? H et gaat hier inderdaad om een uiterst ingewikkelde
m aterie.

PaskwilvJneenkoninknjk,p.866
Deconceptievan eenkoninkrijkdatnadeoorlogvoorogen stond,metoverzeese rijksdelen,bleek,nadatIndonesië zijn eigen weg ging,niethoudbaar
meerenlijkttenaanzienvan deWestthanseenpaskwil.Deauteursteltmogelijkhedenvanbindingensamenwerkingvoordieuitgaanvandeonaoankelijkheid derrijksdelen in deW est.

Brechts Werkjournaakp.872
Brxhtzou ditjaar75 jaar zijn geworden.Datwasvx rZjn uitgever,het
Suhrknmp Verlag,deaanleiding om een belugrijk gochhftuitzijn nalaten-

schay vHjte geven:een deelvu zijn dage ek,datde jaren 1938 ot 1955
GsGjkt.Hd wordthiervx rgesteld en gemnalyseerd,metop deachterFond
devraag:komtonsuitditdagboekeenRdereBrœhttegemoetdan wiju1tzijn
<
verheeldingswerk' kennen?

Clockwork Orange,p.879
<Film engeweld'iseenboeiend lemw maarjekunterniel zinnigsoveraggen isjenieteerstdhetgeweld van defilm'onderdeogen Zet.<Degewelddadigheid vu de film bestaat in de ove- eldiging vu de toeschouwer dx r

hetmedium'.Of:<hetheeftgeen belu! hoegewelddadig hetjebeuren isdat
zich op hetxherm afsm elt,beslissend ls hetgeweld datde cm em a uitœ fent
OP de toeschouwer'.G n en O der wordtgeixustreerd 8nn de onkritische m a-

nierwaaropKubrickhetthemaa= paktinzijnClockworkOrange.

Een nieuwekatholiekestrategieinzakeabortus,p.888
Tegelijkmethetdossieruit'Etudes'overabo- q,datwijinaprilpubliceerden,
ontvingen wijeen stuk datdx rde redactie vu onze Engelse collega'svu

<n eMonl'wasuitlewerkt.A= heteindvan onsinleidend artikelschreven

wijinapril:<Depubllkatievu ditrapportontslaatin iedergevalniemandvan
ons van de plichtom zelf verder over dit levensgrootm rsoonlijk en maat-

schappelijk probleem natedenkeng.HetEnjelsestuk voertove- egingen en
gegevensaan,o.a.van psycholojischeen soclaleaard en legtsterk denadnzk

op de plichtom concreeten efflciënthulp te bieden.Zo kan hetons denken

aanvullen.Overigensblijven wijerbij,datUw reactiesvan halewelkom zijn.

K ritische Psychiatrie
J.M yan M eurs

Inleiding

Men kan in hetZgemœn vijfme ellen vu Zektebegrip onderxheiden:
hetldstische,hetmorele,hetm e ische,hetpsychologische en het socio-

lo#scheziektemodel.Dezemodellen worden ook welg= mbinœdl..
N smaatschapm lijke* van diensten alsmeischedisciplineisdepsp
cG tdeitijd omstre en gew= t.Erisstee sœn œncurrendegeweesttussen de diverse m odellen.
VoorD verweweten begon H ipm cratesZsœ rste,in de vied e = uw voor

G ristus,hetdemonolo#xhe,respœuevelijk ix logschemodelteY strijden,met œ n prl
ml6efmeisch model:hijponeerde,datniet G* Zekte
oplegt maarziekteeen natuurlijkeooraak heeft,waarin aaieg (temm rament)en omstandighHenbijdragenib.
Omsleeks 19œ kon men in œn PastordePzychf>rfede be-tenheid (de-

mon)noga1sZektebeeld serieusbesproken vinden.
H ipm cratesheefthetdusnog nietgewonnen.Aristotelesgaf enn,datœn
menszijn rH e slœhts moe willig kon m isbruiken.H elnrol was de bekendste Duitse psychiater,dieom streeks1800 nog officiœ lV egeesto ziekten verk aardeuit<schuld en zondeua.W atm en in Stphorsten Rouwvœ n

dachttijdensde m lio-epidemie in '71 is waarschijlijk gemengd leolo#sch-moralisusch.Indeoudheid waren eralm gingen,zoalsvanD ranus,
om degeesteszeken nietalsmisdadigerste behandelen.Pinelisde bekend-

ste volgeling van ditverlichtestandpunt;in 1793 ontketende hijletterlijk
de gevangen gehouden krankznnigenob.

Deme scheix rievangM ragsstoornissen wasdesujdseen duidelijk prola Deze onderscheiding is slxhts praktisch,nietgeheellogisch verantwoord.

lb D.StaffordClark,Psychîatry today,Penguin,1952 (1* 1).
% H .C.m imke,PsychI
'>rfe, deel 1,Scheltema en Holkem a, 1954.

2bTochwordterin 1X2nogeenboekgeyubliceerdinHolland:Latenzehetm=r
voelen van C.A.vanEyk-osterholt,waarmtblijktdatpatiënten nogsteeds,en zelfs

a1sstraf,worden vastgebonden.
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gressiefidœ.Hetvond zijn hoogtepuntin hetsysteem van Kraepelin omstreeks 1800.Schematiserend wasdeinhoud daarvan:Geestesziékten zijl
œhte ziekten,meteen (lichamelijke)ooruak,een bepaald wetmatig verloop,een pal ologisch-anatomische ondergrond en een bepaide behandeling ter genezing.Als heuristisch princim ,a1s zoekschema,is deze biologisch-me ischegM achte nog steH snietverlaten - gelukkig voorbepaalde

patiënten,welkeb.v.werkelijkaaneen verborgen hersenziektelijdenofaan
bepaaldeerfelijkegeestesziekten.M aarook isdebiologischeresearch wat
betreftdebehandeling van de z.g.geestesziekten nog nietalsafgesloten te
beschouwen.

DoorFreud en Breuervooralisereen strijdgevoerd om deerkenningvan
de,z.g.psychogenie..d.w.z.psychische oorzaken van ziekten en gH rags,

stoornissen.Enerzjdswaren ernog neurologen die œn lichamelijke oorzaak yermoeden,anderzijdsmaakten en maken nu nog sommigen geen
onderscheid tussen b.v.hysterie en aanstellerij.Ook onderartsen isdeze
strijd nietuitgewoed.Allepsychiatersweten we1datz.g.psychische,respectievelijk sociale factoren ziek kunnen maken.
W atbetrefthetsociologischemodel:ditisook bijdiverse psychiatersnog
té weinig'
bekehd.

2 sweheteven andersbenaderen,dan zijn ermensen die alle devianten
in de ma'
atschappijuitsluitend ilsnon-valeurs,alsmoreelminderwaardig
willen zieà'
,of hetdaarbij nu gaatom alcoholisten,dieven,hippies of
dienstweigeraars. Daadegenover staat de mening van degenen die alle
deviaue - M 2s dc e gM esnieerd wordt '
door de desbetreffende m aat-

schappij- zien a1svervreemden,alsslachtoffersvan 'hetsysteem'3.Logisch is dan ook,datde fundamentele aanpak van deviatie niet gezocht

wordt'uitsluitend inhulp aan deslachtuffers,maarin maatschappij-verandering.Ook tussenm siti:szijnuiteraard mogelijk.Economisch isdesimatie zo,datenerzijdsjtee s meerhulp vereistwordtsb.v.voor gœstelijk
gestoordebejaarden,anderzijdshulp geistwordtb.v.in devorm van subsidie vooralternatievegroeperingen van 'tRelo setym ,hoeweldezen Tgœ stesdekte'veelal niet a1s G grip erkennen,in navolging van de psychiater

% *Snx#..M erkwaardigeM jzevraagtmen hulp vandezelfdeinstantiesdie
beleefd worden als exm nenten van het ziekmakende systeem .De analyse

van dekostenttijgèndefactoren ishiernietaan deorde.M en ishetin het
algem een er over œns.daterœ n grotem atevan psychische ongezondheid

3 A.K.Cohen,Soclologie van hetc/wf/kend gedrag.(vert.)Prisma,1966,en Th.J.

Sheff,D e.psychologisch gestoorde en zqn vflfeu (vert)Aula,1M 6.

4 Th.Sasz,TheMlth 0/mentalilness,HoeberHarper,1961.Ne,
d.vertaling:De
waan van de waanzln,Ambo,Bilthoven,1972.
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bestaaten psychohygiënisten als Trimbostrachten ditte analyserens.Als

factoren worden aangewezen milieubH ert overbevolking,aggressivering,
bureaucratisering,etc..

D ekritiek vJa Iinks
Dewetenschap,inclusiefde me ische,heeftde Merboven geschetstemalaise nietkunnen voorkomen.Ook de psychiatrie niet,ondanks de belofte
die dezetelkensinhield in haarrevolutionairem rioden.Detœ hnocratische

evolutie,dieComtealvoorogen stond,kwam nietenkomtniet.Deverwijten aan de psychiaters en de psychiatrie gericht,die de laatste tijd van
progressievezijdeworden geuit,kunnen alsvolgtworden samengevat:
1) Teveelhanteren van hetmM ische model.
2) Gerichtzijn op aanpassingvan depatiëntaandemaatschappij.
3) Gebruik maken van autoritaire houding,machts-en dwangmiddelen,
inclusiefpsychofarmacaen electroshock,teronderdmkking van devrijheid
der patiënten.

4) M onopolistisch hanteren van de eigen machtspositie (b.v.monopolie
van krankzinnigverklaring,van rœepten schrijvenenvanhetdoenvan medischeingrem n).
5) Elitistischepsychotherapie- d.i.dewerkelijkehulp slechtsgeven aan
bepaalde individueh,die daa= ee ten onrechte worden bevoordeeld.

6*)*Onvoldoende om nstaan voor fundamentele, radicale maatschappijV1S1eS.

7) M etditallessysteembevestigendwerken indehuidige,onrechtvaardige,
kapitalistischemaatschappij.
W e laten deze punten de revue passeren:

ad 1.H ethanteren van hetmedisch m odel,'d.ikde opvating van gM rags-

deviatiea1suitingvan œn lichamelijkeziekte.Nuisheténlogisch én noodzakelijk,datdebehandelaar,psychiaterofniet,dezehypothese.tenminste
even toetstbijelkegM ragsdeviatie.Daarbijkan hetgaan om On z.g.stoornisvan de gezonde mens,waarmee de hypol ese alverworpen is voor het
onderhavige geval.Z.g.psychische ziekten,zozsvele vo= en van schizofrenie,rechtvaardigen daarnaastzekerœ n subtieler aanpak dan opsluiten,
shocken en arbeidstherapie.In aan, merking komtgezinstherapie,zoals die
doorCoom r,Laing e.a.is ontwikkeld,of ook individuele en groepsthera-

pie.Ditisgegrond op hetfeitdatpsychischeoorzaken in dejeugd stee s
5 C.J.B.J.Trlmbos,Socide evolude en pa càfYrfe,Brand, 1969,en id., Psychoso-

cialeongezondheld fa eea urbanes= enleving,in Ned.Tqdschr.voorGeneesko 16
okt. 1971.
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meergewichtkrijgen voorhetontstan van dergelijketoestanden (vergelijk
Foudrainef).
Bijdemodelanalysevanhetindividuelegevalvan mychischestoorniskan
men ongunstige microsociale,b.v.gezins-,woon-,werksituaties,aantreffen,
die metsociale maatregelen op bem rkte schaalverholm n kunnen worden.
Y arnaast kan de patiënta1s cliënt go ctiveerd worden tot deelnemen in

œn actievoep;hijkan m litiek bewustgemaaktworden a1sdeelvan zijn
lerapieen tevensalsklein deelvan detherapievan demisstand waarhij
hetslachtoffer van is of was.Sociale psychiaterszoals Trimbos en W eyel
zoeken sedeus naar naeso-en m acrosociologische m odellen om meer pre-

ventief,res- tievelijk gezondheidsbevorderend op te kunnen treen.Zij
doen ditrdormistisch en dathaalthun hetverwijtvan de marxisten-leninistenop hun hals,datzeslechtsrevisionisten zijn,wierwerk totnietsza1
leiden.Er zijn naastdemarxisten-leninisten nog de anarcho-liberalen en
anarcho-ommunisten,diedegemeenschappelijketrek hebben datze alle
niet-mae stischesociologieafwijzen a1s onvoldoende analyserend,zolang
nietde kapitalistische produktiewijze a1sgrondoovnak wordtgenoemdT.
W e zullen onshiernietin m litieke argum entatie begeven.W e1isgebleken

datœndergelijkeinstellingsamen kan gaanmethetvormenvan een echte
theram utischegemœnschap in dezin van M axwellJonese.Ditbewijsthet
zogenaamdeSociv stischesPauenten Kollektiv (S.P.K.P datge urendeanderhalfjaarvanaffebruari1970 bestaan heeftinHeidelberg.Waardoordit
exm riment mis isgegaan,kan hier niet go nalyseerd worden.De groep

ondeaond van hetbegin afaan sterke weerstanden bijhetpsychiatrisch
zowela1sbijhetuniversiteitsestablishmenten de spanningen zijn gescaleerd totaan demassalepolitieovervalop 22 juni971.Hetkoketteren van
de groep metde anarchisischeBaader-M einhofgroep ism litieen justitie
wellicht teveelgeworden.Na œn langdudg voorarrestzijn in november
voor œn Sondergerichtin Karlsruheprocessen gevolgd tegen onderandere
dokterH uber,die in hetbegin de leiding heeftgehad.De behandeling was

overigensin derustigerfase sterkgedemocratiseerd.Daarbijkwamen œonomische,sociologische, psychologische, mH ische en politieke gezichtspunten tothun recht.Ziekte werd vooralgezien alsprotest.M en had individuele-,groepsl erapie,werkgroepen en socide activiteiten.Eén van de
6 1.Foudraine,W ie â vo hout/,Ambo,1971.

7 G.W oodcock Anarchîsm,Pelican,1962.
8 M axwellJon-,Sodalpa càfllry în Prk tice,Pelican, 1968.
9 D okum entation zur Jocfif.
çffzcàe, Patlenten rolleklfv, Heidelberg: Basisgn ppe
medin-n*Giessen,z.J
-..
S.P.K.Dokumentatîon teil2. Basisgruppe medizin, Giessen, 1971.
Dokumentation zur Verfolgung desSocîalistisches Patlenten Kollektîv,Heidelberg,
Asta, 1971.
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bunddende krachten van hetS.P.K.kan uiteraard geweestZjn d>k die
van buitenaf op dç groep wed uitgx efend.

W eheba n Merœn RotterdamsPatiënten Kollœtief(vergeljkDeGroene
van 4juli'72).Hetisnog nid zo didelijk,hoedatwerkt.Dem le sering
van de Universiteit is in ie er gevz nog niet zo ver ge scalœrd,dat de
m liue er op afgestuurd is.

Tenslottestuitenwebijdekritiek op hetmeischeme elop dekritiek op
de wetenschap zszode g en op de toepassing daarvan.H ierover korthet
volgende:de klassieke,door de fenomenologen welde natumllsusche en
graag m sitivisusch go oemde weknschap he.eft Zch ontwikkeld tot de

leode van de tœhnolo#e.De oude meloden-en waardensGjd tussen
exacte wetenschapm n en humaniora gaat ondertussen door,waarbij de
hum aniora en metname de sociale wetenschapm n - voor zover = ontwikkeld worden - ook gebruikt worden door de machtsgroem ringen in
samenlevingen voor doeleinden die deze groeperingen kunnen zien als
waardevol.

Om samen te vatten:Op tenminste ddewijan wordtdoorde kriuek het
sm orafgebogen van deklassiekewetenschapslijn.De enegroep m neeh,
zoalswe gezien hebben,m etEngelsen Lenin marxisusche beschouwingen
alsde enige serieuze wetenschap;inclusiefde z.g.dialœ usche m elode als

sum rieuraan dein de wetenschap gebruikelijke 10#0 .De twee e keert
Zch ook afvan de socialisusche ste> gname en wendtzich tot œn mœ r

oostersgx riëntœrd mysticismeen <u u-science'(b.v.TimolyL- ,een

neo-ofpseudo-mysticus).In ditverband kunnen ook beweA gen alsde
Jesus M ovementgenoemd worden.De subculturele voepsvorming woM t
gebnziH als lerapx tische gem œnschap - ook zonder de leiding van
gebrevetteerde gezondheidswerkers.De derde weg nemen,zoals wegezien
hebben,socize psychiaterszoalsW eyelen Trimbos.
Overde volgende punten kunnen wekorterzijn:
ad 2.De aanm ssing:œ zeisnodig,om voorhetindividuelegevalverlichting van de spanning te geven wnnnœ rdeze voorde patiëntte veelwordt,

zodathijklachkn krijgt.Veelz betekentdatextra servicein devorm van
œn u derhuis,lichterwerk,huishoudelijke hulp,Zekteverlof,psychotherapie etc..De kosten daarvoorwod en doorde genaeenschap gedragen --

zdfszijn de acuegroemn vaak gesubsidieerd.In œn maatschappijalsde
onzn,waarin de <vierde macht',dievan de burO ucratie,groeit,ishetfrus-

trerend voorde maatschappijcriici,daterD weinig fundsmentelverandert.M aarhetlijktwe1ofzeditnogstee sve- achten van de gevesugde
machten.Depatiëntpastzich aaninzijnpatiëntenrol,voeltZch Zek,komt
metklachten en dreigtvastte lom n in deze rol.Ook een m likllnlekwacht-
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kam eris een soortlosPatiënten Kollektief.datechter vedalantitheram u-

tisch werkt.De prxccupatie metzijn gezondheid wordt juistdoor œn
groe/ alsdievan hetS.P.K.alsburgerlijk gezien en afgewezen (omdatvolkomen gezondheid in dekapitalistische samenwerkingeen illusiezou zijn,
àeggen ze).Hoedan ook gefundeerd,de S.p.K.-houding werktdeegocentrische preoccupaue tegen waar vele van onze patiënten aan lijden.De
classificatie van de psychiatrie werktook fixerend op het ge rag,via de

verwachtingen bijdepsycMater:alweereen dwangtotaanpassing van een
rol,vergelijkbaarmetdecriminelero1(:féénmaalgestolen,altijd eendier).
Om uitdezero1van patiëntbevrijd teworden,zijn sterkere tegenkrachten
nodig,vooralbijmensendievakerenlangerindeziekterolzitten(vergelijk
3 en 4).Toch kan onzegezondheidszorg nietwerken meteen premie op
gezondheid.Ook wordtde arbeidsmoraal als regel onvoldoende gevoM
doorhetontbreken van dergelijkepremies,m etnam e door hetontbreken
van voldoende werkgelegenheid.W el werkt men repressief,b.v.door te
dreigen met inhouding van Zektegeld.Hier ligtœn dreigende structurele
neergang voorhetindividu,datzich ofmetœn klassieke arbeidsm oraal,of
m et een angstvoorsancdes,metdesteun van zij
n therapeutofmetnieuw

ontdekte belangstelli
ng ofgroepsbelang vàn deresten van zijn Zekte zelf
moetbevrijden.Van deido al-typische ontplooiingvan hetindividu komt
nu eenm aalnietgenoeg terecht.
ad 3.Hetautoritarisme van de arts:Deze weetinderdaad œ n aantaldingen
van Zekte en gezondheid;derevoluionairegc ondheidswerkerzonder medische opleiding kentandere gezichtspunkn,die evenzeer relevantkunnen

zijn.Beiden vinden elkaarniet.W angeragookvan z.g.psychisch gestoorden wordtvaak bestraft,zoalswe boven gezien hebben.Ditimpliceerthet
m oralistisch modelà la Aristoteles ofH einrol ,of œ n conform istisch regiem .Beide behoren tothetautoriteitscomplex.N.b.iem and kan tenslotte

werkelijk tot<psychopaat'worden in en doorhetmethaaten wrevelen
metminachtinggevoedecontctdatartsen en andereinstantieshem biM en,
onderhetmaken van me ischeblunders en hetsturen van hetkastjenaar
de m uur.W ordt iemand wiens re le klachten niet luisgebracht kunnen
worden,dan ook abusievelijkaanhetwerkgestuurd,dankan de maatvoor

de patiëntvolzijn en blijfthijZch verderalspaiëntge ragen.Overde
democratisering schrœf de m ychiater Marlet al in Streven van januari
97210.Opgemerkt moet worden, dat eledroshock en psychofarmaca ook

levensredend kunnen'zijnen welin een striktautoritairesituatie.Deconclusiemoetdusluiden,datsomsautoritarismeendwangnodigzijnensoms
10 J.J.C.Marlet,Overhetboek van Jcn Foudraine,i: Jfrevea,JanuariV2.
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nieten dathetin hetlaatste gevalook schadelijk kan zijn.Een typisch
voorbœld voorœ n autoritair gezin levertde rmAnte Engelse film <Family
Life'.De patiëntheeftdaardan nog hetongeluk om in tweM e instantie in

handen tevv en vaneen autoritaire,nietbegrijmnde arts,metnoodlottige
asoop.

ad 4.H etartsenm onom lie:Ditberust op de sociale ontwikkeling van de

mM ischemacht(vergelijkdesocioloogFreidsonll).Een anderemachts-en
verantwoordeEju eidsverdeEng.inclusief een inkomensherziening,is zeer
weldçnkbaarennietonrM elijk.Degezondheidswerkerszonderfundamentele kennis van klassieke ziekte-en geneeskunde gooien echter hun eigen
glaa n in,wanneerzein navolging van Szasz4het<bestaan'van geestesziekten ontkennen.M etslœhtsœn stuk m litiekekennisen een complementaire
visieop ziekteisdemachtvan deartsen niette breken.

ad 5.Hetelitisme,waarbijde aangename,charmante,jonge,verbaalbegaafde patiënt de meeste aandachtkri
jgt,heeftin Amerika een speciale
naam en we1hetJavis-syndroom ,de <s'isvan succesfull,de <i'isvan intelli-

gent.Anderzijdshebben sommige psychiatersde neiging om tegemakkelijk aanleg of tenminste onverbeterlijkheid aan te nemen bijbepaalde
patiënten,zonderanalyse van hun achtergronden.

ad 6.In de inleiding kwam al aan de orde,datnog vele artsen het psy-

chisch ziek-zijn- zonderlichamelijkeondergrond- eigenlijk maarliever
ontkennen ofnegeren.Ditgeldtdan nietvoordepsychiater.M aarhetzou
de moeitelonen voorvelen om zich meerte verdiem n in de sociologie van

degeneeskunde,van hetziek-zijn,etc.(vergelijk Lumeylz).
M isbruik pJa depsychiatrie
De psychiatriewordtœhterinderdaad ook misbruikt,nietalleen doorver-

keerd gebruik van de thx riemaarook van depraktijk.W ijhebben hier
boven alenkele voorbeelden gezien.Ik ge fhier nog enkele andere:Boekowskio.a.zitin œ n Russisch gesticht.Larry Turneronthulde in 970,dat

hijmet300collega's,eveneensmilitairepsychiaters,alshoofdtaakhad,om
Am erikaanse militairen van hun schuldgevoelensafte helm n over begane

wreeheden.Een subtielerevorm van misbruikishetvolgende:œn schrijveralsW .A.Scottkomtop zoek naarcriteria voorgœ stelijke ongezondheid tQthetvolgende:
1.H etondergaan van een psychiatrische behandeling;2.Sociale onaange11E.Freidson,Profession 0/medicine,Dodd,M ead & co.
,New York,1972.
12 J.L.J.Lnmey,Van geestelqkegezondheldszorg naarvx zycàcppf/krfffek,inStre-

ven.febr.V2.
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m sieid;3.a n psychiatdschediaN ose;4.HetZch subjœtiefongellzkkl
'g
voelen;5.Bepaalde objœtieve psycholo#Khesymptomenl3.
Hetgevaarvan œn dergelijk stelz.g.criteda isde wzekeurwaa= ee ze
gehanteerd kunnen worden. Elke msn'huanageb- lker kan, œ nmaz go
dwongen tot œ ntactm et œ n psycMater via de m liue,zo tot psychisch
ongezond bestemm ld wod en.Een Zœ holgebnxiker niet,want die hoeft

ietn> reen psycMater,om hetsugma <cn'mined'aftewissen (d.w.z.de
enige m anier om œ n marihuanagebrulker te dx n'ml
'nalisœen is de gang

naardepsychiater).Dezcoholgebruikerkrijgteen bon ofmoetmisschien
zijn roes uitslam n.W ann- psychiaters meewerken aan œn dergelijke
stim atisedng,isdatmisbruik van depsychiatrie.De psychiaterspeeltdan
een autoritpire wzekeurige uitwasvan de wetgeving in de kaarten issysteembevesugend.Ook deartsen van ïnten ze Aefm < r voden in de eerste
fasen van het boek, werken systeembevesigend. De psychiater Lumey

(Streven,feb-ari*7212),Zetdatniet.Hijwildewelberoepsveranderaarsin
œn landelijk instituut,maarik vreesdatde beroepsveranderaarszonder
een spœialeN sigem litiekevisienoggevaarlijkerZjndanhetontbreken
van beroepsveranderaars.

D eprogressievepsychiater

ZoalsMerboven geschetst,zijn ermeerdere dilemma'svoor de sociv suschepsychiater.Zo zithijmetde keuzetussen œn r,
evolutionaire en œn
reformistische m sitie.Hijmoetnieuwe wegen zoeken voortherapie van
individuenen groem n.HijmoethetcontactmetZjn vakkennisenmetzijn
m eer conservaieve vakgenoten nietverliea n,om nietalweervervreemd te

raken.Andee jdskan hijde gangbarellnksekduek op Zjn werk slechts
ge eeltelijk overnemen.Hijis nietgdraind als Y roepsveranderaar van
burOucratischestructuren,evenmin a1sZjn linkKecriucimœstal.Hierligt
œn vrijwelonontgonnen terrein voor ontwikkeling van de relatie tusxn
poliuek en psychiatriel4;de <trends'in ontwikkeling zijn niet helemaal
helder.Laten we eraan blijven werkenls.
13 W .A.Scott,Resecch dd/fnf/foa ofmeafllhedth z'H# mentalîlness,D.S.Holmes, New York, .
1968, en E.Dekker, Pechohygîënlsch onderzoek fn N ederland,
Ronder offsek Rotterdam, 1971.
14 A.H .Rogow,Pp chîato,àâfory nna politicd Jfeace,in J.M arror,Ed.,M odern

Psycho-a alysis,Basic Book,New York#.
ondon,1% 8.

15 J.H.vanMeurs,KritischePsychiatrie,in Ned.Tip chrîp voor'aehfcfrfe,apdl
1972;J.H.vanMeuo,Veranderen zondervœà/van J.v= derLande(ingezonden),
in M aandblad geestelqkevolksgezonaheid,nr.9,'72.

G esprek m etR onald Laing
FransBoenders

Hetenl ousiasm e waarm eehetpubliek een aantaldwarse psychiatersheeftont-

hazd,maA theteigenlijkoverbodigdebelangrijksteonderhen,RonzdLaing,
voortestellen.Hijwerd in 1927 teGlasgow geboren,wasvu 1951tot1953

werkzaam a1sysychiaterin hetBritselegeren dasrnain verscheidenezieken-

huizen en klimeken.Van 1962tot1965washijdirecteurvan Langham Clinic
teLondenenvu 1961tot1967werktehijeenresearchprogrammauitin verbandmetgezinenfamilie.Faam alsauteurve- ierfhijalmetzijneersteboek
TheDivided Jel/(1960).Danrna volgden negen boeken,wam an een geschreven insamenwerkingmetA.Esterson (Sanity,M e aer and theFamiliy,196*,
een metD.G.Cooper (Reason and Violence,1964),en een metH.Phillipson
en A.R.D e (InterpersonalPercepdon,1966).Populairwerd Laing metzijn

merkwaardigevecnmelingteksten Knots(1970),dieverbcendhogeverkooycijfershaalde.Zijn recentstewerk,een essaybundelwaarin nietalleenzijn visle

opjezinen fnmilie,maarookzijnopvattingoverschizofrenietelezenstau ,is
getlteld The Politîcs // the Family (1971).Vx rNederlandse vertalzgen van
Laings werk,zie achteraan dit adikel.

Een overzichtvan watmen wellichttegemakkelijk fanti-psychiatrie'noemt,

biedtdejonlste aflevering van M ozaïek,hetdriemaandelijkstijdschriftvx r

sociaal-psychlatrische info= atie van de N ationale Koningin Fabiola Stichting.
H et gesprek w erd uitgezonden op BRT-3 in het radioprogramm a D ossier D rfe
van 2 naaad 1973.

Als men de mensen zou indelen in 'aor-zen'en êabnorm den',x a welke

kantJfx fdan depsychiatrie?&= zijvolkomen ten #fenfe van de 'Feken'//verdedigtzefa wezen debelangen v- de'a/r-ida'?
Depsychiatrieverdedigtverschzendebelangen in verscàillendedelen van
de wereld,nnprgelang van de instelling waar ze uitgx efend wordt.In het

legerbijvoorbœld wordtvan haarve- achtdatZjzoweldebelangen van
hetlegeralsdievan depatiënten verde igtSomslijken diesnmen tevallen,
maarmeestalzijn ze erg Ontradictoir.TijdensdeKoreaanse oorlog werd
mijalspsychiaterœnplaatsaangebodenindeBritsedivisiealdaar.Ikweigerde en heb die ervae g dusnietm œgem aakt.Volgenshetœ ntractwerd

van depsycMaterve- achtdathijsoldatendieaangranaatneuroseofshellzo cklH en en derhalvetotaalongeschiktwaren voordestrijdstemg naar
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huneenheid zou smren.Datkonjedoendoordesoldaatpored watop te
krikken,hem driekeerperdagdriepilletjesameloltedoen slikkenen hem
een fideleklap op de schouderte geven.M aarzo'n tbehandeling'had vaak
totgevolg datde soldaat ernsdge schuldgevoelens ging ontwikkelen,juist
omdâthijhetoverleddhad.Hijmoestnudemoreleschandedoorstaan om
door hetleger a1s een lafaard te worden beschouwd,niet in staat om te

vechten.Alsje zo'n jongen terugstuurde naarhetfront,bestond er een
behoorlijkekansdathijinhetheetstvandestrijd terœhtkwam:meerdan
90% van dedoordepsychiaterbehandeldesoldatenwerden gM ood ofgewond!Indatgevalkanjedusmoeilijkstellen datdebelangen vanhetindividu verde igd worden,tenzijje die zou definiëren als 'sterven voorje
vaderland'- watsommigen dan ook doen;sommige militairen zijn van
oordeeldateen psychiaternietsbeterskan uitrichten dan tzwakke'soldaten
een nieuwe kans geven om hun fschande'goM te maken,eventueeldoor
feervol'dood tegaan.
ln de grote internationale ondem emingen,diç aleven machtig dreigen te
worden alsderegeringen,ligthetenigszinsanders.Daarkunnen psychiaters
op verschillende manieren worden gebruikt:om tesleutel
en aan menselijke
verhoudingen in de onderneming,om te adviseren enz..Daar is hetsom s
moeilijk uittemakénwiensbelangen de employé-psychiaterverdH igt.

Endeindividueelopererendepsychiater,bijvoorbeelddeorthodoxgeoriënteerdepxyce cnlsf?
In Groot-Brittannië trachtde klassieke,individueelopererende psychoanalistrekening te houden met organisaties zoals het Tavistock lnstitute of
Human Relations.Opgerichtdoor mensen metœn psychoanalytische vorming,heeftditlnsutuutgaandeweg œ n syntheseontwikkeld tussen de psy-

choanalytischepraktijk enerzijdsen anderzijdsinzichten dieaan hetlicht
werden gebracht door kleine groepen, resultaten van onderzoekingen in
verschlende beroepsgroem n (mijnwerkers,verplegersenz.
),enzelfspogingen om een orgaisatie te analyseren metbehulp van elementen ontlœnd
aan de psychoanalytischetheorie.DatdeM dehoop ontstaan datde belangen van een organisaue - in ditgevalhetTavistock Institute - m etdie
van dedaarin werkzame individuen konden samenvallen.Eén van de obli-

gatethema'sin dehuidigeW estersemaatschappijisimmershetonherstelbaar consicttussen debelangen van œ n organisatie ofde organisatorische
aspœten van het socialeleven en de belangen van hetindividu.M aar a1s
we spreken overpsychiatrie,moeten we ook nagaan watpsychiatersdoen:

velen bestMen eenbelangrijk deelvan hun tijd aan organisatorischekwesdes.Toen ik tien jaargelMenTavistock verliet,brachtikdehelftvanmijn
tijd doorin commissies.

Velepsychiatersdie voorstanderzijn van œn sociaalgerichte psychiatrie,
zijnerggelukkigmetdeinderdaadhoopvolleontwikkelingvandetcommunity Health Programm es'en therapeutische gemeenschapm n in het alge-

meen.Zijtre en.op a1sadviseursvoorM ucatieve programma's,huisvestingsm litiek en architecturaleinitiatieven,en houden zich bezig methethu-

maniserenvandeomgeving,hetevaluerenvan stM ebouwkundigeprojœten,
hetonderzoek van deverhoudingtussen jongeren en ouderen,kinderen en
ouders,mannen en vrouwen,enz..Andere psychiatersblijven uitsluitend
werkzaam in klinieken,terwijl'
weeranderen aan een privé praktijkbeginnen.Eriszo'ngroteverscheidenheid,datjenietgeneraliserend kuntzeggen
wiensbelangen doordepsychiatrieworden verdM igd.

Isde psvchîatrie.
een speciale tak van de peneeskunde//vatu haar eerder
op 2.
çsodaalwerk?

Nogmaals,de psychiatde bestrtikteen enorm veld van activiteiten.Soms
valtze samen m etde neurologie ofde neuro-psychiatrie,en sommige psychiaters beschouu n elke vorm van psychiatrie a1s œ n uitstulping van de
neurologie.Hetbestaan van velezogenaamdefunctionelekwalen- hetonvermogen om hethoofd tèbiM en aan œn bepaald facetvan hetleven,ter-

wijlhetsubjectfysiologisch,anatomisch,pathologisch ofstructureelniets
blijkt4emankeren,heeftde psyùhiatrie œn sink stuk uitde traditioneel
mM ische sfeer weggehaald.Je kuntdus zeggen datde m M ische vaardig-

heid waaroverde psychiaterbeschikt,enkeldienta1s controlemiddelbij
M jfelachtige'gekallen.Dekennisen debevoegdheid waarop een mensmet
œn functionelestoringeen beroepdoet,heeftnaarmijn gevoelveelmeerte
m aken metsociale processen en verhoudingen,die aan demeeste me ische
opleidingscentra nietworden bestudeerd,zelfsnid in dezgn.psycho-sociale

geneeskunde.Datbetekentdatde psychiatde slechtseen poverebijdrage
kan leverentot'
degeneeskunde.Devergelijkendeantropologieendeantropologievandeziekteendegeneeskundelaten ernietdeminstetwijfelover
bestaan dateenzelfde toestand in zijn voorvallen en aspecten nooithelemaaldezelfdeisov:rdehelewereld.M oetdie variëteitnu in verband worden gebracht met geofysische,œ ologische,bacteriologische,chemische of
atmosferischefactoren?Ofhebben we tem aken metœn variëteitin de onmiddellijketussenmenselijkeverhoudingen,verschillende systemen dieverschillende ziektevorm en genereren ofalthans prM ism sities scheppen voor

diverseafwijk,
ingeh onderdebevolking?Datsoortvragen wordtmeteen
nietasatende ijveronderzochtd'
oor antrom logen,sociologen en mM ici.
Kankerkomtm eervoorin bepaalde streken van de wereld dan in andere;

isdattewijtenaanhetdieet,aandesocialeverhoudingen,ofaanœnonbekende factor? Op heelconcrete vragen hebben we gewoonlijk gœn ant-
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woord.Debijdragevandepsychiatrieaan ditsool vragen ku allxnworden gezen Zs e n enkde œ mponentin œn m ultidiKipllnnlrgehcl.
Dewerdd waarin we ademen en eten.wandelen en praten,Ztten en liggen,
de matedële wereld is nu praktisch integraz door de mens gem u kt.De
tel= mmunic uesen dewegen,maarook hetvoe sel,deluchten hetwater

dragen desporen van onzm chenusche ennatuu- etenschapm lijkehM djvil eid en veroorzaken vemnderingen in de natuurvan de mensen en in
hun verhoudingen onder dkaar.Alsde psycMater ZCh be ghoudtmetde

zuiverewetenschap van detussenmenselijke relauesen metde toegepaste
wetenschap van de menselijke stodngen,tekorten en moeilijkheen,dan
wordthijgevoeligvoordeverandedngenindegrotematedëlesocio-= nomische systemen en voorde weerslag daaw an op de verhoudingen tusxn
de mensen,die deze materiële veranderingen hebben bewerkstelligd,en is

hijstrate#schheelœntraalgeplaatstom œnnutugebijdrageteleveren aan
degem œ nschap.

Na qtpsychiat6eAefx ferp k een caff-pxyc&Yrfe.In ho- erreisdatnog
psychîat6e?
Ik heb mv elfnooitœ n anti-psychiatergenoemd:dathebben anderen ge-

daan.Deani-psychiaterszijn vu mening datdepsychiatde in theodeen
praktijk zo sterk isgddentifir- rd metde onkritische versterklng van de
onmenselijkeen ane umanitaire œmm nenten van onshuidig sociaalbestel,datgeenfatsoenlijkmensdieopdehoogteisvanwatergaande1,Zch
nog langer kan identificeren met œn psychiater.V twillen zijduidelijk
stellen als iniuale antiletische stap,als negatie van de bestnnnde sociale

realiteit.Hetisœnfasein een ontwikkeling,maarkunjediefasevastspijkeren als<anti-m ychiatrie'? De term isenkelejaren gele en gepropagœrd
doorDavid Cooperf.diehem bexhouwdealsœ n weldoende prov- tieom
de rustvan de psychiaters teverstoren en hen erop attentte maken datin

hunclub ookwoeligecollega'szich manifesteerden en nœn dem n.Hijwist
datdieterm œn aantalwelmenendepsychiaterszoudoen twijfelen aan hun
goe ebe oelingen,hun professionele com m tentie en de hulp die ze mœ n-

denteverstrekken aan individu en gemeenschap.Hijwistook dateen aanta1mensen erzo door bele igd zou worden,datze ZCh defensief zouden
opstellen in œ n contra-opm sitie,watdan weerde waarheid die in de pro-

vocatiebeslotenlag,Zchtbaarenvoelbaarzouaantonen.Hijhadhetgevoel
dat,zonderprovoc tie,de signalenvan dezedissidenterichtingwe1œ nsverloren hadden kunnen gaan in alhetandere lawaai.Deze tactiek hœftde
beweging œ n herkenbare sociale m sitie gegeven,die = anders wellicht
1 David Cooper,Psychiatry and Anf-Facàllfa ,Tadstock,London, 1% 7.
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nooithad ve- orven.M u rnooitheb ik mezelfwillen idene iceren m etc n
van beide m siues:de anti-psycMaG sche ofde anti-anti-psychiae sche.
'

HoezouuàcAzd/dy d#iniërentenopfc&evc nndere,-faofmeerdis-

#dçnfç psychiatrlsche theorieën enlof praktilken.mz, dîe ve Thgmqq
'

.. '

'

'''

''

'

''

Sw z.M aud M annonien,m eerreeaf,H lix GuYfcrfenGillesDeleuzemet
hun anti-psychy nnlyse?

lkbeschouw meaifisiemanddiedemenselijkenatuurbestudœrtendie
Zjnfinancied-= nomischeonalankelijkheidhœftve- owendoorhetitoefenen van hetm d ixh beroep - œ n doktermetœn psychiatdscheprak-

tijk.D-nheeftzichindeloop van mijn beroepsleven welgewijzigd,maar
hxftmijnooiteloegenooptmijzelfted6 niëren.Alsik m-e intellxtuœlzou moeten situeren,zou ik zeRen datmijn gesG riften vooralin de
ladiievan de Eurom sefenomenolo/e liggen,datik g>o= d G n in de
psychoanalyse en in de * te tradities van de mH ische wetenschap.M et
M annoniben ik goH Y vriend.L'And-oedipe van Ddeuze en Guattari

trachtik,voorlopigtevergeefs,vertnsld tekrijgen bijœn Engelsuitgevc.
n omasSmszheb ik m rsoonlijk nooitone oet,maarwehebben œn stel
gemœnKhappelijke vdenden...2.

E?gf/ toçh Jcagfealf/keverschillentussen Szrzen u.Suszissterk behqvioristîsch en p/ftivi
stischgeoriënteerd.Sf/steuntop demodernecommu-

afcrfefâeorfe,dîeduidelijk 'wetenschappdijker'f'dc deexflfens:leJeao
m eA ogie waar u gebruik van mnnkt.

lk G nnieterggelukklgmetdatonderscheid.Eigenlijkzouden weœnhele
W OSmetelkaarmoeten dixussiëren om duidelijk te maken watwe verstaan onderm sitivisme.Ik heb nogalwatonderzoek gH aan naarverschillende ge nssystem en en de M sselwerking tussen menxn,en datonderzoek
beschouw ik alsh@ d sdence,empirisch,herhaalbaar,melodisch en verge-

lijkbaar.Natuurlijkmoeternogheelwatopgehelderd woden.Bijvoorbeeld
deontogenese:hoe kan hetcommunicatiemodel,waarvan je Zsbaby en
kind œn paarjaarlanghetvoorwerp G nt,jecommunicauemodeltwintig
jaarlaterbdnvloe en?Hoevergelijken wesysteemmodellen vancommunicatie alswe nietbeschikken overde socialetoepassing van œ n mathematische groem n-ofreeksenl eorie? H oe lossen we hetprobleem op van de
selœ tieveaandachtvoordie en dieœ rderdan vooranderevadabelen? Dat

zijnallemaalmoeilijkhe envanwetenschapm lijkeaard.Fysici,Kheikundi2 Van n omasSusz zijn in het Nederlandsverschenen: Geesteszlekte als mythe,
Lemniscaat,Rotterdam /Denis,Borgerhout;Dewnnn v= de woonzfa enIdeologîe
van de wnnnzln,Ambo, Bilthoven.
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genenmathematicidieikken,verzekeren mijdat= mijn onderzoeks
wdenschappelijkvinden.Zijdelen niethetenthousiasmevan desocialscientists
ten aanzien van de toepassing van kwantitatieve meloden in de sociale

wetenschapm n en zijbeschouwen deze toepassing ook nieta1sbehorend
totœnMërarchischhogerewetenschappelijkheid.W etenschapiseenmiddel
om betrouwbare en gefundœrdeinform atie overœ n bepaald gebie van de

werkelijkheid teverzamelen,waarbijmen dieinformatieop een ofandere
maniercontroleert.JekuntdewetenschappelijkemelodenietZentificeren
metde experimentele methode.Astronomen hebben enorme resultaten be-

haiddooreen tijdlangmetgrotenauwgezetheid waamemingen tedoen op
basiswaarvanzijhypothesen kondenopstdlendie,juistofonjuist hendan
weerin stu tstelden nieuwe waarnemingen te verrichten.

Kuntu,steunend op uw onderzoekingen,prognosesmaken?Slfj/fook in
detoekomsthetgezin dekern vandesamenleving,bron v- dezdfdecon-

flictqn?BentuheteensmetDavidCooper,dieheteindevgahetgè#a aankondigt/'.
Niem and isin staatom voorspellingen te ddenkH etisœ n platitude om te
stellen datsociale processen tegenwoordig snelveranderen.Hetsoortgezin

datindejarenzestigsterkbekritiseerdwerd doorsociologen,kunjekarikaturiseren alshetAmerikaanse k- gezin m ettweeaùtor
.
s,een vzaatjein de
'

voorstad en twee volwassenen die,afgesne en van hun ouders en van de
omgevingwaàrin zezijù opgegroeid.hun emotionele.financiëlo,morele en
economischelevenswijzeopdekinderen overdragen.DittypebestaatsM ert

ongeveerdertig jaarin Nootd-Amerika en West-Europa en wasvoordien
onbekend in degeschiM ehisu n hetmenselijke ras.Zo'n ketngezin met
twee generaties is œn geheel nieuw antropolbgisch fenom een.Ik geloof

helemaalnietdatjekuntzeggen dathetgezin dood is.Ook datbedoelt
Coom ra1sœn provocatie.M ijn kennisvan altematieve systemen beperkt
zich goM deelstotdeverschillendemanieren waarop kinderen kunnen worden grootgebracht.Ik heb nooitœ n kibboetsbezocht en watik van com -

munesheb gezien,heeftmeérniettoegebrachteen mnkkèlijkeveroordelinguittespreken overdesocialeprocessendiewerknpm zijninhetgezin:
de zogenaamde socialetirannie,toege ektmetde mantelvan deliefde,die,

omdathetkapitalistischsysteem inhetgeziningebouwdzouzijn,corrosieve
encorrumperendeeffectenzouhebe nop deintermenselijkeverhoudingen:
be td rang,investeringd rift,kapitnnlxvermeerdering,kortom kwantitatieve

terugbetaling van kwalitatieve uitgaven.Alsdeinvestering nietbehoorlijk
3 DavidCooper,TheDeath OJtheF- f/y,PenguinPress,London,1971.Ned.Vert.

Heteinde van hetgezin.Cfr.Streven,februari 1973,p.498-499.
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wordtgG onore doordankbaarheid ofvol- amheid worden deverhoudingen wraaka chtig en eistmen schadevergoe ng,enz..Daa= œ woM t
inderdaadvrijbehoorlijkdestijlvanhetkapie stischesystœ m besce even;
V œ n zie ik dat systeem gœn plaats m aken voor œ n ander.Ik Ze gœ n
nieuwe sociale oM e in hetverscMetvoordegdndustdv seerde mu œ hap

pijvu Noord-Amee aenW est-Europa.Ikgeloofooknietdatonzegee sstructuurop hetpuntstaatvervangen teworden dooralternaieve systemen.

Verhoogdestaatsinmene g inhetopvoe en vu kinderen,zozsm uteA inen,crèchesen zo,spreektmijhelemaalnietaan.Alho- elhetga'n op
veleplaatsen scheuren vertoont,ben ik ervan overtuigd dathetnog ztijd
œn van debeste dingen isdie we hebben.H etismisschien hetlaatste sys-

teem wu rmensen otop zekerehoogetoegang totelkaarhebben zonder
dathun relatiesbem rkten gebroken wod en doorde regels en de al ake-

ningen die in de maatschapm lijke N imte de ene mens van de andere
scheiden.

Alsik u zo sefg hc r,verwoaderfhetmedatudezfi/d,m< deM crcâgdscheDJW# Cc perhebt'= engewerkfnnn 'R= oanna FfNeace'(19643.
Betekende d> dubbd auteurschap geen probleem ?

batàoetwasœnstudieoversalre,voor? heoeldalsintroductieenparafrase,waadn onzem rsoonlijkestandpunten weiig un be kwa en.m t
wasdusgœn probla m .Ik geloofnietdatik nù nog œ n boek R men met

G om rzou kunnen schrijven;onzem sitiesZjnuitelkaarg- odd,alhebG n weophetm rsoonlijkevlakhelemaalgœn ruziegekregen.
Hebtu zel/een verklrfng voor uw succesâf/hetnfef-gezpecfzfzeer#elezerspubliek?
Ik ontvang vrachten m stvan overalin de wereld.Dem eestebrieven komen

van mensen diem rsoonlijk ietshebben meegemaaktdatoverœnstemtmet
watikin mijnboekenbeKhrijf,ofvanverschrikkelijk gdsoleerdepersonen
uitinstellingen voor geestesgestoorden die hetgevoelheba n datniemand
tot dusver had ber em n wat ze m eemaken.Honderdduizenden mensen

leven alsofzevanuitœntotaalonbekendestreekbijdemenselijkesoortzijn
beland:zijziengeengemœnschappelijkegrond tussenhen enderestvande
mensheid.Sommigevan mijn boekenhebben alsbrugge iend;datwilniet
zeggen dathetdeenigeboeken zijn diezulkemensen zouden aanspreken,
maar misschien is de communicatieradius van die andere boeken kleiner

dan dievan demijne,omdatzegeschreven zijn in zo'naparte stijlsdatde
resonantieruimtetussen auteuren lezersaae enlijk wordtbeperkt.
a n paarjaarnahetverschijnen van mijn œrsteboek,The Dfvf#e: Self
(1960),bleek datvœ1meermensen dan ik me had gerealiseerd,op deze
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m Y œ Zchzelf G oeren.Vden hadden hetideedatze œn gezichtofeen

uiterlijk presenieerden datop gœn enkelemanierœ rresm ndeerdemetde
me erwu rop zeZG voelden.Daarover'
dorsten zijniette praten.zelfs
nietm ethun intiem ste partner,die nochGnszichzelfm isschien netzo voel-

de.TheDivided Jel/blœk voordezemenxn œn verademing tezijn.Van
hetlemavan dealiënatietussen mensenmenshadden zij2 gehoord:bij
Hegel,M arx ofNietzsche;maardatwaren voorhen l eoretische,am dem i-

sche oefeningen.Pasià The Dîvided Je!/rOliseerden zijZch waardeze
term naarveM jst.
Reageren mensen m# kelqkerop uw piqt-technische teksten m zl X nots'
(1970),//op 'Rer/a nnd Vidence'OJ.ThePoliticsJJtheF- ily'(19713/

Descheiding tusKn beide soorten '
isin mijn werk zo goH alsverdwenen.
AlhoewelKnots in œn zekere Zn beslist niet-technisch is,is hetontstaan

uitintense en volgehouden observaue van menselijke interactie,zowelin
mijn m rsoonlijk leven Msin mijn beroepspraktijk.Nietalsœn professionelexuc- je.wœt'wel,depsychoanv stdienooitkan nnlatentepsychoanalyseren,zelfsnietop cockfAl
.l-partijtjes- maaya1seen soortmM itaieover
menseljkeverhoudingen.
i

KanjeX nots'x klezea alseen vorm vcapoëzle?
Toen hetin Groét-Bdttannlë verschœ n,blekùn de m eeste.nochtans vakkundige,r= nsenten ergœ n touw aan vastte kunnen knom n en overhet
Zgemœ n wasde m rsnietlaaiend enl ousiast.Een gerenommeerd psycho-

anv stscàreefdathijergœnwoordvansnapte,betreurdedatikmijnvroegereschrijftrantkennelijkhadopgegeven en hooptedatKnotsœn voorbijgaandeinzlnkingzouzijn.M aarin Amee awerdhetpijlsnelee:bestseller.
Hetwerd verdervertazd in 18 talen,omgewerkttotbv et,toneelstùk,enz..
Degrote doorbraakkwa i
n M anhattn,waarheteringinga1skoek.M ijn
Amerikaanse uitg> ervond hetwatmoei
lijk en wou onderzoeken wiehet
nu prœ ieshad gekocht.Duizenden exemplaren bleken in œ n paarweken

tijd verkochtaan 17-ls-jarigekantop= eisjesdiehetalskerstcadou aan
hunvdend ofverloofdehadden geschonken.Voormijwasheteen verrassing te merken datKnot
sinsloegbijmensen die all ansnietop de gebruikelijkemnnieralsintellœ tuelen kunnen worden beschouwd.Daarom wilik
hetnog geen m ëzienoemen.Hetzijn welteksten diein verzen zijn opgemaakt,uitgezifte uitspraken die er tym grafisch uitzien alsm ëzie4.

4 Cfr.achternnn ditartikeleen paar voorbeelden.
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IsX nots'eenpogingtotbeterfnzfck ineneen weiniggebruikelijke= iyze
vanJue = eafe/emenselijkerelaties?
Erstond mijbijhetKhrijven gœn enkeleleoretisch teomschrijvenm ging

voorogen.Ikheb steM sdegewoontegehadom dedingen diemijdoorhet
hoofdschieten,neerteschrijven.Ook observaties1egik ste sverbai vast.
Toenik numijnnotitiesvandevoorbijejaren overliep.merkteik datsomm ige waarnemingen totdezelfde famillebehoorden.Ik zochtze uit,schreef

zeachterelkaarover,en datwasmijn eerstemanuscript.M ijn eerstetitd
wasEntrances 0,,2 Exits,daarna werd hetAppearances ca# Disappecances.M aartoen ik mijn teksten verderuitgezuiverd,geschrapten gekpipt

had,werdenhetKnots(knom n).Hetisvoormijdusbijzondermoeilijk om
ditboek a1seenobjœtiefdingbuiten mijtebekijken en erdeplaatsvante
bepalen indeliteraireofwetenschappelijkeprodukie.W atisdefuncueen
debM oeling van deze verzameling? Ik had gœ n bewustplan ofopzetom

decomplexiteitvan demenselijkerelatiestevereenvoudigen,maartijdens
hetbezigzijn methetmateriaalishetdaarop neergekomen.
Issuccesv* ru een prikkelom verderteg> HofWe fuheteigenlijk een
last?EnkuntuJserâ= pfnogverderg= n in dezelfderichting?
Succesvind ikheelinteressant.Toen ik dœembervorigjaareen toerdoor
de Verenigde Staten maakte en daar sprak aan 15 universiteiten,zeimen
mijdatde studenten nooitzo massaalwaren opgekomen.Som s leek het

mœrop œn toestand zoalsjediebijm pconcerten kuntmeemaken:tweemaalD veelmensen alsverwacht,politieagenten mLtstalen helmen om de
MA nietuitdehand telatenlom n,enz..Hetisduidelijk datnietiHerœn
dekansheeftom de socialeplaatsin tenem en dieik bekleM .Datwasvoor

mijœn totaalnieuweervaring.Maarhetisookduidelijk datop dieogenblikken duianden mensen dingen van mijwillen horen diezijzelfdenken
ofvoelen.VooralThePolitics//Experiencekendenzij;erwaren studenten
die hettien keerhadden gelezen en helestukken ervan uithethoofd ken-

den.Zevertelden medatditboek zeiwatzijgevoeldofzelfswatzijgezegd
hadden,maar voorhm n nooitgedrukthadden gezien.lk ben duspopulair

omdatik zegenschrijfwatdemensenwillenhorenoflezen.Zezijngeneigd
mija1sœn genie tebeschouwen omdatik ze,volgenshen,heb begrepen.
DaarZteen enorm stuk narcisme in.lk word toteen m pulaireheld uitge-

roepenom narcistischere enen:ikhebgezegdwatzijdachten,dusmoetik
we1gelijkhebben!Laingdiewoorden schrijftdiehun a1sgegoten zitten.
Alsikverdergametschrijven en spreken vanuitdeplaatsdieikbekleH watikvan plan ben- weetik nietofikmijn 'kliënteel',zoalsiemand het
genoemd heeft,we1>1bljven behagen.Hetprobleem isnamelijk datheel
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watmenxn mijn volgendeboek zullen lezen nietom waterin staatmaar
omdatik hetgeschreven heb.M isschien zullen ze zeggen datik uitgepraat

ben ofmijn oorspronkelijkeinspiratiekwijt,te- ijlmijn belangstelling a11œnmaarinbeweging za1zijn.Ik voelerietsvoorinherhG ngen tevervallen,allœnom mijnlcersteple eren,allœnomdatzemegraagdezelfde
lema'szien ontwikkelenen ontgoocheld zijn alsikdatnietmeerdoe.En
a1sik hettoch doe,zullen weeranderen zeggen datik uitgesm eld ben omdatik mezelfherhaal.M ensen die vinden datik nietvoldx nde revolutionairofllnksradicaalben,zullen zeggen datik fopgekocht'.oud,aangepast,

ingesloten,moe,ofœn liberalemiljonairben.
Jekuntnatuurlijkdekopinhetzandsteken enweigerenjeaftem genwat
deimplio ti> zijn vandesocialeplaatsdiejeinnxmt.Hetbelangvanhet
succesis niet,ofik hetleuk vind ofniet,m aar watvoor effx thetop me

hxft SuefAsverandertmijn levenservaring,maardieingrijm ndeverandering ismoeilijk te evalueren.In elk gevalmaaktzijop subtiele manieren
allerleitoestanden aannemelijker en geloofwaardiger,ofonbelangdjk en
futiel.Waarschijnlijk verschuiftmijn wu denbl
-ërarchie metmijn socize
m sitie,maarik wœttenslottenietofmijn ieuweplaatsin wcen nietonhM uidend zalblijken en in datgevalnauwelijksinvloH a1heban op de
Dsentiële bronnen van mijn gevoelil eid en mijn intuïtie.Alwatik kan
doenismijn verstand erbijhouden,enwaarnemen welkeinvloH succesop
m ehx ft

Een vrxg overschizofrenie.Volgens-fjgebruiken DJW# Cc per en u
TlcAfgq/reafe'ds een gene6qche term,c9 een annduiding van een hele
groep fenomenen,en nauwelijks2:denotatie van een psychose vef een
specifieke,ongewonecommunicatiemodus.Bentu hetd-e-eeeens?

Iigebmikdete= <schizofrenie'D2smenb.v.hetwoord<slaaf'gebrulkt.
Een slaafnœ mtœ n bepazde plaatsin hetsociale stelselin.M s iem and

œn'slaaf'wordtgenoemd,zegtdatnietsoverzijnm rsoon,zijn emodonele
organisaue ofzijn intellœtuele vermogens.Erzijn in onze maatschappij
m ensen diezichzelfvinden ofverliezen en dientengevolgedepositievan œn

psychoticustoegewezen krijgen.Datisgœn uitspraak overdepersoon en
zijn kwaliteitem maaroverzijn statusen zijn verhouding totde anderen,
gH efinieerd doorde anderen.Zelfs 2 bachouwtm en sco ofrenie isœ n

chemisch proces,zijblijftœn sociaalfdt- datkan niemand ontkennen.
Ofdatsocialefeitnu corresm ndœ rtm eteen entiteitofeen syndroom ,œ n
sm cifiek reacuetym enz.,is œ n geschilpuntdatons in ditverband te ver

zou leiden.Isereen ziekte,vergelijkbaarmetallerge,rellma oftuberculose,dieschizofreniezou heten?Datplaatstonsvoorvragen naarhetwezen
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van depaiolo#e,naardeprœieze inhoud van de term syndroom enz..
lk sta erg scepusch ten aanzien van œn omlijnd syndroom waarnaar de
term KhiD freniezouve- jan,alwilik hetbestaan ervan nietuitsluiten.
Er isin dezenevelachtige zone œ n bepaald tym van ro geren op andere
mensen.maarik wildatniet sche frenie noemen omdat die term te ver-

ward isom hem G voltekunnen gebrulken,tenzijom tespreken overhet
geba ik datandere auteurservan maken.

Hoe bdangrijk isdepsychonnnlysevooruw eigen psychiatrische prckffjk
vandaag?

Datisœn moeilijke kwatie want,hoewelik weetdathetaandœlvan de
psychoanalyseergbelangrijk is,kanik hetM uwelijksschatten.Ikheb zelf
mijnleemnalysedoorgemaakt,meerdantien jaarY n ik werkzmam geweest
a1s analist,ik heb dde keer hetvolle ige werk van Freud gelezen en veel

nagHachtoverdebetwistbarepunten.Psychoanalyseisvoormijprakusch
uitsluitendFreud eneenpaargdsol- debijdragenvananalisten,diezozeer
dœlvanmezelfzijn gnnnuitmaken,datikhetbelangervan nietmeerkan
evzueren.Psychoanall sche O ncepties D 2s 'Uebertragung',<transfel',
fintrojœue'en <projxtie'hebik in FV Pdidcs@/theF= flyomschreven
Zsmapping,œ n om enstapeling van œn rœ ks elementen op een andere.
H o- elik in deze contextdepsychoanalyse enigse s andersgebruiksbe-

waarikhaarfundamenteleinspiraueenhaarmanierom dedingentebekijken.DeFreudiaanseafweerm œhanism en noem ik lievermentaleoperaties,

en ik trachtteverklaren watpHmaire œnheidsoperatiesZjn,bijvoorbeeld
hetpositiefofnegaiefbekijken van iets,œn binairsysteqm van <of...of',
<plusofmin',Tvooroftegen',enz..Alsjeeen combinatiekuntvormen van
œnvoudigeelementen,merk jehoeerg complexeoN aueskunnenworden
gevormd.Freud heeftdatallemaalveelscherm rgezen dan ik.Benevensde

ix retische rangschikking van wathijMp betekentpsychoanalyse voor
mi
g œn
geh
inede
mejinook
vanno
de
tusseonnme
ns
lijr
kd
ee,onbevooroordeelde aandachtvoorhetdoverhoudingen,meteen bijzondere referentie
naarsm l,scenario,regelsen metaregels,e

ping,
'kortom,mentale om ra-

ies.Datallesisvoormijhetveld van de psychoanalyse.

Een#rodfdndMntd Pvfhi6ffr!is4fT#6 t9tjffpffcfJmetegenoverminOJ
meergesloten systemen van psychiatrische en psychologische ken4s.Zf/
beschouwen zichzelfJ!Jpragmatische psychiatersdieconcepten,inzichten
entechnieken van verschille# e 'scholen'gebruiken.
Datillustre rtdetotalewanordewaarin de oriëntatieieorid n Zch momen-

teelbevinden.Hetiseen teken van eerlijkheid datde meesten nid meer
geloven in afzonderlljke leoretlsche blokken en gevoelig zijn voor œn
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nzimereeksaspœten van hetleven.ZijpikkenMerietsop en nemen daar
watandersvan over,in œn complœ topm hunisme.H etkomtervooralop

nnn datjejebewustbentvan en bœdp hebtvoorwatjezel/kuntZen en
belevenmetanderen.Alsdatopdevoorpondstaat,vindjeergenswelœn
stuk lxriedatje duidelijk,relevanten = nomisch voorkom ten waarin
iemand vô6rjou reH shetpersoonlijkein hetalgemœn verstaanbareheeft
vertaald.
Noem dat gerust l eoretisch opm rtunisme of scepticisme.Je vindtdat,
geloofik,vandaag ook in de kunstterug a1sœ n soortO llage-realisme dat
zich afkeertvan hetsurrm l
isme.Ik heb hetg>oeldatonzetijd historisch
niethetgeschikte momentbie tvoor œ n alles insluitende,system atische

lx rie,Oherenten breM genoegom œn <habitat'tezijnwaarweD uden
kunnen intrekken en onslekkervoelen.Ik denk datwe nog œ n hele m os

buiten moeten blijven rondlom n,blootgesteld aan allerleisoorten metafodsch weer,zonderdebesche= ing van een thx rie.Een leoriekun jegebruiken isœ n sonde,œn middelom watœ n visie in deweg staat,uitde

wegterxllmenofom jeonzekerhHen,twijfelsenangstigevoorgevoelenstot
bH aren te brengen.Hetsoortthx rie waarop je verder kuntbouwen,is
altijd eenmenuleconstructie,maarnaarmijngevoelnietdirœ tin overœ nstemming m etde Zeitgeist.

UitKnots(= Toestnnden)

Zesm len œn sm lletje.Ze sm len datzegeen smlldjesmlen.Wanneerik
zelaatziendatikdatZe,za1ikderegelsbreken en zullen zijmijstraffen.
Ik moethun spelletjesm len,d.w.z.nietZendatikhetspelletjezie.

Ermoetietsmethem aan dehand zijn
wantMjzou niethandelen zoalsMjhandelt
Zsernietietsm ethem aan de hand was

daarom handelthijzoalshijhandelt
omdaterietsm ethem aan de hand is.

Hijdenktnietdateriétsmethem aan dehand is
want

œ n van de dingen die er
methem aan de hand is

isdatMjietdenktdateriéts
methem aan de hand is
daarom
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moeten we hem helm n beseffen dat

hetfeitdathijnietdenktdateriéts
m ethem aan de hand is
œ n van de dingen isdie er
m ethem aan de hand is

Gfef/e lk ben bang
Hy s W ees nietbang

Grietje lk ben bang om bang tezijnwannœrjij
mezegtdatik me nietbang m oetvoelen

Gfefje lk ben van streek datjijvan streek bent
Hans lk ben niet van streek

Grfefje lk ben van streek datjijnietvan strœk bentdatik
van streek ben datjijvan strck bent
Hans Ik ben van jtreek datjijvan streek % ntdatik niet
van streekben datjijvan streek bentdatikvan
streek G n

wanneerdatmetmijniethetgevz is
Nederlandsevertalingen,uitgegeven bijBoom,M eppel/Denis,Borgerhout:
R.Laing,Hetverdeeldezel/.
R.T>lng,Hetzel/ en de nnaeren.
R.u ing,Strategie v- de ervc ing.

R.Laing,Gezînspatronen (= ThePolitks0/theF= #y).
R.u ing,Toestanden (= Knots).
R.Laing en D.Cooper,Rede en Geweld.
R.Laing en A .Esterton,Gezîn en waanzin.

*
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*
*
*
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M BR F :E uropees m achtsevenw icht
op verlaagd niveau
H enry M M Buntinx

TeM jlin Helsie de bespree gen aanslem n ter voorbereiding van œn
eventuœllaterh hetjaartehouden CoderenuevoorEurom seVdlil eid
en Samenwere g,zijn op 31januariin W enen besprekingen begonnen ter
voorbœeidingvu œnConferenueoverW H ee jdseen EvenwichugeTroem nve= lndering (M BFR:M utud Szcac- ForcesReductionj.Hoehangen beidenmen?W dkemoe ju e en Ztten œa= vast metnameaan de
laatste? HetgaatMerinderdaad om œn uiterstingewikkelde materie.

M BFR aIstegenzet

ToendeNATO (re sin 1968te Reykjavik)hetse op groen zettevoor
eventueleM BFm besprekingen,hadhetc deschijnvan datœn symmeesche re ucue van strijdkrachten in G ntraz Europa de Auantische Gemœ nschap diverse voordelen kon opleveren.De bespree gen D uden im-

mersbeperktblijven totdeconvenuonelebewapening en juistin diesœtor
vertoonde hetW arschaupakteen relauefoveM chtoverdeNATO.W eldm

wcd hetduidelijk dathetM BFm voorstd be oeld was als œn tegenzet
tegen hetSoseuitiatiefbetresendedeVezl eidsconferentie.De NATO
wildeaantonen datook zijbereid wasbespree gen metOost-Europa te
be#nnen.VoordeVeiligh4idsxnferentie voelde men aanvankelijk niet
vœ l.Nu hoopten sommigeNATO-lH en dathetW esten viaM BFR invloe

zou kunnen uitoefenen op deagenda en deproeM urevandeVeilil eidsconferenue.

In hetbe#n hadden nietV eNATO-lH en helemaz dezelfde opvattingen
ovœ M BFR.DeVerenigdeStaten waren2 geruime;jd op zoek naareen
modusWvendimetdeSovjet-unie;M BFR zou daaaoorœn van de middelen zijn.Daarom wilden zijdeM BFR-besprekingen aan deVeiligheidsconferenue vooraf laten gaan. De W esteurom se Nato-le en daarentegen

Zjnpasentho>iastergaandoenoverMBFR toenbleekdatdezenietopde
Ve l eidsconferentiezou worden behandeld.Bovendien vrœsden Zjdat
M BFR de unilateraleterugtrekklng vandeU.s.-troepen uitEuropa zou be-
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spoe gen.De poliueke motieven waarom Zj iteindelijk toch akkoord
#ngen metM BFm besprekingenshouden gH œltelijk verband metdewesterse tendensom de nadruk teleR en op hetm llitaire as- tvan hetveiligheidsvraagstuk en de m litieke détente te zien alsœ n gevolg van militaire

akkoorden,en metdeovertui/ngdatZjeen bderecontrolezoudenhebben
op hetm achtsevenwichta1shetin overleg metOost-Europa tot stand was
gekomen.Doorvoor? de nadruk te leR en op hetmilitaire asped van de
Eurom se veiligheidsdenkthetW esten pHmairop korteen middellange termijn.Dat houdt dan weer verband methet feitdatde NATO-1H en het
onderelkaarlang nietœ nszi
jn overdeoptiesdieop langetermijn zouden
moeten worden genomen.M .a.w.door te opteren voor M BFR-besprehngen,hœftdeNATO œ n aantalm litiekeproblemen onderde dompergezet,

om œn intern debatoverhete hangijzers te vermijden.M aaruitsluitend
mlte e asN ten van de externe veiligheid willen behandelen m etuitslui-

ting van de belangdjkstedaarmee sameo angendem litieke problemen,is
allœn mogelijk tijdens de voorbereidende onderhandeM gen.W orden de
M BFm onderhandelingen (metname over materiële problemen) eenmaal
œ htaangevat dan wordtœ n andere aanpak nM ig.

Ditlaatste bœeffen de NATO-1M en blijkbaar ook,want naarmate het
M BFR-forum concrdevo= aanneemt,schijnthetenthoesiasme œrderte
dalen dan te stijgen.M eernog,metverloop van tijd worden enkele meningsverschillen binnen de NATO alsmaarduidelijker.De landen van de
NATo-sanken,Turkije,Griekenland en Noo- egen,vrezen dat,als de
besprekingen totG ntre -Europa worden beperkt,de Soset-unie haar
drukop desankenzalintensiveren.Frankrijk * helemaalnietvanM BFR
horen.Groot-Bdttmnnlë a u liever Zen dat het voorsteldoodbloe t. De

cohesievan deNATO dreigtdusgevaartelom nnogvoordatdeeigenlijke
M BFR-conferende is begonnen.

Paradoxalerwijzeisde belangstelling van de Sovjet-unievoorM BFR gegroeid naarmatezein hetWesten afnam.Volgensdeenen zou deSovjetUnie mœ r Zen in symm etrische wam nrH ucuesdan in unilaterale aan de
kantvan hetW esten:œ n unilaterale terugtrekking van de Us-troem n uit
Europa zou in hetW esten œ n milie re re exie teweeg kunnen brengen.
Anderen denken datM oskou deM BFR * gebruiken om een vingerin de
W esteurom se pap te kri
jgen.Hoe dan ook,bijna ie erœn iservan overtuigd dathetKremli
n uiteindelijk metde M BFR instemde,omdathetin
iH ergevalzi
jn PaneuroN e Veiligheidsconferende wilde hebben.Op die
manierisdeNATO diplomatiek in hetdefensiefgd rongen:zowelVeiligheidr nfcentie als M BFR staan voorde deur en voor gœ n van beide
loopt het W esten nog warm .Bovendien heeft de NATO zo gemanoeuvr- d,dat M BFR en Ve gheidsconferentie fataalin elkaar verstrengeld

Zjn geraakt.Hetgevolgis,datdebesprekingen een impulskunnen krijgen
vu de Veilil eidsconferentie (hetgœn de NATO aanvankelijk wenste)
maardatook hetomgekeerdemogelijk is(en datwillen juistdeSovjets).

Zowelsoftwarealshardware
In hetverleen kwnm bijmilitaire resorch en onderhandelingen meestal
slœ htshardware ter sprake:problem en als evenwicht en pariteit werden
behandeld in term en vanveY eë ingsm tentieel,vooralonderde vorm van
wam nsen wam nsystemen.De software - m ankrachten de wjzewaarop
staten hun miliàirapparaatorganiseren - kr> mi
nderbelangstelling.Bij
M BFm besprekingen zou ook ditlaatste op tafelmoeten komen.
M H eonderinvloed vande modernetechnolo#eismen tothetinzi
chtgekomen datgrotemassalegersnietmeernodigzij
n.Opdevoorgrondkomen:
efficiënue,m obiliteiten vernietipn
' gskracht.M .a.w.m en wilvan arbddsintensievestructuren overgaanop kapitaalintensieveen technologisch-georiënteerde structuren.Troem nrM uctieispolitiek,K ciaalen = noM Kh nood-

ynkelijk.Datisnietallœn een kwesievan centen,maarhangtook samen
methetfeitdatde publieke opinie Zch steeds minder voor m ilitaire aan-

gelegenhH en interessœrt.Datisduidelijk in hetW esten;hoehetin Oostr
EuropasGat,weetmen niet.Staten dielangetijd in vre eleven,verliezen
deZn voorhettra#sche(H.Kissinger).
M aargoH ,de westerse landen voeren in hun militair apparaatallerhande
herstructureringen door: vermindering van de troem nsterkte, kortere of
selœ tievedienstplicht,ofhelemaalgœ n dienstplichtmeer.De keuzeisdan:
ofwelde nadruk leR en op destructie-intensieve hardware,ofwelop tam elijkgroteKhaalmpnkrachtaantrekken.RH uctiesop hetenevlak moeten
oordeelkundig worden gecomm nseerd doorhetoptrekken van andere com m nenten.Belangrijk isvooraldatditprocesverreikende gevolgen heeftop
de structuurvan de wam nwedloop.
De financiëlelastvan te overdreven loem ncontingenten ligtanders in de
NATO dan in hetW arschau Pakt.De noodo ak van veranderingen wordt
hetscherptaangevoeld in de sterk gdndustrialisx rde landen,waareen te-

ko= isaan jongegeschoolde arbeidskrachten.Die landen zijn tevenshet
bestuitgerustom kwantiteitdoor kwaliteitte vervangen.Concred gezegd:
hetpercentage van de personeelskosten op hettotale budgetvan Defensie

ligtaanmerkelijk hogerin de NATO dan in hetW arschaupakt.Datverk aartwaarom deNATo-landen naarmiddelen zoeken om die personeds-

kosten tednlkken.DeSovjet-uniezitmethetzelfde probleem,maardaar
heefthetœ n andere oorzaak:de lonen van de militairen liggen bH uidend

lagerdaninhetW esten,maarerzijnveelmeermilitairen.
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Troem nvermindering gaat gepaard met internauonale en binnenlandse

moeilijkhe en.Hetvoorbeeldvan deUs-troem n inEuropaiskenmerkend.
Een œnzijdige rH uctieervan zou gemterpreteerd kunnen worden alseen
verzwskking van de Amerikaanse wiltotbijstand in gevalvan crisisof
agressie.Hetm litiekefacetvan hetproblœm wordtMeroverduidelijk.En
zo Zetmen ook hoe M BFm besprekingen kunnen worden aangewend om

interneNATo-moeiliju H en op telossen doorze in te schakelen in een
genegotieerd akkoord tussen Oosten W est.DeSovjetsvanhun kantkunnen via M BFR hetW esten ertoebrengen <debestaande realiteiten in Europa'contractueelte erkennen en zo de Oosteurom se landen de hoop ontnem en om zich metbehulp van hetW esten watzelfstandigerop te stellen
tegenover M oskou.Oosteurom se landen kunnen dan van M BFR allœn

ve- achten dathetvosvan deSovjettroemn hun grondgebiH verlaat.

M BFR en Veiligheidsconferentie
Hetissindshetbe/n vandevoorbereidendebesprekingen alduidelijkgeworden dat het verschil van opvatting tussen de parti
jen meer heeft te
m aken m etde maniervan aanpak dan metde essentie van de materie.De
NATO wilde M BFR en Veiligheidsconferentie institutionœl uit elkaar
houden.Datwilden vooralde Verenigde Staten.Enkele Europese NATOlH en hadden daar œ hter bezwaren tegen.Op de Franse opvattingen terzake kom ik hieronderterug.W est-Duitsland en NH erland voelden erwel
iets voor om M BFR en Veiligheidsconferenue aan elkaar te koppelen.

M BFR mochtgœn zaakje tussen deUSA en deSovjet-uMeworden.en
evenmin een exclusiefmilitaire aangelegenheid:dem litiekeimplicatiesverdienen minstensevenved belangstelling.Kopm ling van M BFR aan Veilig-

heidsconferentiezou hetmogelijk maken,hetaantaltroeven dietegen e1kaarkunnen worden uitgesm eld,uitte breiden.
De comm unisusche landen aanvaarden we1 dat er contactpunten bestaan
tussen M BFR en deVeiligheidsconferentie,maarwillen detwee besprekln-

gen toch gocheiden houden.Zijhebben zelfsvoorgesteld dattroepen-en
wam nrM uctie behandeld kunnen worden in het Permanent Paneuropees

Veiligheidssœretariaat,datvolgenshen heteinddoelmoetzijn van deVeiligheidsconferentie.De communisten beschouwen hetproces van m litieke

en militairedétente a1sœn dialœtisch procesen daaronahebben zijaanvaard datM BFR en Veiligheidsconferentie chronologisch prallelverlom n.

Kennelijk spelendaarbijook tactischeoverwe ngen een rol.tHelsinki'kan
als een propagandaM ddel worden gebruikt:politieke problemen spreken

depubliekeopiniegemakkelijkeraan en kunnen desgevallend ideologisch
en emouoneel worden geladen.De M BFm materie daarentegen is droog,
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ges- ialisœrd en spreektwdigofniettotdeverbedding (a1evenmin a1s

deSAl-T-conferenuesl.Vewolgenskan deSovjet-uieop deVeilil eidsconfereniegemakkelijkervedeeldheid zaaientussendeW >teuropesedœlnem ersdan in deM BFm besprekingen.Ditallesheeftde NATO toch wel

begrem n.toen Zjindiplomauekebewoordingen steldedathetsuem qvan
de Veiligheidsconferentie M al = gen van de voom itgang die wordtgeboektin de M BFm besprekingen.Ook somm ige neutralen hebben in Hel-

sinkididelijk laten horen datZjconcrete resultaten ve- achten van de
M BFR.Tusxn haakjes:deG inese Volksrepubliek isvandaag nog even
hardnekkiggekanttegen M BFR en PaneuropeseVeilil eidsconferentiea1s
voorhœn;bijœn détentein Europakan zijhelemaalgeenwo1spinnen.

Standpunten t#densyooronderhandelingen
Beideprotagonisten hebben devoo- aarden diezijaan deM BFm bijœnkomststellen,inalgemeneen vrijsoepeletermen geformuleerd.DeNATO
deH datin dez> .Verkladng van Rom evan mei1970.M BFR moetcom-

paibelzijnmetdevitaleveiligheidsbelangenvan deM iantieinhaargehed
enmetdievanelk lid afzonderlijk.Re ucdeskunnen slechtsworden doorgevoerd wanneerkwantitatiefen kwalitatiefmachtsevenwichtgewaarborgd

istusxn NATO en W arschaupakt.G ronolo#sch en ruimtelijk moetde
troem nve- indedng zo verlom n,datgœn derpartijen erop welk ogenblik ook unilateraalprofijtuittrekt.HetAuantisch systeem moetintact
blijven;erkan m.a.w.geensprakezijnvanœn ontmantelingvan deNATO
ten voordele van a n ofanderPaneuropœ sveiligheidssysteem .M BFR-be-

spreklngen kunnen œn stap zijn opdew:gnaareen meerstabielemilitaire
en politieke situaue in Europa of ook nog œ n middelom storingen,die
kunnen ontstaan door verandedngen in de militaire structuren,te elimineren.

sfaargaandeweg krijgtde NATO ook oog voor de risico'sdie hieraan
vase tten.Troepenre uctiesin Centraal-Europa kunnen ertoeleiden datde

Sovjetsmeerdaruk gaanuitoefenen op deNato-snnken inNoo- egen,Denemarken,GriekenlandenTurq e.Een genegotieerdetengrekkingvande
Us-troem n uitEuropa - in tegenstelllng totunilaterale - kan de NATO-

strategie van devoorwaartsverde i#ng en van hetsoepele antwoord ontkrachten,m etname omdatdoorvermlndering van deconventionele strijdm achtde nucleaire dremm lda/ten de inzetvan nuclo ire wam nsplausibeler wod t.Genegotieerde rH ucties kunnen bovendien de druk van de
publieke opinie voorve= inden-ng van de militaire inspanningen doen toe-

nemen,zodatdem litiekecontroleophetdefensiebeleid bemoeilijktwordt.
Tenslotte kan wam ncontrole in Centraal-Europa leiden totneutralisering
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van bepaaldelanden (o.a.W est-m itsland),hetgeen hetbestsnndemachtsevenwichtzou schx ftrekken en de NATO op de helling plaatsen.

De Ommuniskn hebben hun eigen zienswijze.M BFR kan worden nnngewend om deintegratie in W est-Europa tegen te gaan en tebeletten dathet

blokkensysteem Zch nogmeerconsolidœrt.Zijleggen vooraldenadnkop
dem litiekevoorwaad en van M BFR.Re ucuesworden beschouwd alsœ n
eerste stap naarwam no ntrole,algehele ontwapening en hetopheffen van
de defensie-allianties.
Beidepahijenzijn heteroverœ nsdatelk pkkoord gepaard moetgaan met
e ciëntecontrole en verificatie.De com munisten vinden datdievedfio tie
kan worden uitgevoerd door het op te dchten Paneurom es Vdligheidssecretariaat.De NATO denktaan aparte commissies.Overhetfeitdatde
heleoperauein fasen moetverlom n,ismen hetpdncipied nietonœns.Het
W arschaupakt ziet als œ rste s<p œn soortbevde ng van de bestaande

toese d.teM jldeNATO vanafhetbegin verscheidenealternatievemodellen op tafel* gooien.

œ vootsteonenil eid slaatop begripm nzozsevene chten sm metdebij
hetre uceren van deoorlogscapaciteit.DeNATo-modellen zijn asymmetdschsdoordatzijuitgaan van de vaststening dathetW arschaupaktmomenteelœn oveM chthœftop hetsmk van conventionele b- am ning en
bovendien ook geografisch bevoordeeld is.In de œrste fase b.v.zou de

NATO slœhts 10% van haar troem n en bewam ning vee nderen.het
W arschaupakt3G .DatwordtdoordecommunistennietaanvaaM.VandaarhunY aarteendeB (balane )in hettre- oord M BFR.M oskou
spreektnietvan<evenwicht',maarvan tprom dionaliteif.M .a.w.zijerkennen nietdaterop hetogenblik œ n mllltaire asm metrie bestaatten voordelevan hetW arschaupakt.Volgenshen bataan erglobaalgezien nog an-

dereasm mytriendanin troem nmachten bewapening.Indirœtwijzen zij
daarm ee op hetfeitdatde NATO in W est-Europa œ n 7000-+1tactische
kernkoppen hœftopgeslagen en een aantaljachtvliegtuigen gereM houdt
die nucleaire ol rachten kunnen uitvoeren.Pro memorie:de Sosetshouden in W est-Rusland ongeveer 7* nuclo ire raketten klaar die alle OP

W est-Europa zijn geHcht.
Beidepartijenzijnheterdanweerwe1overœnsdathetin deve= indering
van troem n gaatom gestationeerde en nationale sG jdkrachten.Dere uctiemodellen van de NATO maken bl
jna gœn restricties:hetkan gaan om
grondtroem n,M rastructuur en zowelkwanGtatieve a1s kwalitatieve com -

m nenten;allœn zeestrijdkrachten en opgeslagen nucleaire wamns worden er alsnog buitengehouden. W at de G ntraaleuropese regio betreft,
denktde NAD aan concentHsche cirkels.De beide Duitse staten zouden

totdebinnenstecirkelbehoren;Benelux,Polen,HongarijeenTsjechoslo-
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vakije totdebuitenste cirkel.ln de binnenste cirkelzouden de rH ucties
groterzijn dan in de buitenste.Hetzelfde geldtvoor de terugtrekking van
gestationeerde troem n.De communisten van hun kant houden zich niet

aan een altestrakkeTzoning'.Hun uiteindelijkedoelzou zijm mettertijd de
wapenrH uctieoverheelEuropa uitte breiden,hetgœ n dan weernietwordt

geaccepteerd doordieW esteuro- nen dienogaltijd tippen op œn W esteurom se militaireintegratie.

W apencontrole//ontwapening ?
W attotnog toein W enen uitde bus kwam ,laatgœ n voorspelllngen toe.

œ eigenlijkebesprekingen moeten nog van startgaan.HetW arschaupakt
heeftallaten weten dathetzijn m sitiesdan concreterM1formuleren.Dat
laatalve= oM en datde œ rste resultaten - alsdie er komen - een be-

perktedraagwijdtezullen hebben.M ethetgevaardat,alseenmaalenkele
kleinereresultaten bereiktzijn,deonderhandelingen Tsinedie'worden verdaagd.
W ie toch ietswilze% en over de mogeli
jke asoop van de eerste ronden,
m oetweten ofde discussiesziéh zullen conœ ntreren op troepencontingen-

ten,wam nsystemenofuitgavenvoordefensie.Hetisb>tmogelijkdatmen
elk dœ lakkoord alsœ n afgewerktgeheelwilopvatten en dedde genoemde
thema'suitelkaarhoudt.Hetomgekeerdeisechterook mogeli
jk.A1metal
zullen deresultaten variëren alnaargelang hetthem a ofde thema'swaarop
deklemtoon wordtgelegd.W ordtde M BFR gezien in functie van de m litiekeevolutiein deOost-W estsituatie,dan kan ditleiden totbezuinigingen
op de defensiebudgetten.W ordtze principieelbM oeld alseen eerste stap

opdewegnaarontwapening,danmoeten juistdepolitiekeen œonomische
vraagstukken mM e op hetvoorplan komen.

Deœonomischeaspecten van M BFR zijn helemaalnietvan tweM e rang.
M aar er zitten ook minder verkwikkelijke asm cten aan vast.Sommigen
hom n dathet geld dat door kwantitatieve troem nverminderingen wordt
uitgespaard,gdnvesteerd zalworden in de kwalitatieve verbetering van de
wapensystemen.ln een berekening van de kostenbesparing moeten drie

elementen worden betrokken:mankrachten uitrusting a1s onalankelijke
variabelen en kostprijs a1s alankelijke variabele.Uitde combinatie van
dezedrieelementenontstaanviermogelikhedenvan aanpak,dieiederhun
eigen consm uentieshebben:
RM uctie van m ankrachten uitrustingwaarbi
jdehoeveelheid uitrusting
Re
s
ul
t
aat
:
e
e
n
di
r
e
ct
e
ver
m lndering van het miliperman constantblijft.
taire potentieel.
-

RM uctiesin mankrachtwaarbijde hoeveelheid uito sting gelijk blijft.
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Resultaat:dehoevœheid uitruse g m rman stijgt;hetvernietio gsm ten;œ1vermindertslœhtsmargnaal.
Dehoeveelheid mankrachtenuitruse gblijftbehoudenterwijldediensttijdwordtingekort.Resultaat:dekostprijskan dalen,maardeanderecomm nenten blijven op hetzelfdeniveau.
-

RH uctiesin uitrusting methandhaving van hettroem ncone gent,m aar
vermindering van dehoeveelheid uitrusting m rman.Deze aanpak isirre el.
-

W ilmen dezezxken heelscherp stellen,dan moetde grondregelzijn,dat
reucties(en dus kostenbesparing)werkelijk zouden leiden totverlaging
van de bewam ningsdrem pelen datdebesparingen nietm ogen dienen om

naarsubstituten tezoeken.Daarom moeten werkelijkeM BFm besprekingen aanvangen én met de kwantitatieve én metde kwalitatieve aspecten
van hetwam nvraagstuk in Europa.Om de zaak helemaalsluitend te maken,zouden ook de uitgaven voorm ilitaire reso rch op de agenda m oeten
komen.Daarvan istotnog toehelem aalgœ n sprake.Evenmin van problemen a1s de stratificatie van de besluitvorming inznke defensie-beleid,de
controle van de publieke opinie daarop en de defensie-planning als dus-

danig (overrmctie,overm rceptie enz.).Juistdeze elementen houden de
motorvandewam nweloopopN ng.Hetzouœhterweinigtacusch zijnze
reM sbijdeaanvang op tafeltegooien.Dan staathetimmersalsœn paal
boven waterdatde Y sprekingen vroegtijdig op de ;esgaan.Tien jaar
ontwam ningsbesprekingen op UNo-niveau hebY n onsdatgeleerd.Van de

anderekantishetook gevaarlijk alteved <groteprincipes'bijdeM BFR
tebetrekken.Dan krijgtimmérsdepartijdie van nature geneigd is technische problemen teideolo#seren,de kans om hetlaken naar zich toe te
trekken.

Par#s..clvc/ferseul
Frankrijk ishetenige Europese land datmetM BFR nietste maken wil
hebben.ZelfsM oskou(dataanvankelijk ookweigerachtig stond)iserniet
in geslaagd Pompidou overtehalen.Hetofficiële argumentvan Parijsis,
dattroem nreductieop ditogenblik voorEuropa riskantis. Op militdrvlak

wordtverwezen naar de geografische asymmetrie tussen de NATO (in

Europa)en hetW arschaupakt:de Sovjetskunnen gemakkelijkertroepenversterkingen naar Centraal-Europa overbrengen dan de Verenigde Staten.
G n vermindering van dewesterseconventionele bewapening maaktdeveiligheid in Europa dubieuzer.VandaarhetM BFm dilemm a:ofwelgaathet

om vermlnderingvangelijkehoeveelhH en afschrikkingsmachtinbeidealliantiesen dan ishetW esten dedum ;ofweleisthetW esten dathetOostblok
grotere hoeveelheden oorlogscapaciteit afzadelt en dat za1 door M oskou
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nooitworden go cceptœ rd.Vervolgens gaatmen uitvan de ervaring dat

partijen diezichkaarmaken voorontwam ingsonderhandelingen,vooraf
nogvlug zoved mogelijk bijkomendeoorlogscapaciteitaanmaken om een
zo sterk mogelijkeuitgangsm sitieteverwewen.Hetm litiekeen psychologischeklimaatinhetW esten maakthetœhternietmogelijk datdeNATOleden Zch zouden Twapenen'voorkomende onderhandelingen,teM jldat
in hetOostblok - waardepubliekeopinienietsin depap heeftte brokken
we1gaat.Bovendien betekenthetwegtrekken van tgestationee e troe-

pen'(Amerikaanseen Russische)nietdatdesum rmachtendezeconungenten zouden ontbinden,terwijldatwe1 wodt gevraagd van de naGonale
staten die re uctio moeten doorvoeren: M BFR zou dus neerkomen op

'hetontwam nen vanhen dienu 2 hetminstbewam nd zijn'.
Op hetpolîtîekevlak wordtde M BFR ve- eten dathetom eenblokaangelegenheid gaat,die in de Oost-W estverhoudingen nieuwe spanningen kan
doen ontstaan.œ inte uein hetW arschaupaktzou nog verstevigd ktmnen worden.Centraal-Europa zou œ n speciaalstatuutkri
jgen,datvan œn
gH enucleadse d e zone,hetgœ n dirœtnaarœ n Tfinlandisedng'van Euro> zou leiden.In die zone zou het Kremlin - Wa de bepalingen van het

UNo-c arter- rœhtkrijgen op controle,hetgœn in strijd wodtgocht
metde éénwording van W est-Europa.

Depsychologlsche gevolgen worden hetgevaarlilkstgeacht.G n M BFRO nferenEe zou in W est-Europa œ n valsgevoelvan veiligheid creren.œn
u maatvanmorœldisengagementten opdchtevan devede i/ng vande
nationale en adantische belangen.Franse ofsciële verkladngen gaan zelfs

zoverdatzijhetwoord van Churchillciteren:<De Sosetszouden op die
manierdev- chten van deoorlog plukken zonderdatzijereen behoeven
te voeren'*

Vandeanderekantishetbekend datParijsœnferventevoorstanderisvan
œ n Eurom se Veiligheidsconferentie.Daarom wordtgeëistdatVeiligheids-

conferentieen M BFR strengvan elkaargescheiden blijven.M aarnaastde
VeiligheidsconferentieheeftParijsnoganderermApten om destabiliteitin
Europatehandhaven.Hetblijfterbijdatdeaanwezigheid van Us-troepen
in Europa nodig is voor het machtsevenwicht.Om dus de Am erikaanse
opm nenten à la M ansfield hetgrasvoorde voeten weg te maaien,m oeten
de Europese NATo-leden hun defensie-inspannlngen opvoeren in plaats
van tedenken aan rM ucties.De détentein Europa moetin de eerste plaats

politiek wordengeconsolideerd en tijdensdielangefasemoethetwesterse
militairapparaataangepastblijven aan de oorlogscapaciteitvan hetW arschaupakt.Pas daarna kan aan œn multilaterale wapenre uctie worden

gMacht.DeEurom seVeiligheidsconferentie(diezichbezigzalhoudenmet
depoliieke aspœten van deveiligheid)za1dustevenshetmiddelzijn om
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uittetesten ofvreM zamecoëxistentiein Europawerkelijk mogelijk isen
ofhetdeSovjet-unietedoen isom œn tijdelijkeGctiek dan we1om ernstige détente.
Brengtm en œ hter de Fransehouding ten opzichte van de M BFR in ver-

band metdedoctrine overde nucle reafschrikking,dan Zen wijdater
ook enkele facetten van puur naiona? belang aan vastztten.De Franse

nucle redoctrine evolueertgeleidelijk van hetzgn.Tmassale en automatische antwoord'op elke vorm van agressie naar de Amerikaanse conceptie
van het <sexibele en proportionele antwoord'. Dat heeft niet allœ n te

makenmethetfeitdatdeeerstethx rieongeloofwaardigaandoet(men dskeertimmersD goed alszekerzele oord),maarook methetfeitdatde
Franse nucleaire m m plu stilaan wordtuitgebreid totde hele gamm a van
kernwam ns: tactische tuigen m et beperkte vernielingskracht, raketten en

duikboten.M etœn uitgebreid re#stervan nucleairewapenskan œn kernmachthaarrim steaanpassen aan de intensiteitvan de agressie.M aarditis
œ n kostbaarder aangelegenheid dan die van hettmassale antwoord'.Hd
vereistimmers én de uitbouw van œ n volle ig kernarsenaal én de handhaving van relaief belangrijke contingenten conventionele troem n. Een
strategievan <hetsexibeleeh prom rtionele u twood 'is œn zaak van mogendhM en die over astronomische budgetten voor defensie beschikken.

Frankrijk beschiktdaar nietover.Hetstond dusvoorœn aantalopties.
Hethad gœn zin œn kernmachtèn œn O nventionele strijdmachtuitte
bouwendiebeideontoereikendzoudenzijn.Hetleggen vandeklemtoonop
de conventionele strijdmacht was in strijd metde Franse aspiraie,een
volwaardige kernmachtte worden.Dus moesten besparingen op hetstuk
van de conventionele troem n worden doorgevoerd, hetgeen ree s sinds

enkele jaren gebeurt.
Om ditmankementop tevangen richtteParijsdeblik opW est-Europaen
de Verenigde Staten: de Verenigde Staten en de W esteuropese NATOpartners zouden de conventionele troem n moeten leveren die de Franse
kernmacht nodig heeft om œ n strategie van <het sexibele antwoord'te

kunnenvoeren.Datverklaartmeteen waarom Parijspleitvoordeblijvende
aanwezigheid van de Us-troepen in Europa en voor de versterking van de

W esteurom se conventionele troem ncontingenten.Parijs tracht de W esteuropeanen zoettehouden m etde verklaring datheelW est-Europa medeprofiteertvan de Franse atoomparaplu,maarvergeeteraan toe te voegen
datop die manierdeW esteuropeanen op hetstuk van de beslissingsmacht

overgeleverd zijn aan deexclusievewilvan de Fransepresident.Datdoet
ietwatvreemd aan wanneer men weet datde Fransen Vroegerde Amerikanen bekritiseerden omdatW est-Europa nucleair gezien m ethanden en
voeten aan de Amerikaanse presidentgee nden was.

Paskwilvan een K oninkrijk
H o vJa Tnkt

InhetKoninkrijkderNH erlanden,zoa1shetvéôrdeTweM eW ereldoorlog bestond,ging de zon nooitonder.Hetstrekte zich uitvan degrensvan
Australisch Nieuw Guinea in hetverre,verre Oosten totde westpuntvan

Aruba,diep in hetCaraibischebekken.Hetteldeom en nabijdehonderd
miljoen inwonersen mochtZch totdegrote,bovendien naareigenovertui#ngTverlichtegkolonialemogendheden rekenen.
ReM stijdensdeoorloghaddeNM erlandseRegeringinLonden bijmonde
van Koningin W o elmina zelfte kennen gegeven.datNe erland nietm eer

alsfkoloiale'mogendheid uitdeDuitsebcettingwildeherrijzen.W e1als
een grootKoninkrijk,datallelanden bleefomvatten dieervoorhœn deel
van ui% aakten,doch waarin deze landen allemaal vollM ig zelfbestuur

zouden genieten en slechtsop basisvan vrijwilligheid een grootfe eratief
verband zouden vormen.Ditzou Ne erlandsbijdrage vormen totêla #Jfensedel'x cf#enf'.Hetzou op basisvan blokvorming metzijn voormalige koloniën zijn Koninkrijk in stand houden en zijn partijblijven meeblazen in hetkoorder westerse m ogendhM en.NM erland zou het binnen
zijn Koninkrijk nietmeerallœn voorhetzeggen hebben;de onderschik-

king van vroegerzouvoornevenschikking op basisvan gelijkwaardigheid
plaatsmaken.M aarhetzou we1één vootgeheelblijven.Een gréôtKoninkrijk,dat,hoewelandersgestructureerd,in dena-oorlogsewereld geen
aanzien zou inboeten.

Daarbijginghetuiteraard om de band m etlndië.Datmoestde draagbalk
worden waar het nieuwe Koni
nkrijk op kwam te rusten.De twee kleine
koloniën in hetW esten.Surinnmeen Curaçao,hoorden ernatuurlijk wel
bijenmoesten terwillevan deelegantieook weldestatusvan fgelijkwaardigepartners'krijgen.Hetstônd bovendien aardig,dathet<groteKoninkrijk'ook inhetW estelijkhalfrond nogeenklein,zijhetwormvormig,aanhangselbezat.Totdegrootheid echterin deconceptievan hetKoninkrijk
konden zijnauwelijksœn relebijdrageleveren.Op deRondeTafelConferentie diedestichting van het nieuwe Koninkrijk moestvoorbereiden,
zag NH erland hen trouwensgraag aanwezig omdatde vertegenwoordigers
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van Indië daardoor voortdurend werden gœ onfronteerd m et hetfeit dat

hetnietom hen alléén #ng.

Van deze hele fraaie opzet isniets terechtgekomen.De balk waarop het
Koninkrijk moestrusten,kreeg geen steunpunt in het Oosten.Indonesië
#ng zijn eigen weg en veM erfZch op eigen kracht de status van een
mogendheid in de wereld van Azië.Ne erland had hetnaki
jken metzijn

mooie ideevan hetNieuweKoninkrijk.
Had NM erland zich nu op datm omentnuchter opgesteld,dan had hetdit

heleideemaaropgegeven.Enigemogelijkheid om datNieuweKoninkrijk
op tebouwen alseen,naar eigentijds inzichtin hetzelN schlkklngsrœht
der volken nieuw gestructureerde voortzetting van wat éénmaal hetoude

Koninkrijk was,zater nietmeer in.
M aarNM erland zouNMerland nietzijn alshetzômaareen idee,datlangzamerhand in deogen van sommigen hetkaraktœ had gekregen van een

soortheiligideaal,zou prijsgeven.DatNieuweKoninkrijk moesten zou er
komen.Dan maaralléénmetdietweekleintjesin deW est.
Dietwœ kleintjesvonden datallangbest.Degenen tenminstediedaarin
de politiek de dienstuitmaakten of hoopten te zullen gaan uitm aken.Als

'gelijkwaardige partners'zouden zijevenalsNM erland zelfstandige Staten
worden m etœ n eigen kabinet,eigen ministers,eigen hoofdnmbtenaren tot

in de hoogste rangen,eigen m rlementariërs en alshetœn beetje wilde
eigen diplomaten.Het Statuutdat tenslotte uit œ n nieuwe Ronde Tafel

Conferentietevoorschijn kwam,deM daarnog een schepjebovenop door
hun ook nog ieder een ministerszetel in hetNederlandse kabinet ter bescM kking te stellen.H et werd in beide gebiM en eenvoudig een feest.De

glorievan denieuwbakken Excellentieskon nietop.Zijhadden hetzelf
voor het zeggen,dus hun salarissen gingen evenals hun pensioenen steil

omhoog;dureautosmetchauffeursin uniform stelden zijZch terbeschikking;en dan dieheerlijkedienstreisjesnaarNM erland.Dekikkerswaren
ernogbescheidenbij.
Vanhethelemooieideevan een Nieuw Koninkrijk wasnietsandersovergebleven dan een belachelijkevertoning.Een paskwil.
He hele idee kom tnu opnieuw op de helling.Er is œ n nieuwe dKonink-

rijksconferenue'in voorbereiding.HetStatuutmoetnodigworden herzien.
Nu iserin deloop van de bijna twintig jaren diehetStatuuttotheden
heeft overleefd,heel wat over zo'n herziening te doen geweest.De drie
partners dachten daar in verschillende perioden anders over.

Reedsnaœn paarjaarvonden deNM erlandseAne en,daternaderaan
hetStatuutgH okterd moestworden.Zijvoelden Zch betrekkelijk safein
de welvaart,die de aanwezigheid van twee grote olieraffinaderijen hun
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verschafte.Zijvonden datzijwe1watmœrop eigen benen konden staan
dan hetStatuuthun toeliet.Vooraldiegenen onderde m liticidie hetmet

dedemocrauenietD nauw namen,legdenœn duidelijk onbehagen aan de
dag overhetfeitdatde Koninkrijksregering,waar de NH erlandse Regeringalujd nog œn ove- egende stem in had,in hetStatuutgarantstond
voorde eerbiHi#ng van de grondrechten derburgersen voorhethandhaven van een ordelijk besmur.Zijwaren nu œnmaal<aan demacht'gekom en en naar hun begripm n kon iemand die aan de m achtwas,min of

mœrdoen en laten wathijwilde.Zo hadden Zjhetnu œnmaalgeleerd in
dekoloniale tijd.Hetondérscheid tussen <gezag'en tmacht'ont#ng hen
grotendeds.NH erland œhter voerde œ n uiterst vooe chtig beleid.M en
wistin Den H aag dondersgoe sdaterin de Ne erlandseAntillen - evenalstrouwensin Suriname- m litiekesm lletjeswerden gespedd waarœ n
smerigluchtjennnzat,maarom derlievenvredewillekeek men dan m aar
nonchalant œn andere kantop.Zoetjes,zoetjesom hetkoni
nkrjkslijntje
niettebreken.- Detijden veranderden œhter voordeNederlandse Antil-

len.Deoliemaatschappijen konden methetoog op hun belangen in Venezuela hun bH rijven nietofnauwelijksmeeruitbreiden en sloegen bovendien aan hetrationaliseren.Dewerkgelegenheiddiezi
jboden,kromp Zenderogen,te jlde bevolking van de eilanden even zienderogen groeide.
Nieuwe bronnen van welvaart moesten worden aangeboord, wilde het

vootsteded van de bevolking nietin armoe evee nken.Nieuwebe rijven moesten worden aangetrokken;de toeristenindustrie m oestworden gestimuleerd doorde bouw van luxehotelsen ditallesvereiste een vera terde infrastructuur.Betere woningen,betere watervooe ening,betere wegen
en comm unicatiemiddelen.Daarvoorhad men NM erland m aaralte hard

nodig.Enzoverstomdengeleidelijkdestemmendieaanvankelijk nogvoor
een herziening van het Statuutopkwamen.Hetwerd nu de beurtaan de

Antillenom hetsm ltespelen vanD etjes,zoetjesom hetlijntjemetNM erland niette breken.

In Surinameging hetandersom.In den be/nnewasmen daarwélergtevreden m ethetSutuuten m etde binding aan NM erland.Suriname waser

Zch van bewust,datzijnbodem rijkdommen borgdie,alszijmaareenmaal
voor de dag konden worden gebracht,hetland in staatzouden stellen om
= nomisch op eigen benen te staan.Die bodem schatten œ hter m oesten
eerstgeëxploreerd en gexploiteerd worden en daartoe toonde NM erland

zich graag bereid.M erleiwelvaartsprojœtenwerden methulp van Ne erland aangezwengeld en ten uitvoer gebracht.A11œn:de zegen wilde niet

komen.De resultaten van de exploratiesvielen tegen.Het#ng allemaal
nietzogemakkelijkalsmen aanvaA elijkhoopte.VoorSurinamebrak toen
detijd aan,waarin zich interne socialespanningen begonnen teontwikke-
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len.Spanningen eensdeelstussen detweegroteracialegroem n in debevolking,de Creolen en de Hindustanen,en anderdeels veroo= aktdoor het

tlitblijven van de werkgelegenheidsdie men zich had voorgesteld uit de
exploitatie van debodemschatten te kunnen schepm n.H etpolitiek radica-

lisme stak de kop op en richtte zich metve- ijten van neo-kolonialisme
tegen NH erland,datimmerskrachtenshetStatuutdemogelijkheid bezat
om een Surinaam se Regering die de eisen van hetradicalisme nietwenste

intewilligen,bijtestaan tegenm gingen om dieeisen metgeweld ingewilligd te krijgen.
Intussenbegon Nederland ook bM enkingen te koesteren tegen hetSu tuut.
Een populairdocumentishetnooitgeweestin NM erland.Evenmin a1shet

NieuweKoninkrijk.Surinameen deNM erlandseAntillen plachten aan de
verjaardag van het Statuut nog herdenkingsplechtighM en te verbinden,
waarop,alnaargelang de stemming van hetmoment,meerofminderopge-

wekte redevoeringen aan hetKoninkrijk werden gewijd.M aar in Ne erland werd niem and erheetofkoud van a1sde overheidsgebouwen plichtmatig op die Statuutdag de vlag uithingen.M aar zolang de NM erlandse
Regedng m aar met een geom nde geldbuidel naar de W est trok - op
kousenvoeten om vooral het Nederlandse volk niet te alarmeren
en

zolang hetNM erlandsevolk nauwelijksmeertezien kreegdan demin of
meerluisterrijke bezoeken van hetStaatshoofd en delM en van hetKoninklijkHuisaan degebiM endaar#nds,had iM ereenvredemethet<NieuweKoninkrijk'.Datveranderde echterop slag toen enkele jaren geleden
op Curaçao relletjesuitbraken,die in roofen brandstichting ontaardden.
De Regering van de NM erlandse Antillen riep toen,steunend op dedesbetreffende bepalingen in hetStatuut,dehulp in van deNederlandse marine
ter voorkoming van een vollM ige vernieling. De Nederlandse Regering
kwam haar verplichtingen na,m aar moestwe1het gelag betalen van de
kritiek,die a1seen sto= van verontwaardiging overhaarhoofd losbarstte.
Alle heethoofden begonnen in koor te brullen, dat dit neo-kolonialism e

was.A= Koninkrijk!- Kortnadien dreigdein Surinamenog erger.De
Surinaam se Regering raakte verontrustoverde aanspraken van het nabu-

rige voormalig Britse Guyana op een minuscuulstukje oe- oud tussen
twee a= en van œ n grensrivieren meteen m aakte SuHname aanstalten om

datstukjeoerwoud te gaan verdM igen metgeweld van wapens.Defensie
echteriskrachtenshetStatuutœn Koninkrijks-aangelegenheid en hetdrijven van de Surinaamse RegeHng had erdustoekunnen leiden,datNe erland in oorlog raakte metGuyana.Eenvoudig gedwongen doorhetStatuut.
Omdatéén soortwildeman daargindszich in hethoofd had gezet,datdie
oorlog ermoestkomen!H etwasallemaalte gek om 1ostelom n,maarzo
lagen de kaarten nu œ nmaal.Derecente socialeonrustin Suriname bracht

opnieuw de vraag ter tafel:wat te doen wanneer de Surinaamse Regering onverhoopt- wM erom meteen beroep op hetStatuut- dehulp van

NH erlandsemilitairenzouinroepen?Of,nogerger,wanneerzij,alsNM erland diehulp weigerde,anderelanden zou aanklampen?En tussen ditalles

doorspeeldenog de geschiedenisvan de fBijlmer-Expres'- de luchtverbinding Paramaribo -Am sterdam ,die duizenden en duizenden Surinamers

op debonnefooinaarNM erland vervoerde,waarzijeen aantalNederlanders op alle tenen tegelijk kwamen staan.Allemaalwéérmeteen beroep
op hetStatuut,datimmerséén Rijk,één staatsburgerschap proclameerde.
Hetwerd hoogtijd om hetStatuutteherzien.
Rijstalleen deVraag:hoe? W âtmoetWeg en wâtmoetblijven?
Die vraag wordtnu onderhetoog gezien door een koninkrijkscommissie,
dievoorlopigop een bijœnkomstinArubanognietverderisgekomen dan
de inrichting van een viertalsubcommissies,die ieder één aspect van de
heleproblematiek moeten bestuderen.Uitde eerstebesprekingen isechter
we1gebleken,datde inzichten van de drie partnersver uitœ n lom n en dat

dehoop om nog ditjaareen nieuw Statuutpanklaartekrijgen,in luchtis
vervlogen.Hetzalnogwelœnjaaraanlom n eererietstastbaarsuitdebus
komt.

Hetisdusnogniettelaatom zich œnsaftevragen ofwijnu metallegeweld datstompznnige idœ van œn <Nieuw Koninkrijk'metzogenaamd
gelijkwaardige partners,die in feite verre van gelijkwaardig zijn,moeten
vaslouden.Ofwijnietved beterdoen metdathelepaskwilvan een Koninkrijk maarteontbinden en onsterug tetrekken op onzeeigenkleikluit.
Ofhetnog Zn heeftditKoninkrijkje,waariM ere vreemdeling aan wie
men hetprobeel uitte leR en,meewarig om
-

' acht,in verwaterde vo=

zoalsvan Nederlandsezijde schijnttezijn voorgesteld - nogœn tijdje

aan detotale verschromm ling teonttrekken.

V thoeftniettebetekenen,datNe erland die zogenaamde tm jksdelen'in
deW estin desteek moetlaten.Dehistorischebanden metdeze 'Rijksdelen'mogen gerustœn woordjemeespreken;zijmogen blijven.Erisœhter
gœn enkeledwingende noodzaak om diebanden telaten blijven bestaan
bînnen <het:Koninkrijk;zijkunnen ookblijven bestaan met<ons'Koninkrijk.HetKoninkrijk derNederlanden en méérniet.
Welkestaatsrechtelijkevo= die<m jksdelen'willen aannemen,moeten zij
zelf weten.Hoe zijhun bindingen methetKoninkrijk derNe erlanden
willen regelen moeten zijook maarzelfuitzoeken.M aarde fictie datze
sam en metNederland één Regering vormen overéén Koninkrijk,is bepaald geen noodzakelijkevoorwaardevoorhun geluk ofvoorhun welzijn.
Naaralle waarschijnlijkheid zelfs hettegendeeldaarvan.
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De fictie van dat éne Nieuwe Koninkrijk houdt namelijk iedereen aan
iedereen gekluisterd.Uit alleswat er rond de eerste besprekingen van de

Koninkrijkscommissieisgepubliceerd,blijktwel,datdeverschlendepartijen diebijhetoverlegzijn betrokken,allemaalietsanderswillen.Suriname wilietsanders dan de Nederlandse Ane en en binnen de NM erlandse
Antillen wilArubaietsandersdan Curaçao.Om van dewensen van Neder-

land nog nietœnste spreken.De paM ersbinnen hetKoninkrijk lopen
elkaargewoon in deweg.In W illemstad konmen herhaaldelijk deklacht
horen:'W ijzitten aan dieverdomdeSurinamersvast'en op Aruba klonk
het:<WijzittenaandatverdomdeCuraçaovast'.Enwaarom?Omdaterzo
nodig éénKoninkrijk moestvoortbestaan.
Staptmen van die fictieafen houdtNM erland zijn <Koninkrijk'binnen
zijneigengrenzen,dankomendezakenheelandersteliggen.Dankan men
metdevoormaligeRijksdelenindeW estiM erafzonderlijkonderhandelen
overmogelijkhM en van binding en samenwerklng.Dan kan men <bilateraal'overeenkom sten sluiten,waarin aan de verlangens van iM er afzon-

derlijk zoveelmogelijk tegemoetwordtgekomen.Overeenkomsten,waarin
metdespxifieke problemen van e1k der gebieden afzonderlijk rekening
wordtgehouden.Ook alzijn dat dan kleine gebie en,D als het eiland
Aruba metzijn 60.000 zielen.W atisernu eigenlijk tegen om metzo'n
eiland afzonderlijk teonderhandelen?NH erlandseste en tadopteren'steden en dorpen in deverstewerelddelen,waarwijgeen enkeleMstorische
binding hoegenaamd meeheban en zonderzich daarbijhetrechtaan te
maugen te eisen datallœnin gezamenlijk overleg een burgemeestermag
wordenbenoemd.Kan NM erlanddatin zijn geheelnognietmetArubaof
met CuraGo ofmetde Bovenwinden afzonderlijk? Er is toch œhtniet
zoveelfantasievoornodigom ietsdergelijksteontwerm nenop diemanier
van defantasmagode van heténeNieuwe Koninkrijk aftekomen.
M aarfantasiein deNM erlandsem litiek.Oeioei!
Utrecht,m ei1973

Brechtswerkjournaal
C.Tindemans

Op 10februarizou BertoltBrecht75jaarzijn geworden.Datisdeaanleiding geweestvoorzijn uitgever,hetSuhrkamp Verlag (datereen hoogst
eigenzinnlgepoliuek vangemaaktheeftBrechtsoeuvredruppelsgewijsonderhetpubliek te brengen)œn erg belangrijk schriftstuk vrijtegeven;in
twee tekstbanden pluseen commentaarband werden Brechtsdagboeken uit

Zjn nzatenschap gepubliceerdl.NiethetvollM igedagboek,enkelhetdœl
datde jaren 1938 tot1955 bestrijkt.Deuitgeverswillekeursm elt ook dit
keer weer m ee; zelfs indien tekstmateriële problemen of politieke over-

wegingen voordeze vreemde chronologie verantwoordelijk zijn,blijfthet
œn irriterendewerkwijze.Brxhtin dehanden van œn linkserig monopoliehuis;degeschie enisontwerpthaareigen ironie.
H etdagboek zetin de zom er van 1938 in.Brœhthoktdan sM ertvieren-

œnhalfjaaronder een Dœns stulpje,in ballingschap,voorlopig even de
grensover,tothetbruine gevaarvoorbijis.Ook hijhedtkennelijk niet
geloofd in deduizendjarigetoekomst;maarhetvlu% e stapjenaarde veiligevluchleuvelwordtœn langdurigepijn en zijn dagboek zaldezeregistreren.Datdagboek laatZch nauwelijksmetpoliuekeofhistorische verschijnselenin;Brechtisop datogenblikvolop bezigmetzijn Caesar-roman
(DieGeschöftedesHerrnJuliusCaescjen ook alanalyseerthijdaarinook
menselijkeconstanten inœn maatschapmlijkechaos,toch blijvenderechtstreekse raakpunten metde onmiddellijke actualiteitin zijn geboorteland
schaars.BrechtheeftcontactmetW alterG njamin,die Zch overBaudelaire heeftgebogen.Radio luisteren,schaak spelen,oude kranten spellen.

Artistieke thx rie bepraten:hetepische theater,het(socialistische)realism e,hetStalin-vraagteken.Geen stemverheffing,geen gebalde vuist,geen
machteloze woe e.Ballingschap alspastorale.Hetmarxism ealstoekomst-

troost.Destudiea1stijdsdoel.Hetvaderland alsstuten haven.Onderdeze
windstiltevermoed jealslezerdevreselijkeonrust,deknagendetwijfel;de
1 BertoltBrecht,Arbeîtsîournal1938-J#55,3 Bde,herausgegeben und mitAnmerkungen von W erner H echt,Suhrkamp,Frankfurt, 1973.Bd 1: 1938-42,507 pp.;
Bd 2:1943-1955,715 pp.;Bd 3:219 pp.,DM .72.
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tijd gliptdoordevingers,jekan enkelCaesaroveren weer schuiven.Dat
heeftmentaalalles metnu temaken,maarjewi
jzigterdeZnvan dewereld niet mee.Net nog geen resignatie.Net nog gœn wanhoop.Daarom
lieverstilte.Die ook l answelsprekend is.

'Arbeitsjournal'heetdezetekst.Hetgaatbijgevolgnietom destrikteprivém rsoon,om deintimiteitvan hetleven,om de menie dige invallen die
hetlevenvan alledagvullen.Hetgaatom Mkelijkegegevensdieonde- eg
zijn naarverbœldingen uitwerking,somsgekleurd doordeprikjesvan het
leven,meestalijzig-consmuentafgestemd op idee,reiectieen systeem.Er
isafen toe ruim te voorincidenten:voorde tuin,voorde hond,voor een

kind.Alsdetoonbitterwordt,vooralwanneerhijnaardeVerenigdeStaten
is gem igreerd,kan het randgebeuren van de me eballingen opgevangen

worden in een boosWgnet,in een wrM esits.En dan zijn erdeveleboemannetjes:J.R.Bœher,n omasM ann,desociologen uitFrankfurt,giftig
gekarikamriseerd.Ofde eigen ongemskken:kiespijn.M aar de melode
duldtdezeescapadeseigenlijk niet;erdringtteveel,dewaarheid eisthaar
rœht,detijd vraagtom belangrijkeaspœten.Denken isleven.Nietkletsens
nietdromen.Glijdthijtoch weg in zoetige contreien,dan sleurthijzich
onverbiddelijk naardeernstterug.Zo staathijjarenlang oog in oog met
Zchzelfa1sdetijdgenoot.Dewereldkookt,maarBrœhtneemtdetemperatuuropmetœnkoelepols.Toekijken en nadenken alsproduktiviteit;met
lijden aan detijd wordtdetoekomstnietvoorbereid.Elkeewaring wordt
meH ogenloosomgezetinoeuvre,inontwerp,inbezit.Deobjectiveringvan
het engagement.W erken a1s passie.De hoop op later a1s een rationele
religie.

Wiezijn Brechtkent,kan teleurgesteld zijn.Veelnieuwsisernietteontdekken.Hetomgekeerdezou onsveeleerverbazen.Brœ htiseen woekeraar

methetkleine pond.Deobsessie van zijn leven isuitgesmœrd overvele
verwante motieven.Hijgaatœonomisch te werk.Hijheeftzijn centrum
logisch uitgeknemn.W atin ditdagboekin velekleineschrijfregeltjesopgetekend staat,ligtalbrederuitgewerktterbeschikking in zijn gepubliceerde
oeuvre.Hierechterisherhaaldelijk hetontstaansprocestevolgen.Hijkan
vageMntsaanhetpapiertoevertrouwen,zejaren laterietsduidelijkerterug
opnemen.Hijblijftbezig metkerngM achten en opvattingen.Hetbanale
krijgtgeen ruimte.Deessentie van zijn opdrachta1sschrijverheeftaltijd
voorrang.Ook a1shijderoddelboosvan Zch afwijst,blijfthijelketegenwerpingconstructiefinzijn ide.
elnwereld inbouwen:tegenwerpingen en bezwaren (diejenooitwoordelijk gœiteerd Wndt)tegen zijn epischetheater,
tegen zijn vervreemdingsmethode,tegen zijn visieop hetrealisme.En dan
spuien de grimmige termen:tegen Lukacs,tegen de DD m pruderie,tegen

de cultuurloze partijbureaucratie.
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W ie Brechtsdagboek op deze wijze afspeurtnaar positieve en negatieve
waarden,m isbrlliktde tekst.Hetisgeen tom grafie van Brechtsongenoegen ofvoorkeur.Allœn de echte Brechtzelootkan hetoordeelvellen dat

dezevelebladzijdengeennieuwsbevatten.WathierhelderZchtbaarwordt
isBrechtstemm rament.Na dekoele kalligrafievan de opstellen en teksten

meteen definitiefkarakter,Ztjehiermidden in hetatelieren decreatiepijnen.Allesisfrisser,rauwer,naakter;nog nietdrukrijp gefatsoeneerd,
nietingekapseld in dieeigenwijzeesthetica,nog stee s ongeschaafd en lillend van verontwaardiging en geli
jkhebberij.Je Zet Brechtmetdenken
bezig;deresultaten ziejenogniet.De syntaxisheeftnog nietdie afgewogen trefkracht,de Duitsetaalsteektnog in overall,de gM achtengang loopt

ernogongeschoren bij.W elprijkterafen toeœn Znmetepigrammatische
stoerheid,glinsterteen idee onder haardialœ tische pregnantie.M aarzelfs

wanneerietsbedrijfsklaarkan geachten inhetbezitvan œn publiceerbare
duidelijkheid,dan nog blijftalleskeurig binnen œn ontwerpprocesopgenomen.Je ziethetallemaalontstaan,moeizaam,dag-en nachtwerk,zonder
formules.Datis œn enorm resultaatvoorde Brx htstudie en -kennis:deze

tekstenzijn gestischemomentenvanzijnbewœsijkegeest.Hetisonbegonnenmoeiteditdagboek methapjesen teugjesin tenemen;hettoo epakketis één gesloten geheel.
Dit geheel bezituiteraard vele facetten.Eén van die vitie mom enten is
Brechtsopstelling tegenover hetnationaalsociv sme.Zelfslachtoffer,wd-

gerthijnochtu sin zijn exielhoek tegaan Ztten treuren.Zijn persoonlijke
lotgevallen verliezen alle belang zs het om œ n wereldfenom een gaat.
Brœ htplaatstZchzelfh.eelbewustin de geschie enis.Om dea geschie e-

nisgaatzijn heledenken.Hetgehalte,demassa,desnehdd,deduur.Hij
objeciveertzijn eigen lot,manipuleertzichzelfals œn toevalselementin
œn gigantisch gebeuren,analysœrtZchzelfrationœlzsœn objœueffenomeen binnen œ n ontwikkeling.Brecht als rœhter, Brx ht als AzHak,de
rechteruitDerkaukasischeKrddekrds.

Op alzijnhalteplaatsenin hetV sselvalligevluchtelingenbestaan inventariseertMjdefactorenvan ditproces.Dagberichten en oordelen.Historische
data blijven onve= eld (W Day b.v.),onoo#ijke gegevens krijgen sterk
reliëf.M oreleverontwaardiging wordtbewustgewœ rd,Hiieriseen aspœ t
van œ n consm uentkapitalisme en Brœ htZethem pertinentvoorvo1aan.

Hoewelsprekend hijhem ook haat hijiskennelijk ook gdmponeerd.De
arglistige boosheid van de marxist Brœhtschdkternietvoortea g paral-

lellen tussen Sovjet-unieen fascistisch Duitsland breeH uitte stallen.Hij
windtzich even op overdiemensen die de klassenstrijd als een morele
O tegorie van bestaan evalueren.Voor Brechtisdeklassenstrijd integendeeleen m ëtischecategorie.HijweigertZch in te laten methetzo vaak
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fatalistischegeschiMenisbeeld.Brechtbrengtdezemoeilijkejaren nietdoor
methetonvruchtbarezoeken naarverklaringenvoor'tonheilindetijd;hij
isconstantbezgvooruittekijkensdetoekomstteoverdenken.Slimmigdoen
overde causale voorwaarden van decatastrofe wilhijniet;denken betekentcategorie n ontwikkelen vooreen produktieve toekom st.Alsemigrant

staarthijnietin hetkoffiH ik,alsbevoorrechttoeschouwerbijdewereldramplispelthijgeenmorelesteuntjes.Hijismachteloos,heeftgeen theater,
geen uitgever,gœntijdschriftwaadnhijzijnvollegedachteblootgevenkan.
Zijn dialectische vrijetijdsbesteding staatalleen op ditdagboekpapier.De
wereld hervormen binnenskamers.

De plaatsbepalingen taakstelling van de stukkenschrijverBrechtbeheerst
ditdagboek totnnl.Alshijdoorzijn raam staart,ziethijde oorlog onder
elke gH aante.Hijreageertdaarop,heelsporadisch,metkorte afgehakte
beelden,heelbewustgerM uceerdecommentaartjes,metdocumentairmateriaaldathijuitkranten tijdschriftsamenplakt.M aarnooitzo beheersends
dathijschrilwordt.Hijvangtzich œntinuop,houdtzichin dekoelehand,
wikt.Hijwerktdooraan zijn oeuvre;hijconcentrœrtzich op eenbezigheid
die,tussen devlammenen delijken in,onfatsoenlijk overbodiglijkt.Lyrische spinnewebben t;e de ondergang van vrijheid en denken toedekken.
Praten overbomen wordtbelangrijkerdanluisteren naarhetnieuwsbulletin. Piekeren over prosodie a1s levensvoorwaarde.En dat zelf ook wel
inzen en er toch niets aan doen:<puntila kan m e geen barstschelen,de

oorlogveel;overpuntilakanik bijnaallesschrijven,overdeoorlog niets'.
VoorhetlOterschrijven,terwijlhijergeenheeft.En in staatzijn hieruit
een standpuntte brouwen.Inzien datlyriek schrijven op datogenblik betekenthetverstevigen van deivoren tomn;mnartevenshetrechthierop als

een menselijk fundnmentopvatten:took de slag bij smolensk gaatom
lyriek'.
Brœht in hetniemandsland? m t is uitgesloten.Alleen al de principiële

toepassing van de dialectiek alsdenkmethode sluitdeze mogelijkheid uit.
Hetcontrastieve bH enkselverraadtop e1k moment de inventieve dwars-

liggerBrœht,maarinformœrttegelijk overdevooM urende confrontatie
van intellectuele stxndpunten.Brœhtreageertwe1degelijk op de tijd om
zich heen.In œn laaiend adjectief,in een protserig beeld,in een zore digezin.Hetonbehagen broeiten schroeitzijn toonaard.Devluchtoorden
volgen elkaarop,deschrijverontkomtnietaanzijn lot.In Finland (1940941)staathetisolementhaastlichamelijk in zijn notitiestelean.Brœht
dompeltzich moM willig en toch m ettegenzin in hetidyllische landschap;

delyriek stroomttegendraads.DeGriekse literatuurwordtgenoeglijk afgekoptals antidotum .Natuur en cultuur tasten naar een evenwicht;het
escapism e is hier nooitver uitde buurt.
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Deomgangmetmensen œhterisveelpijnlijker.In Hollywood slaatBrecht
om Zch hœn,grof,ontoelaatbaaronfijn,bewustpijnigend.Hetland staat
hem tegen,de emigranten kibbelen, oude veten worden mateloos opgeschroefd.Brechtisœ n begaafd ruziemaker,op papier,zonderverweervan

zijn slachtoffers.Bloeitijd van hetsarcasme,cynismealshouvast,deanekdotea1sgeheim wam n,deeigen ascese alspose.Hetnazsme lijktvergeten;deAmerikaanselevenssfeerisnu devijand.BrechtvreetZch op;vele
Znnen zijn mateloosirriterend.Hetkapitalisme,de filmindustrie,hetculturelebandwerk,hetinboudloze materialisme,hijduldthetnieten isniet
in staat tot gH ogen. Regelmatig komen nieuwe woorden voor die hem

doorgaansnietuitdepenvloeien:'Seele',<Krenkheit'.Te- ijlMjdeEuropese uitverkoop van waarheid en waarde in woorden van eigen zekerheid

weetoptevangen en onschadelijk temaken,ishem ditAmerika temach;g.Desum rmarktverplettertzijnWtaliteit.Degratuïetekoopjesmentaliteit
vanopinieen smaak drijfthem totoverdrijving.HijheeftgeengoH woord
over voor de hele Amerikaanse samenleving.Is hier bewust œ n cultuur-

mensbezigtesakkeren tegendemassG teit?Duidelijk wordtwe1dattussen
Amerika en Brechtœ n fundamentele incompatibiliteitheeft bestaan.Dit

verscMjnselmoetooitœnsopnieuw inzijntotaleoeuvregeprojœtœrd worden.Hetverklaartœn heleboel,ook zijn ideolo#schebeslissingen.Brœht
alsaristocratisch plebejer,zoalshethoort.
Cultuuren traditiestaanin ditdagboekcentraz.Estheuca isœn dagelijks
probleem .Kunstis œ n levensbehoefte.Gehalte en waarde bepalen de zin

van elke menselijke activiteit.Zoeken naar continuïteit,bewonderen van
traditie.M etveelkriiek op het eigen Duitse culturele verleden,metwat

xenofielheimwee naarverwezenlijkingen elders,vooralbinnen de Angelsaksischeclassiciteit.Brœhtalsœn elitairagent?Jekrijgtherhaaldelijk die
indruk;Bach haaltnog netzijn instemming,M oa rtwordtgevierd,Beethoven isvulgair.Brechteen ideoloog?Jeleesthetin dezebladzjden niet;
hijisconstantmetesletischefijnproeverijbezig.Brœhteen kleinburger?
W aarhijook maarenigszinskan,legtMjde nadm k op adelvan geesten
levenswijze,op het randje van pe anterie af.Hoe rijm je dit allemaal
metzijn imago?
Simpel.Politiek isleven.N sBrechtmethetleven bezig is,stelthijzich
vanzelfsprekend m litiek op.De revolutie moetde optimale garantiesvan

œn zlnvolleven mogelijk maken.W athijin deV.S.meemaakt,stoothem
at zoalshijook verrassendeopmerkingen heeft over de kwaliteitvan het
levensklimaatin de D.D.R..Zijn overtui
#ng:dedemocrausering van de
kunstishetgemakkelijksten ook hetgoekoopstzszeop keinburgerlijk
niveau wordtuitgevoerd.Zijn ervaring:decultuurom Zch heen woekert
methetsentimentalismeendecliché-kitscheril eid,berekend op diemaat-
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schappelijke kasse die zowelvan bovenuitals van onderen weR H rukt
wordten hetgeestelijkeafvalalsautenthiekeexpressieonthaaltenvertroetelt.Zijn behoefte:dekunsta1seen bemiddelende functie van plebejische
maatschappeliju eid meteeuwigheidsperspecieven en deidealiserendetradiue van klassiekeha= onie.

HetBerlinerEnsemble zietBrechtisde proef op zijn som.Bladzijden
langdroomtBrœhtvoorzich uitwathijwilen kan doen,œnmaalin het
oudeEuropa teruggekœ rd,en zijnverbli
jfinZwitserland isalseen wachtk8merop hetparadijs.Hijblijftnietzonderkritiek,maar de tekorten van
deEuropeselevenswjzewijthijaan andereoorzxken dan de Amerikaanse
hem geom nbaard heeft.En metœn de ontnuchtering:in Oost-Berlijn
maaktdepm ijtop hem duidelijk datniet'dasfressen',maar<diemoral'
voorrang heeft.Dewachtwoorden vandenieuweti
jd werken hetve- achtingspatroon van Brœ ht tegen.Dialœ tiek smaakt ande= aalals œ n vies
woord.

Aanvankelijk stelthijtoch teboek wathem allemaaloverkomt.Degest
van Lukacsvaartoverhetlandendezewindligthem niet.Hijademtlangs
V ekanten provincialisuschedompigheid in diekoketteertmetwereldrevo-

lutieen communisme.Deschoolmeesterachtigheidvanpsrtljbonzenenomgeturndepotentaten ergerthem voortdurend.Hetdagboek blijkttoch wœr
als vluchtheuvelte moeten fungeren.W œr komtde hij-schrijver op de
propm n.Emoue moetweerachteruitgM rongen.W aarbijopvalt:<im hinterkopfden sieg der chinesischen kom munisten,der das gesichtder welt

vollsfëndig ëndert'.Wat nog meer opvalt:hetschrijven in hetdagboek
neemtaf.Natuurlijkishijnualsstukkenschrjverenregisseurdagen nacht
metzijn Ensemblebezig.Werken aanenmetdeanderen ontneemthem de
gelegenheid aan Zchzelf en over Zchzelfna te denken.Als dan toch nog

ietspersoonlijksopduikt,ishetsteevastœn teleurstelling:deopvoeringen
blijven in Berlijn zonderœho
Na 17juni1953verstomtBrœhthelemaal:in deddejaartotZjn dood 11
optekeningen in het totaal.Voor de comm entator anderm aal œ n portie

raadsels.Gebeul ditszzwijgen opzettelijk?Heefthijœhtgeen tijdmeer?
Gooithijgeen gM achten-voor-latermeerneer,omdatMjheteinde voorvoelt?Ishetveeleerœn manifestatie? Indicatiesvan enigeaard zijnuitgo
bleven.Brechtisvroeg gestorven:14 augustus 1956.Vergœ fs?
Ditdagboek isœ n schat.Er staateno= veelin en bovendien isdatnog

vanenormewaarde.Hetblijftaltijdmogelijk- enM .Reich-Ranickiheeft
ditalge aan op nieterg heusewijze- ditdagboek op tevatten isœn
ggantischem se.Brechtzou zichzelfdan naarmaatgeconfxtionœrd hebben.DatBrœhtZch in zijndagboek op djn bestvoordoet(deschrijftrant
heeftweinig oem sioneelsover Zch,lijktintegraaldoelbewustschoonge-
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schreven),lijktmevanzelfsprekend.NietalleenZethijalsauteurelkenotitie alseen bijdrage totzijn oeuvre,alsietswatgepubliceerd zalworden,
bovendien wilhijzijn intiemere leven daarin ook alsvolkomen metZjn
schrijfbestemming overeenstemmend afbeelden.W ie Merbezwaren tegen
heeft,begrijptnietveelvan hetnarcistisch handwerk datœn dage ek in
eerste instantie is.

Komtonsuitditdagboek eenandereBrechttegemoetdan wijuitzijn<verbeeldingswerk'kennen? Ja en nœn.Deactualiteitsmens,de tijdgenootin
Zjndagdagelijksezorgen steektuiteraard alleen gecamouseerd in zijn produkue,teM jlhijhierop elkebladzijde uitgeso d staat.Maarook in het
dagboek schrjftBrxhtnietzelt maaroverzichzelf.Hijpresenteertzich
a1seen objectdathijin enkelevitalegH achten en daden opschrijft.A1te
viiàl,ben jegeneigd tedenken;Brechtblijktgœn enkelebanaleinvalte
hebben genoteerd.Deze selœtie isduidelijk aangelegd als een autocommentaar.M egalom anie? Ildelheid? Zeker,maarnietzonder waarheid.En
om deze boodschap ishettoch allemaalbegonnen.Om œ n zingeving van
een mensenleven dat,gdntegreerd in œ n verlangdewerkeli
jkheid,ineerste

instantie zelfuitkijkten verlangtnaareen harmonievan waarden diezijn
idx logische fundamentuitmaken.Op dezeharm onie binnen de eigen m rsoon is ditdagboek aangelegd.En een kniezer die ditontoelaatbaar acht.
Deze harmonieismeerdan eten en ddnken.nebiologischeBrecht(anders

dan hetsmulpapigedathijmetzijnGalild gemeen blijkttehebben)isop
vallend afwezig.Dit dagboek triltvan gœsteli
jk leven,toegegeven nietin
devormelijkeaard van velehumanistischevoorgangers,maar a1s œ n gedurfde sprong naarvoren in een toekomstdie hijbezig zitzorgvuldig en
gM etailleerd uit te tekenen,niet in abstracte plannen maar in tastbare

mensjes.Structureelbeginthetboek metaandachtvoorhetantiekeRome,
en heteindigtmetzijn adaptatievan Coriolanus.G n zinvolle boog met
modelgehalte.En tussen deze twee benen in œ n indrukwekkende demonstratie van watdeze op klassiek formaat aangelegde man allemaalheeft
gedachtaan kern,ideeswezen en waarde.M eteen enorm e erfenis.W aarvoorgœn gegadigden blijken te bestaan.En datisna ditboek amW rVer-

wonderlijk.Brechtstaatop waarde,preciesdatgegeven datin de schrijfempirie van vandaag toenemend in de verdrukking komt. Brecht heeft

nooitgeleefd uithetimpulsieveogenblik.Zijnwerk wilmodelzijnvooreen
wijzevan leven en denken,vooreen wijzevan bestaan.En ditdagboek is
op onnavolgbaremanierœn dragend momentvan zijnblijvend testament.

G ew eld van de nieuw e film esthetiek
C lockw ork O range
Eric D e K uyper

1
<De demagogische werking van hetfilmm e ium 'is een van de meestgelief-

de iema's van heelwat geschrijf op academisch of <intellectualistisch'
niveau.H etthema iszo oud alsde film zelf:detoeschouwersvan Lumière

waren - woordelijk - gefascineerd doorwatzich op hetscherm afspeelde.Dezuivere afbeelding van de werkelijkheid brachtveelaan hetwankelen.Op deze onrust-verwekkendebeelden werd en wordtnog altijd op
heeldiverse maniergereageerd.Maarwatin aldie reac:esaltijd teruggevonden wordtis,in feite,eerstonmacht.daarna onwilofonkunde om een

bevrHigende verhouding (relatievorm zou je hetook kunnen noemen)te
ontwerm n totheteerstnieuwe,nu ingeburgerde mM ium.Van de banale

dagbladreronsie totdemeestgesofistikeerde filmtheorie,hetisbijna allemaallatent defensiet agressief,neerbuigend,nadrukkelijk recupererend
(film onderbrengen in degekendecategorien)ofverhullend (hetmMium
gebruiken op een manierwaarop hetnietgebruiktkan worden).Een onzuiverehouding diejeaantreftbijdefilmmensen zelf,diedehelefilmproduktiedoordringten dieuiteindelijk deresœtieisvan een westerseeY ek
van deesthetiek.Nietsdusom ergverwonderd overtezijn.W eleen bijzonder gevoelig puntom aan kritiek te onderwerpen.
Een verzameling essays,uitgegeven door Karsten W itte en samengebracht

onderde titelTheorie desKinos.Ideologiekritik der Traumfabriklsstelt
zich tottaak ietsaan die kritiek te doen.H etgeheelisnietzo overtuigend,

omdathetopstellen snmenbrengtzowelvan klassieke filmleoretici(zoals

Dsiga W ertow,SergejM .Eisenstein,W sewolod Pudowkin,GeorgLukacs,
Bela Balazsen Siegfried Kracauer)a1svan hedendaagse schrijvers (zoals
NoëlBurch,Jan-M arie Peters,DieterProkop en W olfLepenies).Derich-

tingen diehiermeevertegenwoordigd worden,zijn nietallœn uitœnlomnd,
maar vondig contradictorisch.M etde titelen zijn inleidend hoofdstuk
toonde samenstellerKarsten W ittenochtansduidelijk,waarhij- terecht
1 Karsten Witte (Hrsg.
),Theorie des Kinos.Ideologiekritik derTraumjabrik,Edition Suhrkamp,Frankfurt a/M ., 1972,337 pp..
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hetaccentwilde leR en:van film-theorie naar œ n <leorie des Kinos'.
M etandere woorden,watde klassiekel eoreticidM en,had doorgaansuit-

sluitend betrekking op slm-als-mM ium (datkon zowelin een eng alsin

œn ruimerkaderwordengezien);watdehM endaagseschrijversdoorgaans
bezighoudt,ishetdynnmischeaspœtvan hetfilmgebeuren,gebeuren waar-

in de toeschouweralstoeschouwereen uiterstbelangrijke ro1toebe eeld
krijgt,zodatmeninderdaad kan gaan spreken van'n tn eoriedesKinos'.
Hetmooist,hetduidelijksten hetvolle igst(niettegenstaande deG knoptheidvanhetopstel)komtdezebekommernistotuitinginhetstukvanW olf
Lepenies:DerItalo-W estern.Asthetik ue Gewalt.Hetissnaarmijn ge-

voel,één van deboeiendstedingen overfilm dieik dejongstetijd heb gelezen.Tmpenies,sociologieprofessoraandeFreieUniversiitteBerlijn,auteurvan o.a.een studie over<M elancholie und Gesellschaft',gaatuitvan
de Italo-W estem ,meer bepaald van hetGeweld in ditfilm genre.om de
verhouding tussen film en toeschouwer,de dynamiek m ssen het sche= gebeuren en het zaal-gebeuren,en de consm uenti> ervan daarbuiten te

schetsen.Hetisbeslistniettoevallig dathijhetthema tGeweld'als uitgangspuntheeftgekoan (a1had hijmethet lema 'Seks'misschien tot
gelijkaardigetreffendeconclusieskunnen komen).Geweld en seksheb% n
in onze maatschappij ree s op zichzelf œn fascinatie-repulsiem tentiœl,
datbovendien dankbaarm ateriaalis voor de studie van œ n m M ium dat
zo sterk ge efinieerd isdoortweespalten a1sfascinatie-repulsie,aanwezip

heid-afwezigheid,fictie-realiteit,enz..Meteenkan hijeen zeernuttigonderscheid m aken tussen twee soorten van geweld:datvan defilm (in de
5lm)en datvanhetmedium zelf.Of:<Die GewalM tigkeitdesFilm sistdie
UberwMtigung des Zuschauers durch dasMM ium'.En verder:<(...)esist
unerheblich,V e gewalttëtig das Geschehen ist,dasauf derLeinwand sich
abspielt,entscheidend bleibtdie Gewalt,die das Kino auf den Zuschauer
ausiibt'.Doorhetmedium op eendusdanigewijzetebenaderen,wordtniet
allœ n hetthem a fGeweld'erg genuanceerd en uitgebreid,maarworden ook

nevenaspecten van maatschapm lijke aard kdtisch belicht.Bijvoorbeeld,
waarLepeniesschrijft(een beetje bewustnaïet veronderstelik):<Die GewaltaufderLeinwand zeigtvorallem die M achtderBilder:Sie enthullen
die Verhaltenstendenzen derer, die sich tarnen, solange sie sich tarnen
mussen;sie enuaw en schon bevor es zur Tat kommt,die Fassaden des
biirgerlichen W ohlverhaltens. Bilder des Verbrœ hens suggerieren aber
gleichzeitig dem Betrachter,dieRo litëtseiin Ordnung.weildoch dieW elt
derFiktion so ausden Fugen ist.Dabeiistdiese nurAbbild'- ishetdui-

delijk dathijœn maatschappelijk mechanisme blootlegtwaarvan de film
slechtsœn radertjeis,een raderje in deideolo/eproduktieprocessen van
deze maatschappij.
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Deze en dergelijke stellingen druisen in tegen de meerklassieke sociologisch getintetheorie n van b.v.een SiegfriH Kracaue',die in hd spiegeleffœ t van de film een 'Errettung der ëusseren W irklichkeit'Zet.Hier is

duidelijk van œn soortéénrichtingsverkeersprake,op de koop toe nogal
idolistischgetint,zodatLepeniesereenbeetjeironisch aantoekanvoegen
datdeze redding gebeurtten koste van de toeschouwer!Deze <messianistische'bekommeY ssen kunnen bM ektworden m eteen m eer m litieke term
a1s <engagement';in de grond een vertaling van twee basistendensen:œn

hllmanistisch-idealistische,aldan nietvan christelijkeofmarxistischeaard,
versus een meer materialistische en/ofpragmaische.W atvoor schrijvers
als Lepeniesvan belang is,isde micro-wereld van <DasKino'en watzich
daarin afspeelt,nietde macro-situatie van de Aussenwelt,waarin de film

a1s een sacraalevenementzijn rituele ro1speelt.Ditlaatste gebeurt het
meestin dezogenanmde politieke filmmakerij,van Dsiga Wertow totde
huidigepolitiekecineasten muitenGodard).Hetisœn pogingom hetantiaura-medium opnieuw œn kunst-stamutte verschaffen (cfr.Benjamin).
Ofnog om hetmassa-me ium a1striviaalkunstin tezetten,tegebruiken in

alzijn demagogische en gewelddadige aspeden en mogelijkhM en:Eisenstein zowela1sGoebbels(!)kunnen hieralsvoorbœld gelden.
Lepenies trekt deze beschouwingen nog door op œ n ander vlak.Nietde

masumediaworden verantwoordelijk gesteld (2sverleider).maardeconsumenten ervan.H etiseen verplaatsen van wat'mag'en Tm oet'naar wat
dkan'en 'nietkan'.Een verschuiving van œ n eY ek vu de fllm naar œ n
politiek van defllm .Datdezeaœ entverschuiving plaatse dtdoorde aandacht te concentreren op de dynamische constellaEe van 'das Klno',in
plaats van de m eer dirœ t ge ngageerde bekommeY ssen met de buiten-

wereldse reAliteitvia hetmeium film,heefttotgevolg dat hetbel p
tpolitiek'in Lem ic 'context uit het igemene in het O ncrete kom t te
liggen,uithetsociale in hetindividuele,uithetrauonele ook in hetKnsi-

bele.Daarom pleitLepenies ook - indirœtmaar toch duidelijk in het
sm orvan SusanSontag,diehijciteert- voorœn fRevolutionierung der
Sensibiliât'(fdieVorankundigung einerneuen Revoluuon sein so1l').

Zo ietsgebeurtin de bioscoop slechts wanneer de toœchouwer uitzijn
ééndimensionelero1treeHt;wanneerdefilm ook zijn agtatodsch karakter
verlaaten gelijktijdig aan een zelfanalysedoetvan Zjn structureelgeweld.
Daarom moetdefilm - inzijnfilmgebeurendkamHer- exacten onomwonden zijn taalkennen en tekennen geven.<Die R>olutionienzng der
Sinnlichkeit misslingt,wo esnichtm öglich ist,die Semantik zu revoluuo-

ieren'.(Dezin slaatop hetvocabularium van deFmnsechOsten tijdens
2 Op dezopasverxhenen heruitgave van Theorie desF#> van Siegfried K-c uer,
Suhrkamp Verlag, 1973,hoop ik naderhand uiwoeriger tem g te komen.
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deMei-dagen in Parijs,maaristoepasselijk op meeralgemeen vlak).Die
verandering van de semantiek,zou je kunnen zeggen,moetvooral een
semantiek vandeverandering zijn.Debea stheidvandeveranderingbegint
in hetfilmm aken zelf,en kan daar het meestefficiënt worden gedemon-

streerd.M etœn wordthetfilmmaken verruimd (van decino st-makc)tot
œn film-beleven @etmee-maken,mee-analyseren,zichzelfalsfilmonderdeelkritisch erin betrekken).
2

Deze ove- egingen vondengH eeltelijk hun oorsprong en hun diredetoepassingte- ijlik Clœ kwork Orangevan StanleyKubrick aan hetbekijken
was.TBekijken'iseen verkeerd woord,omdatik meeerderbevond in de
toestand van iemand diea1svrijwillig proefkonijn beloofd had defilm te
Zenvan heteerstetothetlaatstebeeld.(lk wasnamelijkdaarom meeuit
temaken ofdefilm inaanmerkingkwam voordeAged'OrPrijs,een prijs
waa= ee de Cinemal eek van België œ n film wilbekronen die de subversieve en m ëische traditie van Bunuels L'Age d'Or voortet.Cla kwork

Orcagewerd samen metelfanderefilmsgeselœteerd,maarde prijsging
uiteindelijknaarœnvoorbeeld vananti-subversievefilmmakerijbijuitstek:
de triviale en cabarettistische < .R.De M ysteries vca hetOrgy isme van

deJoegoslaafDusan M akavejev).Ik had eenfilm ve- achtdiemijalstoeschouwererg agressiefzou bejegenen;ik Y n daarnietop uit.en waser
daarom nietnaargaankijkentoenhijinmijn stad uitkwam.Nuzatikdaar
œhterzondermijbetrokken tevoelen bijde schildering van datgeweld op
œ n inderdaad gewelddadige manier.Het histrionische ge oe datKubrick
op hetscherm aan hetvoortoveren was,lietik overm ehœ ngaan,en zon-

derde mijafin een vrijeuforische schuilplaats doorte luisteren naarde
klassivke repertoirestukken die Kubdck als geluidsachtergrond gebn ikt

(Rossini,Elgar,enz.).Kubrick verlangde natuurlijk juisthetomgekeerde
vanmij:datik mijzou latenmeeslependoorhetdramatischegebeuren,op
de = otionœ lgeladen golven van de muziek!M aarik deM datniet,waarschijnlijk om redenen van zelfverde iging,waarvanik deoorsprong verder
zalproberen te verklaren.Ik zatdusrustignaarmuziek teluisteren (en me

teergerenoverdedommezEnl schnick'dialogen)entrok memaarweiig
aan van Cla kwork Orange;ikhad bovendien tijd om natedenken en me
aftevragenwaarom zoveletoeschouwerstijdenszoveleweken storm waren
gelopen voordezefilm.Ik M tdaardus,een bœtjezoalsdeheld uitdefl
lm
zelt genageld pxn mijn zetel,tekijken naarœn sche= waarop men zogenaamde bm te dingen aan het opvoeren was; maar in tegensteKng tot de

heldwerdik hierdoorniettotwalggebrachten had des&nceop mijgœn
leram utische uitwerking (natuurlijk werden mijook gœn electroshocks
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toegM iend.maarik kan me voorstellen datKubrick bijeen van zijn volgendefilmswe1voorzoietszou voelen.Alsjedeboe schap maardoorgeseind krijgt!De boodschap namelijk datergeen boe schap is,enkeleen
'sein',œn electroshock).Ondertussen leken mijn mH etoeschouwersdoor
watzich op hetscherm aan hetafspelen was,we1gebiologeerd.
Omdatik onderditttreatment'zo koelbloM ig bleef,kan ik misschien m et
meer exactheid vertellen waarom een film van hetgehalte van Clockwork
Or= ge een mooie illustratie is van hetopstelvan Lem nies en ook daarbuiten nog heel veel onthult over Film ,das Kino en onze wereld anno

72/73.
Om te beginnen vervang ik enkele woorden in een tekstvan Lepenies,die

aldustoepasselijk wordtop Kubricksfilm.
<W arum Clockwork Orange?

W eilClœ kwork Or= ge (en datsoortfilm)derKino-lndustrie zu einer
neuen Blute verholfen hat.
W eilKubrick m itClockwork Or= ge einen Film iiberFilm ge rehthat.
W eilIntellektuellen Clockwork Orcage mögen.
W eilsie glauben Clockwork Orange könnte m litisch wirken.
W eildasfalsch ist.
W eildie Vorliebe fiir Clockwork Orange Resignation verrât:die Resignation im m sthistoire zu leben.
W eildie linken Intellektuellen damiteiner konservativen These aufsitzen'.

NatuurlijkgaathetMernietom dezeenefilm,maarom œnbepaaldementnliteit in hethuidige filmmaken.Clockwork Or- ge is daar allœ n m aar

œn voorbeeld van;waarschijnlijk omdatdefilm op zo'n grof-demagogischewijzeinelkaargeknutseld is.
3

Webee nen metdetoeschouwer.W attoeschouwersaltijd sterk impressionm rt,is een zekere vorm van virtuositeit.die virtuositeitnnmeli
jk diegekoppeld is aan œ n thematische herkenbaarheid.De l esis moet vatbaar

gemaaktworden in effecten;de effecten moden duidelijk refereren naar
een idee.Sm bolischecommunicatiemiddelen zijn in ditopzichtaltijd renderend (Kubrick maakt er dan ook onbeschaamd gebruik van;de toez
schouwerslaten er zich onbeschaamd door misbruiken.G r.de hele phal-

lussm boliek gekoppeld aan hetthema van de modernekunst).W atMer
we1degelijknodigis,isœn,watikmaarMlnoemen,dialecuschespanning
tusxnhetonthullendeenverhullende.G n alteduidelijk herkenbarelesis
wordtverworpen,erm oeten formalistische middelen gebruiktworden om

deiesisteverdoezelen (en tegelijk ook tedulden);zo iet,wordtdefilm
tintellœtualisusch'genoemd (Godardsfilmsworden om diere en,en geen
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andereszo bestempeld).Van de anderekantwekken zuivere effectopeenstapelingen evenœ ns arn aan.Effœten kunnen desnoe s aanvaard worden - datbetekent:de toeschouwerkan ervan genieten - alserachteraf
hetgeruststellende etiket<ontspannend'opgekleefd kan worden.(Ontspanning isœ n loze term,die enkelœ n idx logischebetekenishœ ft.Ontspanning betekentnietdat<men zich heeftontspannen',weldatœ n reekscom-

m nenten zijnsamengevallen,zodathetprodukt,snmenmetdebijpassende
ervaringem resœ ties,enz.,in de categorie dontspanning'kunnen terecht-

komen).W ordtechtervoorde effœten œn verantwoording gegeven,dan

krijgen zeeen status(zeworden b.v.<artistiek');omgekeerd krijgtdethesis
(hoe onbH uidend dieook mag zijn)ietsvan hetbrio van deeffœten opgeënt;datwordtdan <diepgang'ofzo genoemd.

Hetisdoorhetop elkaarinwerken van categorien (die ik Mergemnkkelijkheidshalvehebgo bstrahœrd totbegripmn als<idee'en teffœt')datde
toeschouwervan hetfilmschouwsm lgeniet;hetis op dezelfde schizofrene

manierdathijzijnfilmischeervaringgestaltegedt.M .a.w.hijdenkten ervaartinonwezenlijkevorm-en inhoudsprincipes.H etsubtiele van hethele
systeem besGaternietin datcategorie n gehantœ rd wod en,maardatdit

gebeul metœn bepaalddoel:doordualisischeopstellingen kunjetelkens
œn term ofœnreekscomm nentendieonderdiete= vervatzijn,wegmoffelen.Dekunstbestaaterin telkenshetaccentzœ rvlug te verplaatsen van

deeneconventioneleOtegorienaardeandere,zodathetwezenlijkeoftenm inste œ n reeksbetekenisvolle elem enkn in datdialœtische sm 1verdwi
jnen.H etisœ n m iddelom de dissonanten uitde weg te gaan)om wateen

ieuwebetekeniszou kunnenkdlgen,temijden;om watœnkritischehoudlng zou vergen,tenegeren:om watona kerheid zou kunnen schepm n,te
vea angen doorhetzekere.W anneœ de toeschouwerop dezem anierdenkt

en eaaart,mœnthij aan het fascinatiepotentieel (of watLepenies het
s% cturelegeweld vanhetmHium noemt)tebxnnenwœrstaan.Hetisœn

vdjrœenteinte xtuelevorm van filmbelevenis,hetjongsted= nnium op
gekomen en zœrvlugopgemffin- dewijzeinkaartgebracht,zoweldoor
de ieuwe fllmtoa chouwersalsdoor de Meuwe cineasten.De hH endaagse
film,zegtm en dan,is V telligenter'geworden.DatbetekentV œ n datbe-

pazdepseudo-kdusche meloden op œn uitersta-H tische wijze in het
fllmsystœm wed en ingebouwd.
4

Ditmag abstracten lx retisch lijken.Ik wilhetdaarom Zustreren aande
hand van Clx kwork Ory ge,naarmijnmening een pedœtvoorbœld van
dc e domme fllm -inteKgenue.
M e N mmakersvan vandaag werken uiteraard h hetm st-naïeve stadium
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van decinema.zijn vanzelfsprekend ook aangetastdoordezenieuwefilmbewustheid.Vaneenintelligentenbewustcineastmagjeœhterverwachten
dathijjein zijnfilm zelfietsvan dezenieuwefilmmentaliteitmee-demonstrœrten mee-analyseert.Godard bijvoorbedd doetdatop een heelradicalewijze.In zijn laatstefilm,Toutvc bien,laathijvoortdurend Zen dat
zijn ideen weyenlozeabstractieszijn,clichés.gemœnplaatsen.Ideen zijn
statisch,steriel,demonstreerthij,wanneerzenietTterdiscussie'worden gebracht.Zijn 'effecten'zijn wezenloze en beperktemiddeltjes:ook datlaat
hijzien.Heelnaïefsomsmaarefficiënt:doorgeWoonmetdekamerahoek
inœnstetonendatzijnfabriek slœhtshetdœorisvanen fabriek.En wat
is een dœ or? Een conventie;fictie.W atiseen fabriek in een film? Eveneens fictie.W atbetekentœn film waarmen tover'arbeiders spreekt? Fic-

tie.Dusalleenmaarfilm.Zogeraakthijterugbijzijn vertrekpunt:defilm
a1sfictie;defictie van defilm a1seni
gemogelijkerealitdt.
Op diemsnierechterbrengthijzowelhetfilmmaken a1shetfilmbekijken
in een nogalwankele positie.De toeschouwerverli
estHjn zekerhMen.Eén
van zijn eerstereactiesis,Zch aftevragen ofdie cineastwe1<oprecht'is.
En daarop volgteen reeksandere vragen.BH riegthijmij,toeschouwc,
nietdoorte beweren dathi
j,cineast mijberiegt?W aarom wilhijhetmedium ontluisteren door aan te tonen dathet mM ium steunt OP œn Vorm
van conventioneelbedrog?W aarom wilhijdatwe inzien datwe deeluitm aken van dat bH rog? Dat onze K mm unicatie-ervaring steunt op een
reeksfvalse',conventionele,ideologisch-beladen categorieën?

Kritiekophetgewelddadigevan hetme um bestatnu juistMerin:in die
ontluistering,in de eerste plaats van zichzelf.H et gewelddadige handelt

nietoverœnonbepazd en vaag tdaarbuiten'.Hetkeertzich weldegelijk
Ktegen mij'.De fascinatie,opgeroem n doorhetme ium,scheptgœn nirwana,en ook geen ontsnappingsmogelijkheid door een zogenaamde participatie of sublimering via een soort ganzenspd dat men <intelligent en
kritisch'noem t.Hetfilmgeweld geeftzichzelfopen en bloottekennen;ontluistertZchzelf,dem onstreertzichzelf,dem onteertzichzelf. En daarin be-

trekthetnatuurlijk zijn toeschouwers,die hetontluistert,d- onteerten
demonstreert.
W atœ hter doet een cineastals Kubrick? Zeerconso uent,m et een pro-

grammatischezelfbeperking voerthijeen Ideeop.W atde ref.
ensenten in
ditopzicht'briljant'hebben genoemd,slaatop derealisatie,meerbepaald
op de homogene consN uentie ervan. H et principe van de vertekening
wordt toegepast:in alle componenten aanwezig.Dialoog, sm elstij
l,mon-

tage,maarook personagesen narratieve trant(hetallegorische).Vertekeningdieookletterlijkophetdirœtvisuelevlak aseesbaaris,doorhetconstand gebruik van groothoeklenzen,die dewerkelijkheid vertekenen.
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Deze vertekening zou op zichzelf niets betekenen en zou,in een andere
context,zelfsœn soort'stilering'kunnen inhouden.M aarde cineasten van

destilering (Ophuls,Eisenstein,Von Sternberg ofVon Stroheim)hebben

allemaaléén hoofdbekommernis,en datis:de Stijl.BijKubrick in Clockwork Orcngekun je echtermoeilijk van stileringspreken,en moetje het
woord <effect'gebruiken.Zijn effœten,ofvertekeningen,dienen enkelen
alleen terverduidelijking;oflieveralskenteken.Achterde film,mensen,
schuilteen thesis,oflievereen gM achtengang.En daarin bestaatde grote
handigheid van Kubrick,dathi
jzijntoeschouwerseenbepaaldegedachten-

gang opdringt,terwijlhijdoetalsofhijdie alleen maar suggereerten in
velegevallen doetalsofdie lesishetproduktisvan deintelligentievan de
toeschouwer zelf.

Gedurende œn zestigtalminuten bouwthijzijn eerstethesisop:geweld is
een angstaanjagend facetvan dezemaatschappij.DaarnawordtgM urende
zestigminuten thesisB aangevoerd:demaatschappijheefthetrœhten de
plichtzich m etgeweld tegen datgeweld te verzetten.Om tenslotte in een

dertigtalminutenbijdeeindconclusietekomen:geweldisbeslistangstaanjagend;hetgewelddatdemaatschappijtoepastisevenœnsangstaanjagend;
conclusie:ja,watdan?Eenpirouettedieonsterugbijdebeginfasebrengt,
zonderdatde rM enering overA en B onsenig kritisch inzichtheefthelpen
verschaffen in de them atiek van hetgeweld.
Datdeze driele ge thesisopbouw sm culœrtop wathi
jjuistpretendeertte
bekritiserenenuiteindelijkdusvollH igonkdtisch werkt,kan in de volgende opœ nvolging aangetoond worden.In A worden hetgeweld en de bru-

taliteitop spœtaculaire wijze gdnsceneerd.Hetkwaad (databsoluutis)
wordtop œn dubbelzinnigemanier<aantrekkelijk'gemaakt.Voordeheld
moetM erop œ n straf volgen.M aar ook de toeschouwer verdienten ver-

wachtvoorzijn fascinatievoorhetgeweld een straf.Daarom volgtin B de
maatschappelijkesanctie.Nuwordtdoordemaatschappijallesinhetwck
gesteld om het individuele geweld met een s% ctureelgeweld te kœ r te
gaan.Deze fase wordteven negatiefvoorgesteld a1sdevorige,zodatfase A
en fase B elkaarin wezen opheffen en we toteen derde fase C kunnen gerA en.Daarin worden zowelde actiesvan hetbegin alsde tegenacties van

hettweMe deeltenietgeaan.Blijftoverœn sttusquo,die gelijk isaan
hetvertrekpunt,maarin œ n verdoezelde versie.De lematische sta ctuur
verlooptexact parallelmetwat de hM endaagse toeschouwer verlangten
verwachtvan œ n fllm :<onkdische kritiek'.
ln deze driM elige thematische ontwikkeling valtook op watin de verhouding idee-effœ taan dedag kwam :œn dialœ tische spanning van hetkaten-muistype.Een compromis tussen A en B,in een verdoezelde C-vorm .
Een effectdateen idee beter verhultdan onthult:en ideeAn die zich totde
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effecten op een gelijkaardigewijzeverhouden.En a1sik hetnogmag uitbreiden totderelatiefilm -toeschouwer,danontdekjeook daareen soortgelijke effectieveontkenning van watluidruchtig beklemtoond wordt.
Kubricksfilm isdemagogisch.Hijspeculeertop hetgevoelvanintelligentie
bijde toeschouwers.Hijgeefthun de indruk datze intelligentzijn (en
iemand op diemanierbedriegen,en jeop diemanierlaten be riegen vind
ik hetergste watjekan overkomenl).De toeschouwers van Clockwork
Orange denken de bloedarrne gedachtengang van 'Cubdck zelf gevonden
te hebben en via de film van Kubrick gemediteerd te hebben over fhet

geweld in onzemaatschappij'(gewiseen ambitieusthemal),terwijlzeniet
eensbesefthebben ofwillen beseffen datze zelfhetvoorwerp hebben uitgem aaktvan Kubricks shocktherapie.Kubrick weetondertussen maaralte

goed dathijgewilligeproefkonijnen voorzich heeft;ofhijechterzelfaan
zijndemagogieweetteontsnapm n,isvoormijeenvraagdienegatiefmoet
beantwoord worden.Zijn goedeen oprechtebedoelingen ten spijt!
Clockwork Orangeisin iedergevalœn prachtig exemplaarvan hoe Igenot'
en 'geweld.'metelkaarverbonden zi
jn op dietypischeactueelwestersemanier,dieM erin bestaatdatnoch genotnoch geweld in hun zuiverheid naast

elkaarstaan,maarhetenealtijdhetanderekomtvertroebelen,en men via
hetene hetanderekan manipuleren.Of,zoalsRoland Barthestelkensweer
herhaalt,in onzeW estersecultuurdaagthetene teken telkensweerop om
hetandere goH te praten;gœ n enkelteken wordtalszuiver teken getolereerd;deene conventie moetde andere trachten te verdoezelen,omdatwe

bangzijn voordeconventie;dedialectiek van dezeclichés,tenslotte,dient
nieten wordtnietgebruikt ter ontluistering - a1s kritisch instrument

maarwordtin onophoudelijkespanninggehouden om dettoestandin stand
te houden'.Op die manier ook wordtdegroterebewustheid die men in de

jaren zeventigheeftten aanzien van hetmeium film,gebruiktom demogelijkekritiekteannihileren doorintelligentiesm lletjesonderhetmom van
kritiek.

E en nieuw e katholieke strategie
inzake abortus

Destrijd rond deabortusis,ook ditjaarreM s,inverschillendelanden heftig opgelaaid.In Amerika besloothetHoge G erechtshof hetrechtvan de
vrouw op privacy te laten prevaleren boven de bescherm ing van hetongeboren leven en derhalve de wette Tliberaliseren'.ln Italië werd œ n voorstel tot abortuslegalisering inge lend.In Engeland is de tLane Commission'nog steM s bezig met œ n onderzoek naar ket functioneren van de

AboruonAct1967;te- ijleenreronthoofdartikelinBritishM edicd Journn1eenhelerijtwijfelsen vragenoverdeabohusen zijngevolgenopperti.
Deaanleiding totdezevragen isl> ensgroot,hetbelang van de antwoorden
evident.W ie deze vragen opwerpt,beri
jdtnietmaareen katholiek stok-

paardje.Aldoen zichvoorkalolieken zekerook nog apartevragenvoor.
Zo erkende onlangsKardinaalHeenan,datdeEngelsekalolieken in deze

œn strategische vergissing heb% n begaan:'Destijds heeft de katholieke
kerk Zch metopzetnietuitgesproken tegen de Abortion Bill,omdatpoliticions te verstaan gaven datzo'n kal olieke stellingname zou uitgelegd
worden als een bevestiging van hethumanistisch argument,als zouden het

allœn dekatholieken zijn diezich tegen abortusverzetten.lntussen weten
weallemaal,watvooreenafschuwelijkezaak dezeabortuswetis'(gœiteerd
in The CatholicHerdd,2 februari1973).Ten aanzen van abortusiser

we1degelijk behodte aan een kalolieke strate#e,die vastberaden moet
zijn waarvastberadenheid geboden is,en me ogend waartotme Hogen
aanleidingbestaat.W anthetlijdtgœn twijfel,ofdegrondigeafwijzingvan
abortusvormtthans œn van de voornaam ste verKhilpunten - zo niethét
verschilpunt- tussen de katholieke ethiek en verscheideneandere tegen-

woordigindemodezijndeopvattingen terzmke.Tegenoverdeaarzelingdie
1 W - en mogen Zch we1afvragen,voorwelk soortmaatschappi
jwedoordeAbortion Actpetekend hebben.Is dater een van seksuele vrijheid,ja ongebondenheid,

met ernstige gevolgen voor alde betrokkenen? Kan in een zo delicate materie de

wetgeving hetgedrag van deburgersbemvloeden,ofdoetzijnietsandeD dan Zch

inhetzogvandepubliekeoyinielatenmeezuigen?HeeftdeAbortionActgedmgswijzigingen teweeggebrachtdle anderszouden Zjn uitgebleven?'(LatentM orbldîty
WterAbortîon.in BritishM edicd Journcl,3maart1973,p.5Y).
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bijsommigeanderechristenen tebespeuren valt,handhaaftZch dekaloliekeœnstemmip eid.Op ditpuntisdizooguitgesloten.M etae rtusstaan
we voor een ulumatum,een aecplus ultra,bevinden we onsop œ n laatste

verdedi#ngslinie en tegelijk voorste getuigenis-linie,op een onmogelijk
prijstegeven m sitie.

Daarom verdientde aboA skwestie alonzeaandacht.W e moeten zien vast
te stellen,waarprœiesde m eningsverschlen liggen en waardoor zijbepaald worden.En datisœn ingewikkelde opgaaf,aangezien abortusgœ nsZnsallœn maarœn <œnvoudigemedischeingreep'is(zoalssommigevoorstanderservan beweren),doch metvele takken van wetenschap temaken

heeft.Datdeinbreng van striktme ische zijdeMerbelangrijk is,spreekt
vanyelf.Daarnaastechterkan de psychiater veelonthullen over de motie-

ven waarom vrouwen abortuswensen - en dievaak heelanderezijn dan
welkeZjaanvoeren.De socioloog op zijn beurt> 1de kwestie als sociaal
problœm in œn ruimerecontextplaatsen.Endejurist,alwœthijdat<œn
wetmaken overietsnog nietbetekentdatm en ditook legitim eert',za1bo-

vendien nietkunnen ontkennen,datwehier(in Engeland)meteen erg ongelukkigewettedoen hebben,n.
1.œn wetdienoch naarde gœ stnoch naar

deletterwordtnagekomen.Endejongsteonderde'overkoem lendewetenschapm n',de œologie,weet in dit verband het nodige te vertellen over
bevolkingsgroeien overde 'kwaliteitvan hetbestaan'.De vrouw-in-nood,
diemœ ntin abortusuitkomsttem oeten zoeken,staataldusin hetcentrum
van heelonsdenken overonze beschaving en toekom st.W anthaarverhaal
isœ n verhaz van leven,dood en liefde.

Nu wordtvan katholieke zijde bijde behandeling van de abortuskwestie
nogalœ ns verzlllmd voldoende aandacht te bestM en aan aldie brM ere

asm cten.M aarevenzeerwordtaan dezesamenhangen voorbijgezien door
dievoowechtersvan abortusvrijheid dieom reren metzulke simplistische
kreten als <œ n vrouw is baas over eigen lichaam 'of :in eigen buik'.Als

kalolieken ditlaatste dan weerpareren mette wijzen op de fheiligheid
van hetleven'en op GM als de oorsprong van dat leven,dan Ztten we

middenin œndidoguedessourds.Beidepartijenpraten honderd uit,geen
van beideluistertveel.Natuurlijk moetmen,waarnodig,durven uitkomen
ook voordeprofetischeergernisdiedecM stelijkeleeruithaaraard wekt.
Zoals ook de profeten vaak een shockm ethode te baatnamen om de gewetens wnkker te schudden.M aar zelfs de profeten waren er steM s op

bM acht,alde beschikbare gemœnschappelijke opvatdngen te benutten.
<Zo spreektde Heer'is een sterk argumenttegenoveriemand die dezelfde
Heererkent.Hetheeftminderoverre ingskrachtvoorwieH em nieterken-

nenofZijn wilandersuitleggen.Wievan zijn standpuntin dezeovertuigd
is,moetzijn argumenten afstemmen op de <middengroep',op hen dieniet
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wetenwatzeervan vinden,opdetniet-gebonden'groepsop hendie(en dat
Zjnerhéélwat)doordepraktijkvan deAbortion ActgenoegDam verontrustofgeschoktzijn om temenen datde zaak opnieuw dientbekeken te
worden.Dan zouden deargumenten zijn afgestemd op hetforum van de
rH e.
M aar ditis nietde m anier waarop in feite de discussie steeds isgevoerd.
M en denke slœ hts aan het retorisch <zwaargeschut'(rhetoricalover-kill)
waartoe katholieke propagandisten zich meerm aals laten verleiden.Ik bedoel:hetgebruik van œ n taal die hun tegenstander belet zelfs maar te

luisteren.W aardoorzijtevensvoorhetforum van deredehun stellingverzwakken.Alsmen b.v.begintm ette spreken van m assa-m oord,genocide,
slachting van onschuldigen en de herinnering aan Bergen-Belsen oproept,

komtmen - hoebegrijpelijk ditallesook zij- zelfsnietmeeraan een
poging toe om zijn tegenstanders te overtuigen,daar die dan hun oren
stopm n en Zch V een maaropwinden.Evenmin kan ditbijdragen totœn
reelijke gM achtenwisseling metanderen,daar de emoties in de plaats
treden van derede.Hetenige watmen erm œ bereikt,is:datde reM sovertuigden nogmaals in hun ov,ertuiging bevestigd worden en zich nauwer
aanœnsluiten.M aardaar schieten we nietzoveelm eeop.
Daarom zalm .i.hetkatholieke verzd tegen abortus of,korter en Juister,
hetverzettegen abortus,metfilosofischeargumenten moeten worden gevoerd.Negadefbetekent dit,dathetbi
jde publieke discussie weinig zin
heeftzich te beroepen op theologische princim s,d.w.z.princim s die,om
geaœ epteerd teworden,œ n explicietgeloofvooronderstellen in God alsde
schepperm etderhalve de mensalsm H eschepper.Hoe sterk ditargument

op zichzelf ook mag zijn.hetis O œn goH voorintern gebruik tussen
Godgelovigen onderling.Hetsnijdthoegenaamd gœn houttegenover de
m eeste verde igers van abortus,die dit geloof in de God-schepper niet

delen.Daarbijkomt datookzijdieditgeloofwéldelen,nietaltijd ook tot
dezelfde conclusies komen inzake abortus:re en te meer om de kwestie
fiosofisch te behandelen.

M ettfilosofisch'bH oelen wijdan œhterniet:een van eerste beginselen
uitgaand,louterabstractrH eneren.En zeerzekermagdaarbijnietworden
voorbijgegaan aan demH ische,psychiatrischeen sociologische gegevens,
diejuistin hetprocesvan bezinningmoeten wordengeïncorporeerd.M aar
vooralishetbelanl jk,datdurbijdejuistevragen worden gesteld en op
hetjuisteniveauenin dejuistevolgorde.W iedatdoet,kan onbeschroomd
voor het forum van de rM e verschi
jnen.Zulk œn verheldering van het
vraagstuk zou - zo zijmogelijk blijkt- œn grotedienstbetekenen aan
heelonzepluralistischesamenleving,diewaarlijk nietweetwatzijdoetals
zijzich voorabortusuitspreekt.
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Wie voorabortusZjn,nemen vedalaan,datwijkatholieken,gezien ons
systemauschverzetertegen,geen enkelebijdragetotdegedachtevorming te
leveren hebben doch alleen maarlastig kunnen zijn en obstructievoeren.
En telkens als we onsvan hetfzwaargeschut'bedienen datik a1srhetori-

ci over-killbeutelde,stijven wedeanderen in diemening.M aarmag het
misschien bestâân,dat iemu d zich tegen ietsverzeten tôch heel goH e

gronden heeftom daartegen te zijn? BijDescartesvinden we een aanwijZng die in ditverband van nutkan blijken.M etzijn doute méthodique
trok Mjallesin twijfelen nnm hijniets op goH geloofaan.Hijmaakte
œ hter één vœlzeggend voorbehoudsn.1.voor het terrein van de m oraal.
De reden hiertoe was,datwe m etmorele normen nietkunnen experimen-

teren zonderlevensgrootrisico;en datwe,na hetmislukken (ofook het
slagen)van ketexperiment onmogelijk totdebegintoestand kunnen terugkeren,daardan hetexperimentonszelf2 veranderd heeft.Zou duseen
katholiek moeten uitgesloten blijven van de discussie omdatMjop voorhand tegen abortus is,dan moetelke abortusvoorstander evenzeer van de

discussie worden uitgesloten,aangezen hijalveranderd isdoorzijn aangenomen houding en ervaring zelf.Die moethijimmersuiteraard willen
verdedigen,daarhijandersin een ondragelijke cov ictsituatie zou leven.
Doorhetmœhanismevan zelfverdH igingen zelfverantwoordingishijniet
meervrijom een richting tevewerm n diehijzelfree sisingeslagen.Wi1
hijoottvoorhetforum van de rHe kunnen verschijnen,dan zi hijœrst
een meH ogenloze filosofische rdnigingskuur m oeten ondergaan.

De beslissende yragen

Dikwijls hoortmen de mening verkondigen,dat de abortuskwestie zou
kunnen en moeten geregeld worden in hetm M ische vlak.A 1m ag dem e i-

schebeschouwingnooitverwaarloosd worden,zijkan allœn hetvraagstuk
nietoplossen.Datblijkt!Tmmers,a1szijditwé1kon,had zehetallang gedaan;welnu,zijheefthetnietgedaan;duskan zehetook niet.Dere en
waarom hetmM isch denken uitZchzelf niethetverhoopte antwoord kan

opleveren,ishierin gelegen datdaarbijongœontroleerdeNosofische voorondersteK ngen worden binnengesmokkeld. In de loop van ons betoog
zullen we datnetwerk van presumptiesmoeten zien te ontwarren.En voor

œn goM emelodischeaanpak lijkthetdaarbijgewenst,devraag naarde
aard van de ongeboren vrucht,de foetus.in vieronderdelen te splitsen:
Isde foetuslevend?

Isdefoetuseen individueel,afzonderlijk wezen?
Isdefoetusmenselijk?
Isde foetus œn persoon?
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Deeerstevraagisde gemakkelijkstevandevier.Datdefoetusleep,valt
reM safte leiden uitzijn groeidoorceldeling binnen enkele uren na de
bevruche g.Na drieà vierweken beginthethartin aanleg zich alsamen te
trekken en uitte zetten.Om trentde tiende week kan de halslag al gereSstreerd wordenz...M aarhiermee Hjn we ernog niet.Om ons verzet
tegen abortus te funderen,dienen we verdernog te vragen:om welk soort
v= leven gaathethier?

Isdefoetuseenindividueelwezen?ln pleidooien voorvrijeabortuswordt
vaak gescherm d met leuzen die hierop neerkomen, dat de foetus alleen

maarœn dœlofeen aangroeiselzou zijn vanhetlichaam van demoHer;
teM jldemoH erhetrœhtDu hebben om overhaareigen lichaam naar
believen te beschikken.De laatstgenoemdethese isop Zchzelfaltwijfelachtig (iszelfverminkinggeoorloofd?).Maarnôgmeeraanvœhtbaarisze,
indien toegem stop abortus.W antondankseen duidelijkelevensverbondenheid tussen zwangere vrouw en foetus,heeftde foetus ree s in zijn
vroegste stadium nietallœ n een onderscheiden genetische structuur,maar

weldra ook œn afzonderlijke hartslag en œn afzonderlijke (elektrografisch registrxrbare)hersenaciviteit.Hijiszowelinzijn opbouw a1sin zijn
aanlegonderscheiden.Zelfsreageerthijmetachtweken alop zintuiglijke
pHkkels.
Een combinatievan hetargumentuitdegeA tica en datop grond van fsubstantiële verandee g' treft men aan in Germ ain Grisez's Abortion.
.The

M y hs,theReifffel,nnd the Argum ents (W ashington D.C.,CorpusBooks,

1970).Dekernvan zijnbetoogisalsvolgt:
fzaadcelen eicelkan men vt
sôrde bevruchting beschouwen alsbehorende

tothen vanwiezijafkomstigzijn.M aarvanafhetmomentdatdebevruche gplaatsgrijpt,bestaateréén ce1diemetgœn van debeideoudersmeer
gddentificeerd kan worden.(...)Hetbevruchte eitje vormtgenetisch œn
continueeenheid methetgeen zicheruitomwikkelt,te- ijlvoordien zaadcelen eicelin hun tweeheid continu sam enhangen m etde dualiteitvan de

tweeouders(dusmethen waaruitzf/ontG kkeld Zilnj.

En zo blijktin deconceptiehetscheidendemomentte liggen tussen het
zijn van deoudersen datvan hetkind;en be#nthetnieuweindividuele
leven dusbijde bevruchting.Zo gezen,staat hetbuiten twijfeldat de
vrucht,ook v66rdegeboorte,en we1vanafhetm omentder conceptie,een

levend,menselijk individu is'(p.274).
2 Toen e n reporter eens een bandopnxme van dehartslag van een tien weken oude

foemsvoor MrsDiane Mundy (grootvoorstandstervan liberalisering van abo> s,
red.Ned.
) afdraaide,zeideze:'Hetklinktneta1s en trein die van Paddingtonstation optrekt'.RO ctie van de reporter:r atbetekentdan op z'n minst, datu het
kunthorenl'.
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Uitde substanuële verandering al
lœn kan men nog nid tothetmenl-zijn
van de foetusconcluderen.W aterwe1uitm ag gœ oncludeerd worden,is:
datna debevruchting een nieuw wezen bestaatvan œn andere zelfstandigheid dan zowelM adcela1seicel.Deargumenten die degenetischegegevens

onsvoorhetmens-zijn van ditnieuwe wezen aan dehand doen,zijn zo
sterk alsmaarmogelijk.W antde DNA-ketens blijken specifiek voor de
soort,d.w.z.exclusiefkenmerkend voorde species'mens'en blijven dat:
aEeen een zqensenkjnd kan geboren worden itde eenheid van zaad- en
eicel.
M aar er isnog m éér.De genoemde DNA-codering isnietalleen specifiek

(n.l.menselijk ennietietsanders),zijisook individueel:
flM ervan onsheeft,vanafhetogenblik datdeeicelvanzijn moe erwerd
bevruchtdoordezaadcelvanzijn vader,nietallœn dfeindividualiserende
trekken geërfd die we metmenig ander (rasgenoten,bloH verwanten en
metname onzeouders)gemeen hebben,maartevensdevolstrektuniekindividuele eigenschapm n zoals de prx ieze kleur van ogen en huid, de
vorm van hetgelaaten ...onze vingerafdrukken'.3
De dactyloscopieisdan ook niettoevallig dem eestfeillozemethode,totnu

toebekend,om de identiteitvan e1k menselijk individu te registreren.Zij
leverthetbewijs,datdemensen nietallœn onderlingverscheiden zijn,maar
datieder van hen uniek is.De individualiteitvan de foetushoeftmen dus
niettezoeken in hetm tentieelaanwezige.De foetusiseffectiefreM sindi-

vidueel.ja volstrektenig.W ezouden œnsmoeten ondeaoeken,waar bij
de abortuskwestie deze agressie tegen het unieke,tegen hetindividu,ten
diepste vandaan komt.Hebben we immers niet allen œ n zwak voor het

unieke? En ishetnietietswaarwe allen (somsin zelfverhœrlijking,soms
ook in zelfbeklag)aanspraak op maken:gewaardeerd te worden om onze
eigenheid en individualiteit?

Isdefoetusmenselijk?W e zagen a1,datdefoetusleeft,individueelisen
op z'n minstwatzijn ontwikkeling betreft- specifiek menselijk is.
M aarkunnen wenogverdergaan?KandeDNA-codegelden alsdedefini-

#evan hetmens-zijn?Plegen weindiedefinitienietalswezenlijk element
tevensre elijkheid en relatie op te nemen? Inderdaad.Dit leidt tot de
Vraag,ofmendeDNA-code- hoeweleen noodzakeli
jkevoo- aardevoor
menselijk leven,datdaarzonder nietkan G staan - we1kan hanteren als
afdoend criterium voorde aanwezigheid van œ n mensenleven.Op ditpunt
komen we uiteraard nietverder,als we nietde ro liteit erkennen van het

F tendële.M aardezelaatsteerkenning isnu juistietswaa= eezekerhet
3 BernardTowers,Lf/eBeforeBîrth,in TheM onth.juli1967,p.40.
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tedenken,doch juistin dedynamischelijn van wat<onde- eg is',wat:in
wordingis',wattgroeit'.Enmetdefoetusisontegenzeggelijk zulk een ontwikkelings-(wordings-,groei-lprocesbegonnen,dat,alshetnietwordtafgebroken,hetontwikkelingsprocesvan een menselijk wezen zalblijken te
zijn.Zoalseen volznniettebegrijm nisvoordatdewoorden ophun plaats
staan,zo wordtook œ n onmiskenbaar begonnen individued levensproces

doorhetvoortijdigaftebreken totonzngemaakt.
Deideevanhetpotentiële,zo vertrouwd alsZjvoorhet<modernedenken'
inhetalgemœn reedsis,spreektwe1heelbijzonderdeembrm loogaan,die
inzijnvak immersvooralmetditbegdp moetwerken.Zobedgthijo.a.de
term <prospœ ueve betekenis',aanduidende dat een bepaald partvan œ n

embryo bijnormaalverloop van hetontwikkelingsproceseen zeerbepaald
lichaamsdeel,b.v.een oog zalworden en nietiets anders.En a1shijhet
heeftoverfprospectievepotentie'sdoelthijop de mogelijkheid dat,langs
exm rimentele weg,bepaalde cellen afgebracht kunnen worden van haar
norm ale ontplooiing en zich dan totietsanders ontwikkelen.Sommige go
deelkn worden in een vroeger stadium reH sdefinitiefbepaald dan andere.

M aar ook inzovermulti-potentialiteitbestaat,wordtzijgaandeweg ingem rkt.Ditgeldttrouwens ook voorhed hetverdere verloop van œ n mensenleven.Telkensalsweeen keuzem aken,beperken we onszelf:wie besluit

artsteworden,kan Hch nietmeerontwikkelen totdegroteviolistdiehij
andershad kunnen worden.
In een recente Franseinter-disciplinaire studie werd onderscheid gemaakt

tussen tmenselijk'en <vermenselijkt'leven,humnnnengehumaniseerdleven
(ktudes,januari'73,p.71)Streven,april1973,p.645).Zeker,voorzijnvollM ige remlisering vraagt elk mensenleven om aanvaarding en erkenning

doordesamenleving.En iemandsmens-zijn om nbaartZchinbetrekkingen
totandere mensen,waardoorMja.h.w.in hetmensdom wordtbinnengevoerd.In dieZn heeftde foetusnog geen tvermenselijkt'leven murwé1
'menselijk'leven.Ditisgewoon œnbepaaldeinkle ing van depotentialiteits-ge achte,waarbijdan,zonder té veelop te eisen voor hetembryo,
duidelijk rechtwordtgH aan aan de ro1die de menselijke betrekkingen
spelen in deontplooiing van hetmens-zijn.M aarditsm ortonsjuistaan
totn6g meerrespœtvoorhetongeboren leven,aangezen dMr- bijde
foetus- hetprocesvan de erkenning doorde sa enleving beginten onze

houding jegenshetkind nâ de geboorte wordtmH e bepagd door onze
voorafgaande houding tegenover diens ongeboren bestaan.In zekere zin
wordtditgestaafd doorhetargumentvan de pleitersvoorabortus,a1sdie

zeggen datZjhetaantaltongewenste'kinderen (eenbegrip waarik hierna
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nog op terugkom)nietnog groterwillen maken.W aarbijmen omtrentde
agressiviteitdieindezeafwijzingaanhetlichttree t,psycho-analytisch wel
watnaders zou willen weten!

Isdefoetuseen persoon?Datdeongeboren vruchtleeft,individued isen
zich binnen de menselijke soortontwikkelt(en dus verder vermenselijkt
moetworden):ditallesisalved,mparnog nietgenoeg.Hetis,nogmaals
gezegd,voorwaardetothetm rsoon-zijn.Maarwatditlaatstebetreft,laten
biologischeen m H ische criteria onsvolkomen in de steek.De vraag:fW at
isœ n m rsoon?',ofbeter:<W anneerisereen persoon?'valtim mersbuiten

hetterreinvandiewetenschapm n.W atmen denktoverhetm rsoon-zijn,is
een kwestievan wijsgerige aard en ligtin deordevan waarden.M ochtal
hettotMertoe behandelde nog enige ruimte laten om naar de ene dan we1

deandere mening inzake abortuste neigen,zo loopthier- bijdevraag
naarhetpersoon-zijn- onherroem lijk dégrotebreuklijn dermeningen.
Hetistegenwoordig œnwijd verbreideopvatting.datde'persoonlijkheid',
de actuelebeleving van demenselijkheid,louterhetproduktzou zijn van
intermenselijkecontacten.Daarentegen wordendechristenen geachtereen
statisch-ontologische opvatting op na. tehouden (
<Een persoon isœn per.
soon,onalankelijk van zijn betrekklngen totanderen').M aaruiteraard is
ditœn scheve voorstelling,daar iemands persoon-zijn uiteindelijk niet
anderskân gedefinieerd worden dan doorzijn om nstaan voorzijn mede-

mensen en voor God.Sluit men deze dimensies uit,dan houdtm en een

afgeknotte persoon over:iets m tentieels,afgesnM en van zijn realisering.
DehM endaagszogangbarezienswijzeœhterzietin depersoon alleennog
de relaties,zonder aandacht voor wat aan die relaties ten grondslag ligt.
Een sprekend voorbeeld hieaan leved de Amerikaan A shley M ontagud

doorte stellen datmens-zijn meereen prestatieofvoltooidheid (achîevev nf)isdanœn gave(endowmentj.Zo be en,zou demensnieta1smens
wordengeboren,maarpasmensworden doorzijn betrekklngen metanderen.Aldustrachtmen een radicaletegensteKng temaken tussen enerzijds
de volwassen mens,levend in œn heelnetwerk van menselijie relaties
(liefde,werkkring,spel),enanderzijdsdetabularasavandefoetus(zônder
liefde,enz.).ZoalsGerbererbijaantekent,wilmen hiermeesuggererendat
'geen enkelevergelijkingmogelijk istussen devolwassenediein dewereld
optreM t,en de ongeboren vruchtdie nog m aanden m oetdoormaken voor-

dathijbijdegeboortezijn eerstesocialecontactlegt'(ibid.).En zo wordt
abortusdan goe gepraat,om datdefoetusnog nietde statusvan menszou

hebben.Inhetrechtvaardîgenzel/vc aboktusvervormtmen ipso/*f/ de
4 Geciteerd doorRudolfJ.Gerber,in Abortion,Parametersfor Decision,in InternatîonalPhilosophkalQuarterly,december1971,p.575.
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definitievan wl/mens-zil'
nis.Datdithierinfeitegea urde,moestdemœs-

ten onzerwe1ontgaan,daarwijAngelsaksersnu œnmaalnietzo sterk tot
speculauefdenken gH isponeerd zijn.W eshzvehetvanvitaz belangis,de
consm uenues daarvan te ontmaskeren.

Wantalsmendewaardevanhetmens-zijngaatafmeten naardegraad van
voltooidheid,komtmen totenormiteiten alsconclusie.Vooreerst:hoemoet

onzehouding dan we1zijn tegenoverhen diehun leven zondernoemenswaarde <voltooidheid'hebben moeten leven en die nu een zware belasting

voorde gemœnschap betekenen? Kunnen we hen gerustopruimen? (Ja,
zeggen de eulanasie-profeten,diedaarbijuitde genoemdepremissetenminstedelogischegevolgtrekkingmaken).Ofook:watmoetenweaanvan-

gen methen die gœn ofslœhts een minimale ontwikkelingsmogelijkheid
hebben ofwierontwikkelingsmogelijkheid zwaarisaangetast,zoalsgehandicaptensmisvormden,spasuci? Zouden menselijkewezensenkeltewaarderen zijn omdaten lnzover zijwerkelijk Znvolhandelenmwie za1 dan
'voor hetoorded bestaan'? GH urende generatiesheeftin de Angelsaksische wereld hetutilitarism e hetdenken gemodelleerd.De œho van Bentham's <felicisc calculus'hoort men nnkllnken in alle publieke discussies
over abortuszoalsdie via de massa-me ia gevoerd worden.W atdan alleme ook nog enigszns plausibellijkt,doordat de nnndacht uitsluitend
wordt gedchtOP de vrouw en haar toestand.W aar dit toe kan leiden,
bewijsteen we1gH enkwaardige uitspraak van n omas Szasz:<Erzouden
helem aal geen wettenjke bepali
ngen inznke abortusmoeten bestaan.Die

om ratiemoestmen even gemakkelijk kunnen ge aan krijgen a1sb.v.een
schoonheidsom raie aan de neus's.Lu talle diem re samenhangen buiten

beschoue g.maak een Meuwemens-definiue,vergœtdatabortusaltijd in
œ n ved brH ere contextaan de orde komt...en m en hoeftnietlangerop

tekijkenvan uitsprA en zsdeze.
M aarhetprinciep dathieraan ten grondslag ligt- meeso zonderdathet

duidelijk alszodanig gesteld wordt- isnietV œn datpersoon-zjn verstaan moetworden in termen van voltooidheid,m aar dathetvoltooide de

voo= ngheeft.En daartegen zijn nog tweeverdereen afdoendetegenwerpingen te maken.
De eerste is,datniemand erln gelooft en niemand ernaar handelt.De.
M
men ditwél,dan zouden alleliefde,zorg en ge uld die men aan hetgroot-

brengenvanMnderenbesteet,tijdverspM ngzijn.Kinderenschatenwaardeertmen nietom watHjalbereikt heba n;wantdaaaan kunnen ze
voorshandsnog weinig laten zien.Zijworden geschaten gewaaMeerd om
watzijaan mogelijkhH en en toekomstinzich dragen.En waarom D uden
5 TheEthlcs0/Abortlon,in TheSu- nflf,26,1966,p.147.
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wejuistdedood van œnjeugdig persoonalszobijzondertragisch m oeten
ervaren? Als we hetbereikte stadium van voltooidheid bepalend vonden

voorde matevan mens-zijn,dan hoefden we onszo'n sterfgevalimmers
nietzo aan tetrekken.MaarjuistdegH achteaandeG loftendiedatjonge
leven inhield en die,helaas,niettotvervulling mochten komen,brengtdat

gevoelvan tragiek teweeg.Niet-vervulde beloften,verijdelde hoop:dâtis
hetwatstofbiH tvoortragedie!7,,
0 blijktdushetpleidooivoorabortuste
steunen op œ n grondge achte diedeverde igerszelf- naarwe aannemen
-

overigensindeverstevertenietin praktijk zouden willen brengen.Het

verschilin onvoltooidheid tussen een foetusvan drie maanden en een kind

van driejaarisallœn maargradueelen een kwestie van tijd.W ezenlijk
onderscheid is er tussen beide niet.
De tweH etegenwerping is,datmen,dooraan hetreM svoltooide de voor-

rang te geven boven hetnog in ontwikkeling zijnde,hetrechtverdedigt
van de gewelddadigen tegen deweerlozen.W antwaarhetop neerkomt,is:
M acht is Recht!De volwassene, de m oe er, is volle ig meester van de

situatie.Zijheeftde keus(zijkan - om tebeginnen - <nee'zeggen,ze
kan aniconceptietoepassenszekan besluiten hetkind tekrijgen).Hetongeborenkind heeftgœn keus.Hetheeftzelfom zijnbestaan nietgevraagd.
En alshetzijn plaatsin de wereld begintin tenemen,isdatvaak in de
hoe anigheid van (watSartrenoemt)detrop.Hethad erook nfetkunnen
zijn,maarhetiser(œn gM achte waarbijmen eertijdsalsbijeen wonder
stilstond).Alsmen nueen eventueelconflicthierbijvoorbaatinhetvoorded van demoH erbeslist,diedan metde foetuskan om springen alsofhet
œn kwaadaardig gezwel was, dan sanctioneert men brutaal machtsmisbruik.Een misbruik,dat we in elke andere snmenhang onmiddell
ijk als
zodanig zouden onderkennen en trachten teverhinderen.Hierevenwelblijven voor de m eesten onzer de slachtoffers onzichtbaar.En zo worden de

gewetens gemakkelijk gesust.Abortus is,evenals porno enz.,in wezen
reactionair:hijdientom degevestigdesituauevan devolwassen mensniet
tedoen verstoren enblijfteropgerichtallestelaten zoalshetis.En hetis
jereinstebluf,datverde igen van abortuseen <progressieve'zaak zou zijn
die enkeldoor watdomme duisterlingen wordt tegengewerkt.

Een allerlaatst,en dan speciaalchHstelijk argumentmag ik hiertenslotte
nOg aan toevoegen.W antdein hetbegin gem aakteopmerking,dathetgeen
zh zou hebben l x logische argumenten te hanteren tegenover hen die
God nieterkennen,valtin zoverre te œ rrigeren dathethier- en in heel
deze diKussie - niet œ nvoudig œ n kwestie is van argum enteren.Het

blijfttevensMak,tegetuigen vanhetEvangelie.EnhetYhoortwe1tothet
meestessentiële van de evangelische boodKhap,datwijde zwlkken en
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weerlozen,de van machtverstokenen en (zo mogen we eraan toevoegen)
de Iongewensten'niettemin m etliefde moeten omringen:want fhunner is

hetKoninkrijk'.Hoewe hén beschotlwen en bejegenen:dât>1de toetssteen Zjn!De origineleboodschap van hetEvangelie isjuist,dathetniet
genoeg isliefde op te brengen voor onze eigen stam - de eigen stam van
volwassenen-onder-elkaar,maar dat we daarbovenuit moeten kom en tot
de liefde voor de niet eigene, de indringer,de onwelkome gast. Stee s

duidelijkerblijkenwetegaaninzien,hoezeerditelkerassendiscriminatiein
hetharttreft.M aarwe m oeten weten,dater ook zoietsbestaatals discrim inatie van de ongeborenen door een racisme van de wereld der gebore-

nen,dergrotemensen,die zich âltegeriefelijk in hun frechten'genesteld
hebben.

M otieven enmedelqden
De voorgaande argum enten zullen doorm enig verdedigervan abortusver-

moedelijk worden weggewuifd wegenshun onvermijdelijk abstractkarakter.De vrouw in nood,zo za1men zeggen,isnietgeïnteresseerd in filosofi-

scheredeneringen.Datmag dan zo zijn,maarhetdoetin iM ergevalaan
degeldigheid van deargumenten nietsaf.W elkan hetnog eensdemonstreren dateen situatiebetermetœn koelhoofd kan worden beoordeeld voor-

datzijintreM t,dan in een paniektoestand waarbijmen geneigd isgretig
naardesnelste<oplossing'tegrijm n.Devrouw dieom eenabortusvraagt,
kan van gevoelen zijn dathetembryo haarop een ofanderemanierbedreigt; men hoeft slechts te denken aan geweldpleging en oorlog om te
weten dateen daad gesteld onderpressie van œ n bM reiging een ontmense-

lijkendeffectheeftopwatmena1sdeoorsprongvandedreigingbeschouwt.
Nietteminiseraanleidingvoorhetverwijtdatwedevrouw methaarproblemen totnu toe - om metHusserlte spreken - fausgeklam mert'hebben.Laatonsdaarom nu hetevenwichtherstellen.

Hoemeermen abortusafwijst,deste meermoetmen mM elijden betonen
metwieom abortusvragen.Nietœnvrijblijvendmeelijdendatzich uitin
vrome gevoelens,maareen medelijden dattotde daad voert.Dithoudt
allereerstin,datweweten teluisteren,m aardan m eteen aandachtdie 1et
op de fwoorden achter de woorden',op de uitgezonden noodsignalen en

meteen inspanning om desituatiezo diep mogelijk tedoorgronden.W ant
hetschijnbaarzo œnvoudigeverzoek om abortusisallerminstœnvoudig.
Hetkomtaltijd voortuiteen coniictsituatie(anderszou ergœn probleem
zijn).DeFransepsychiaterM ichelGilletzegt:fEerderdan datmen abortus
beschouwtalseen misdaad,een monsterlijkedaad ofeen onverantwoordelijkedaad,doethijzich vooralsdeoplossingvanœn probleem in demen-
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selijke verhoudingen datplotseling en onontkoombaar gesteld wordtaan
de vrouw die zich laataborteren'6.
En het eni
g juisteantwoord op haarprobleem isœn mH elijden datgepaard gaatmetdeskundigheid.
ln deze fase zou hettherapeut
isch gezien onverstandig zijn tespreken van

een aanvalop hetleven.Niemandmetnog œn greintjemenselijkheid heeft
hetverlangen ofde behoefte een directe aanvalte plegen op hetleven.En
binnen hetgeheelvan in de wargeraakteemotiesen gevoelenskan een ver-

zoek om abortuseen pleidooivoorhetleven lijken.Devrouw kan bevrijd
willen worden van wat(naarzijdenkt)haarleven zou beperken,belasten
en verkorten.Dan kloptzeaan bijeen abortuskliniek.Zowi1zehetleven
beamen doorhet te laten wegmaken en vernietigen.Door nu nette doen

alsof abortus œn onbelangrijke zaak is,een tonbetekenende operatie',
brengtonze maatschappijvrouwen ertoe een pijnlijke tegenstrijdigheid in
zich doortemaken:hetleven tebeamen en tegelijkertijd hetuitdewegte
ruimen.

Natuurlijk ligtaan verzoeken om abortusnietéén enkelm otieften grondslag.Elk afzonderli
jk gevaliseen persoonlijk geval.M aarmen kan twee
grotecategorieën onderscheiden.Totdeeerstebehoren dan diemeisjesen
ongetrouwdejongevrouwendiezwangerschap ervaren alseen ongemak of
een pijnlijke situatie,en ditbeschouwd op hetmeestoppervlakkig niveau.
ln een heelandere situatieverkeren die vrouwen diealkinderen hebben en
die,omdatze gevaar voor haar gezondheid vrezen of econom ische moei-

lijkheden,ergeen kindmeerbijwillen.Tussendezetweetypen bestaateen
grootverschil,omdatdelaatstecategoriebewezen heeftkinderen tekunnen

krijgen en opvoeden,en de eerste niet.Eenzelfdeonderscheid werd door
een andereFranseartsopgemerktmetbetrekking totdepil.W atjongeongetrouwde vrouwen willen weten a1sze om de pi1komen,is:fKan ik later

nogkinderen krijgen'
?'en fzullendienormaalzijn?'.M .a.w.,dejongevrouw
dienog geen moederisen diedoordepi1dagelijkstenemenzichzelfvoorlopig de ro1van moe erontzegt,heefthetm oM erschap nietuitgesloten a1s

zodanig.Daarentegen blijktdeouderevrouw,diealkinderen gehad heeft,
te willen weten:tKan ik erkankervan krijgen?'Op hetmomentdatde
oudere vrouw de m oM er in zichzelfdoodt,heeftze een soortvoorgevoel
van haar eigen doodT.
Hetonderscheid isleerzaam ,zowelvanwege debezorgdheid zelfdie uitde

vragen spreekt,alsook omdatzijin e1k vanbeidecategorieënlaatzien hoe
dicht<vrouw zijn'en <moederzijn'bijelkaarliggen.
6 Une histoire d'amour etde mort,in Lumore etVie, 109, 1972,p.18.
7 M ichelD ebout,Sexualîté,contraception,avortement,in Lumore etFfe, 1.c.,p.28.
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Daarom roeptabortus zulke verstrekkende en diepe gevoelens van ongerustheid op.Die kunnen niet œnvoudigweg worden toegeschreven aan

ftweM uizend jaarchristelijk obscurantisme',wantZjblijken ook te leven
bijniet-christelijkeJapanners8.
Cultuurpatronen kunnen hetprobleem nuanceren, ze vormen er niet de
kern van.G n gevoelvan angstige bezorgdheid ontstaat omdatmen Zch
feringelom n'voelt,of<in hetnauw ge reven',en schuldgevoelensgaan ermee sam en,omdatereen conflictis.Hetheeftweinig zin de vrouw in deze
situatietevragen watzewerkelijk wil,wantdituittevinden en totœ n be-

slissinghierovertekomen.isnu juisthaarprobleem.Op hetmomentdat
zijom eenabortusvraagt,denktzijdatzehetkindnietfwil',maarœn deel
van haarpersoon kan nog altijd in zekere zin een tegengestelde oplossing
toegedaan zijn.In iM ergevalisheteen kwestievan gevoelensen nietvan
logisch verstand.

Om dezaken duidelijk te stellen,kunnen wedrie'wensen'offverlangens'
onderscheiden:1.hetverlangen om in ve- achting teraken;2.hetverlangen om œ n zwangerschap uittedragen;3.hetverlangen om œn kind groot

tebrengen.Alledrieverlangenszijn nietaltijd aanwezig;somsisermaar
ee
ZO
kan
en
ange
aan.
nz
ichz
elf,ea
anVr
houw
aarvVe
rir
el
nd
,an
anom
haa
zr
wa
mo
ngeret
rewoda
rde
tnze
omwetr
ekb
el
ei
wi
jkjz
vern
ou-w
aan zichzelf, aan haar vriend, aan haar moeder -- dat ze werkelijk vrouw

isen in staatœ n kind te ontvangen:zekan hiernaarverlangen en tegel
ijk
weigeren hetkind groottebrengen om datzedenktdatze ditin haarsituatie nietkan.G n andergevalis,datvoorœn aantalvrouwen m angerschap

œn bron isvanangsten en misselijkheid;zulk een vrouw verlangtwe1œn
kindvoottebrengen,maarniethettedragen.Erzijnvelevariatiesmogelijk.M aarhetpuntwaarhetom draaitis,datdeze fverlangens'en Tnietverlangens'diep geworteld zijn in haar eigen mrsoonlijkheid en in haar
relaties.Hetkan zijn datze,omdatzezelfnooiteen gelukklgejeugd gehad
heeft,haareigen ongeboren kind hetleven nietwilaandoen.Hetkan zijn
dathaarzwangerschap œ n m anieris om œ n alte dominerende moH erte

straffen.Hetkan zijn - en misschien komtditonderjonge mensen het
meeste voor - dathetm arweigel om ouderste worden en dusprompt
om een abortus vraagt:een eenm aalgeboren kind moet worden grootgebrachten datisœ n taak die zich eindeloosin de toekom stuitstrekt.Het

kan,psycho-dramatisch,œn daad van agressie zijn tegen ditzich in hun
relatiebinnendringendeleven - 'zorg datjeditding kwijtraakt'.In dat
8 Slechts 8z van de Japanse vrouwen ziet in abortus eniets kerkeerds',waartegenover 59Z het <iets heel slc hts'vinden.Van de geaborteerde vrouwen - meer dan

een miljoenperjaar- verklaardeslœhts18%,achterafg*n schuldgevoelensgehad
tehebben.Cfr.Dr.M arcelMarcotte,L'avortementsurdemande:descàf//re,eldes
/cfrl,in Relatîons,september 1972,p.243.
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gevalm oetm en zware schuldgevoelens verwachten,want schuld is agressiewaarovermen totinkœ rkomt.

Een tegenstrijdigheid diemen in zichzelfmoetdoormaken leidtdired tot
conlicten psychologische storingen.Ditwerd onlangs nog bevestigd door
een in G lifornië ingesteld onderzoek (vermeld doorPeterW atson in de
Sunday Times,11februari1973),hetwelkui
tweesdaterœn scherm tegenstellingbestaattusxn de toestandvandevrouw onmiddelli
jk nadeabortus
en waterenkele maanden latergebeurt.Deonmiddell
ijkereactieismeestal
doe eenvoudig opluchting.Devrouw kan hetleven weeraan,kx rtin haar
gezin of vriendenke g terug en weigert,vedbetekenend,verdere psychia-

trischeofbegeleidendehulp.Hetprobleem isschijnbaaropgelostdoorhet
terzijde te schuiven.M aarintussen is œn nieuw <zekteverhaal'2 in de
m aak en binnen een paarmaanden had meerdan de helftvan devrouwen
dringend psychiatrische hulp nodig.
H etalgemene beeld wasereen van acute depressie,onbekwaamheid om te
werken (waarhetstudenten betrog,een sterk leunen op en onvolwassen

pfhankelijkheidvanhunouders,enin sommigegevallen promiscuïteitwaar
tevoren vaste verhouding was.Binnen ditalgem enebeeld vertonen Zch tal

vanindividueletrekken.Zo wasereen meisjedatonafgebroken huildeen
datop de dag waarop hetkind had m oeten geboren worden,totaaloverstuurbleek van verdrietbijdegedachtedatze<haarbaby vermoord had'.
Anderen kwamen totde ontdekking dat hetbesluittot abortus niet echt
haar eigen besluitwas geweest,doch haar was opge rongen door fam ilieleden of door de betrokken man.

Destudiebrengteen belangrijk aspœtaan hetlichtvan demanierwaarop
een vrouw haar eigen lichaam beschouwt.Detwee eerste weken zalzezeg-

gen:<ik ben overtijd';van tweetotongeveerachttien weken heethet::ik
ben zwanger'.En van datmomentafheeftzede neiging te zeggen:<ik verwachteen baby'.Zelfsde m eestintensieve hersenspoeling via de com municatiemediakan hetgevoelvoorde fundam entelerelatieswaarom hethier
gaat,nietuitwissen.G arom m oetelke poging om abortuste bagatelliseren

uiteindelijk falen en depsychologischeconsm uentieservan zijn rampmlig,
altreden ze nietterstond aan hetlichtg.

Nogtreffenderen meeromvattend isdestudievan M .en A.W ynnlo.Zij
onderzochten de gevolgen op de lange duur en kwam en tot de bevinding

datdeuitkomsten destefunesterblijken naarmate zijhetonderzoek over
9 M en dient op te m erken dat het onderzoek in Californië niet door katholieken
werd verrichten dat de auteurs ervan een tliberalisering'van de abortuswetgeving
voorstonden.

10 M .and A.W ynn,Some Consequences OJ Induced Abortîon to Children Born
Subsequently, Foundation for Education and Research in CMldbearing, London,
1972.
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een langere periodevoortzetten.Zo neemtna een voorafgegane abortusde

kansopperinatalesterftemet50% toe,en ditpercentageiswaarschijnlijk
telaag geschat.De kansop vroeggeboorten sti
jgtmet40%0.Bekkenontstekingenmenstruatiestoornissen komen viermaalzoveelvooren waarschijnlijk 2 tot5% van degenen diezich lieten aborteren,worden onvruchtbaar.
Vandaardenuchtere waarschuwing van M argaretW ynn:tlonge vrouwen,
hun ouders en hun toekomstige echtgenoten dienen ervan uit te gaan dat
een abortusprovocatus nietzonder gevaar is en evenmin œ n eenvoudige

Maksmaarietswatvaakgevolgenheeftopdelangeduurenwateen jonge
alleenstaande vrouw minderverkieslijk maaktvoorhethuwelijk'.

Ookvanuitdesociologieheeftmen deabortusbestudeerdll.Dewerkelijke
motieven vooreen verzoek om abortuszijn maarzelden depsychischeof
fysiekegezondheid vandetoekomstigemoH er.Veelvakerzijn derM enen
van sociale ofeconomischeaard.Daarbijzijn driehoofd-tym n te onderscheiden:1.dejonge ongetrouwde vrouw,die vaak nog minderjarig isof
nog studeert:nu een kind krijgen zou haar toekomstin gevaarbrengen,
zou haar dwingen haarwerk ofhaar studie op te geven,zou haarzonder

hulp allœn laten staan tegenoverœn berg van praktischemoeilijkhe en.
Zijzietgeenandereuitweg,kanhethaaroudersnietvertellen (hetzou hun
dood betekenen alszehetwisten)en voeltZch uitgestoten en veroordeeld
doordemaatschappij.2.Hettwee etypeisdemoederuitde arbeidersklasse, die al verscheidene kinderen heeft die haar uitputten; haar man
wordtslechtbetaald,hunhuisiskleinofin slechtestaat,detoekomstlijkt
hopeloos.3.De derde karakteristieke situatie isdie waarin.het kom ende
kind beschouwd wordtalseen rivaalofa1seen bedreiging van œn plan dat
hetpaar,gehuwd ofniet,Zch gesteld heeft:ze willen hun studieafm aken,
œ n huisofauto kom n,voorlopig geen gezin stichten.
Hieruitvolgteen œnvoudige conclusie.Alsde motieven voor een verzoek

om abortusvoornamelijk economisch en sociaalvan aard zijn,dan kan de
maatschappij,alszewil,daarwataan doen en desocialeen economische
conditieszo veranderen datde motieven nietlangervan toepassing zouden

zijn.Indien,bijvoorbeeld,hetwoonprobleem voorjonge mensen nietœn
nog steM stoenemendeellende wasen indien dekinderbijstaàd werd verhoogd,dan zou een kind nietzo vaak als een bedreiging en als een rivaal

worden gezien;ofzou althansdedruk worden verlichtlz.Ofindien,bijde
eerste categorie,hetmeisje zou weten waar ze me eleven en praktische
11M .Bassand,J.Kellerhals,W .PasinietL.Raymond,Facteurssociaux de la /&
condité:étude sur 3000 c>,Genève.

12Dezeconcretevoorbeeldenensuggestiesslaan- evenalsdehiernavoljende-

uiteraard op Engelse toestanden.In hoeverre ze ook hier van toepassing zpn,dient
concreette worden bekeken.Rc#.Streven.
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hulp kankrijgen zonderdatmenhaardirectgaatveroordelen,zou zijminderin de verleiding komen om automatisch deabortusalseen oplossing te
zien.En hetgevalvan de overbelaste,wanhopige m oM er uitde arbeiders-

klassebrengtheeldekwestieva:derechtvaardigheidin onzemaatschappij
aan de orde,denoodzaak van opvoe ing en voortgezette inkomensherver-

deling.Maardegang van de re enering isduidelijk:a1sbijhen die om
abortus vragen,sociale en economische motieven het meest voorkom en,

dan zoudemaatschappijop dezeverzoeken moeten reageren a1sop symptomen van haar eigen ziekte en ze nietenkelbeschouwen a1s individuele,
van gevaltotgevalop telossen problemen.

Deschade beperken 13

In de praktijk za1de katholieke strategie vooraldaarop moeten worden
gerichtdatmendeaanleidingtotabortuszoveelmogelijk reduceert.Onder
maatschappelijke werkers in Engeland heerstdaarentegen een wijd verspreidetendensom abortustezien alsde eerste en enige oplossing voor e1k

moeilijk geval.Op diemanierisernietslœhts de abortus <op verzoek',
maareen uitgesproken predispositie ten gunste van abortus,zelfstegen de

wensenvanhetmeisjein.Zowerdonlangseen W estindischmeisjevan zestien dataldrie maanden zwangerwas,doordegem menlijkepressievan de
maatschappelijke werkersen depsycMateroverdonderd om zich te laten
aborteren.Datistegen de letteren de geestvan de Abortion Act,hoevaag

die ook is.Op zijn minstzou een meisje datzwangeris,zo geadviseerd
m oeten worden datzeleertzien welkekeuzemogeli
jkheden erzijn.
tveelzijdige begeleiding'was een centraal advies van het Representative
Catholic Com mittee aan de LaneCommission.Op een m rsconferentie van
genoem d comité in hetHouse of Comm ons om hun inbreng te bM iscus-

siëren,vroeg een argwanend toehoorder of Iveelzijdige begeleiding'niet
eenvoudig een eufemismewasvoor<hetmeisje de raad geven zich niette
laten abortereng.H et antwoord van M rsTeresaVaughan, een katholiek

maatschapm lijk werkster,lietaan duidelijkheid nietstewensen over.Het
iseen kwestie van œ n vollM ig <case-work'op een niet-veroordelende ma-

nier.Ongetwijfeld sluitdatook informatie in overde alternatieven voor
abortus.M aardebeslissing,zeiMrsVaughan,berustvolledigbijhetmeisje.Die alternatieven zouden kunnen inhouden datmen een onderkomen
vindtvoorhetmeisjeofeen plaatsing au pairin eendoktersgezin,en,nade
13 Deze titelslaatop deEngelse situatie,waarde Abortion Actbestaat,die nu eenmaal kracht van wet heeft,maar die,naar algem een gevoelen in Engeland, geen
goede oplossing is.D e hierna volgende aanbevelingen worden gedaan in het kader
van de Abortion Act,om in Engeland <de schade te beperken'.Re#.Jfreven.
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geboorte,hulp met adoptie of plaatsing en voorts alles wat nodig is om

verderooknoghulp teverlenen.Bovenalmoethetmeisjegeholm n worden
een beslissing teleren nemen waarmeezekan leven.
Hieraanligtœnbelangrijk principetengrondslag,dato.a.belichaamd isin

deAmerikaanseen Canadese fBirthrightCenters':wieabortusafwijstals
œn inbreukop menselijk leven,heeftdeplichtzich ervoorin tespannen
datvoorwaarden voor œn werkelijk menselijke vervulling van het leven
worden gescham n.Een kind datgeboren gaatworden,vraagtzorg,voortdurende aandacht een groeiende genegenheid.De ongehuwde moe erkan

ditnietaltijdgeven.Hiermoetde<maatschappij'bijspringenenervoorzorgen.M aaraangezi
en de fmaatschappij'een abstractie is,valt deze plicht
heelbi
jzonderophen diedeuitwegvandeabortusafwijzen.
Hierzijherinnerd aanhetduidelijkeactieprogram,op 16april1972gelanr- rd doorde bisschoppen vanhetdioceesShrewsbua ,welk voorbeeldweldradoorverscheidenediocesen werd gevolgd.Een om nli
jketoezee gnagr
at
i
s
,
aan
iH ere vrouw melijk van direktepraktischehulp,discreeten
ongeachtreligie- die,geconfronteerd m ethetprobleem vaneen tongewenste zwangerschap',van aborms afzeten hetkind ter wereld laatkomen;
welke hulp,indien de vrouw ditwenst.zich ook uitstrekttotde zorg voor
de baby na degeboorte.Voorwelketoezegging allefondsen van hetbid om
beschikbaar worden gehouden.Ditbetekentallerminst,dattotdan toe van

kerkelijkezijdenietsindezerichtingzougedaanzijn.InSalford bv.wasde
MoralW elfare Councilal28 jaaraan hetwerk.Nieuw waren echter de
publiciteit,de plechtige toezegging en depraktischeaanpak (metvermelding van telefoonnummersen al).
Intussen zitten weechter,jammergenoeg,metdeAbooonAct1967.W eliswaarwerden daarbijvoorlegale abortuszeer ernstigemotieven vereist:
naastlevensgevaaralleen dreigend ernstig fysiek ofpsychisch letselvoorde
vrouw.M aarinfeiteblijken ook loutersociale redenen,zoalscarrière-over-

wegingen,in de praktijk a1svoldoende reden goccepteerd teworden;gevallen van herhaalde abortuskomen voor,waarbijabortusheelduidelijk
alsalternatief voorde anticonceptie moetdienen.Dewetwordtzo vri
jgeinterpreteerd datmeisjesuitheelEuropa,mitsze rijk genoeg zijn,alleen
m aar naarLondon Airporthoeven te kom en,waar discrete taxi's ze naar
deabortuskliniek brengen.Erontstaateen industrie.De gewetenlozen wor-

den snelrijk.Londen krijgtde niette benijden reputatievan de fabortus
hoofdstad' van Europa. En zo is de wet tot een aanfluiting geworden.
Reden waarom de <Lane Commission'dan ook aan hetwerk is.

Hetis gemakkelijker,zijn verontrusting over de ontstane situatie uit te
spreken dan aan te geven wat ertegen gM aan moet worden.Sommigen
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willen dewetverscherm n,zodattenminstedeoorspronkelijkebMoelingen
gehonoreerd worden.Ook wordtvoorgesteld,deabortusbeslissing geheelin

handen teleRen van een volkomen onalankelijk scheidsgerecht,datzou
moeten bestaan uitartsen dienietperse specialisten behoeven tezijn,en
hetzou aan hetpanelverboden zijn om enige betaling aan tenemen van
degenen die tothen komen.Een vrouw die een abortusverlangt,zou eerst
naarhaareigen doktermoeten gaan en a1sdieovertuigd isdatereen geval

voorabortuszoukunnen zijnindezin vandeAct,zou hijhaardoormoeten sturen naarhetplaatselijke <scheidsgerecht'.Ditzou dan devoorgenom en afbreking van de zwangerschap goM keuren of niet.Erzou een recht

op beroep moeten zijn in gevalvan weigering.Deze procedure hoeftniet
veeltijd tevergen en zou tweebelangrijkevoordelen hebben.Hetzou de
doktervrijwarenvoorpressiedoorchantage,alshijgeen wettelijkerM enen
voorœn.abortusZet:meermalen zijn artsen dieweigeren,onderdruk gezetmetschadelijkepubliciteit.En aangezien hetfscheidsgerecht'deplicht
heeftaan defa iefM edicalOfficer'hetTcertificaatte sturen datmoetworden ingevuld voordatœ n abortuswordtgepleegd',waarop ook staatwaar

deabortusplaatsheeft,zoudatœn controlezijn op denauwkeurigheid en
vollM igheid van degegevensvan deabortusklinieken.W antdie zullen,m et
hetoog op de belasting,voortdurend in debekoring komen tottelage opgaven.
W n anderesuggestie is,de abortusweg te halen uitde gynaecologie-afdelingen van de ziekenhuizen; ziekenhuizen zouden dan spœ iale en aparte

abortusafdelingen moeten krijgen.Ditzou verscheidene nuttige gevolgen
hebben.Hetzou een bevrijdingbetekenen voordegynaecologie-afdelingen,
diezichdanzoudenkunnenwijden aanhetwerk waarvoorzezijn.Dan zou
œ n hooggekwalificeerde gynaecoloog nietgerM uceerd worden toteen louter technicusop commando van œ n huisarts.En debedden dievoorabor-

tusnodig zijn - tot25% in een bepaald Londensziekenhuis- zouden
beschikbaarkomen voorde behandeling van ernstige gynaecologische ge-

vallen,waardoordewachtlijsten zouden afnemen.Eentweedevoordeelzou
zijn datkalolieken en andere<gewetensbezwaarden'in degynaecologische
afdeling een functiezouden kunnen aanvaarden in degeruststellende zekerheid dat van hen niet gevraagd of verwacht za1 worden een abortus te

plegen.Erzijn,volgenshetmemorandum aandeLaneCommission,'meer
dan genoeg bewijzen datkatholieke artsen geen benoemingen krijgen in
verloskundige ofgynaecologische ziekenhuisafdelingen vanwege hun godsdienstige overtuiging inzake abortus'.M .a.w. de dgewetensbezwaar-clausule',officieelin de wetopgenomen,wordtsom s illusoir gemaakt.
Een derdevoordeelisdatop den duureeneindgem aaktzou wordenaande
privé-abortusklinieken methun woekerhonoraria.Honoraria die meerdan
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f 100 bedragen,verdienen de naam woeker,te meerdaar abortus,van eng
mH isch standpuntuitbeschouwd,inderdaad œ n <kleine operatie'is(hoewel er complicaties kunnen optreden die dan de gynaœ oloog en niet de

man diedeabortusverrichtte,latertebehandelen krijgt).
M aarzoalselketactische maatregelop sociaalgebied,zou ook hetvoorstel

om binnen deziekenhuizen de abortusin afzonderlijke eenheden onderte
brengen,naartweekanten werken.Enerzijdszou hetdegewetensontlasten,de waardigheid en hetzelfrespect van de gynaecologische afdelingen

herstellen en tevenshetbMrijfvan departiculiereabortusklinieken ondermijnen.Anderzijdsechterzouhetweereen verdere stap kunnen betekenen
in een ontwikkelingwaarbijmen abortusmeeren m eer a1s een eenvoudige
routinekwestie gaatbeschouwen.M aarzolang men ervan uitgaatdatin een
pluralistische samenleving deze wetnietkan worden teruggM raaid,kunnen

wemetonzeaanbevelingen slechtsmikken op œn zoveelmogelijk beperken van hetkwaad en nietop een normatiefuitschakelen ervan.

W atabortusook mag zijn,een onbM uidende aangelegenheid ishetzeer
zeker niet.Elk abortusgeval weerspiegelt a.h.w. het drama van hœ 1 de

maatschappij.En a1sabortuseen normalehandelwijzewordt,een kwestie
van onverschillige routine zondervoorbehoud,dan za1daarmee onze hele

ideevan mensen samenleving getransformeerd zijn.<In de strijd rond de
abortus',zo schreefJohn G.M illhaven S.J.,<gaat hetniet enkel om twee
tegengestelde opvattingen over een of enkele m orele norm en, maar om
tweewereldbeschouwingen'l4.Daarom staathierde toekomstzelfvan onze

samenleving op hetspel.Ditbetekenttevens,datalwietegen abortuszijn
een dwingendi plichthebben zich te bekomm eren om debescherM ng van

hetleven in heeldemaatschappij.Hetgaatnietaan,deeerbied voorhet
levenin demoederschootteverdedigenen tegelijkertijd zijnogentesluiten
voordeafbreuk aan hetleven,zoalsdieaan dedag treedtin jammerlijke
woontoestanden,vernM erende arbeidsvoorwaarden,m ilieuvervuiling,ver-

keerspiraterij,uitbuiting van gastarbeiders...Erzijn evenwelhoopgevende tekenen,dat de christenen deze samenhangen steeds beter gaan zien.
H etiseen kenmerk van hetmorele leven datmen allem orele kwestiesstelt
als men er een grondig stelt.
14 The Abortîon Debate.An EpistemologîcalInterpretation,in TheologicalStudies,
maart 1970,p.115.

Politiek overzicht

demaandapril

@ lnternationale sam enwerking
Commissaris voor Landbouw, de NeVerenigde Naties
D e Veiligheidsraad der Verenigde Na- derlanderLardinois,een middenwej die
ties heeft Zch bezig gehouden m et een tot gelijktrekking van het prijsnlveau
bliksemaanvalvan Israëltegen de Pale- zou kunnen leiden om dat zonder een
rgelijke gelijktrekking de nagestreefstijnen in Beiroet(zie onderInternatio- de
nale conflicten).Frankrijk en Engeland de munteenheid alleen m aar kon wornamen het initiatief tot een resolutie den bemoeilijkt.Frankrijk echter hield
waarin het optreden van Israël scherp starvastaan zijn eis.Hetzag ertotbet
werd veroordeeld. Amerikaechterdreig- laatste m omentnaar uitdater geen akde zijn veto over deze resolutie uit te koord uit de bus zou komen, doch na
spreken wanneer ernietevenzeer de ter- een marathon-zi
ttinq van de Europese
reurdaden van de Palestijnen in werden landbouw-ministers m Luxem burg werd
veroordeeld. Over nagenoeg iederwoord op het allerlaatste nippertje toch een
van de resolutie werd uitvoerig gedebat- compromis aanvaard.
teerd en tenslotte kwam er een tekstuit, De Europese commissie heeft aan het
waarin alle terreurdaden werden veroor- Europese parlement een memorandllm
deeld die het leven konden kosten aan voorgelegd,waarin zij voorstelt om in
onschuldigeburgers,doch in hetbijzon- een nieuwe overeenkomst van de Geder de daad van Israël werd genoemd. meenschap m et de Afrikaanse landen
De Sovjet-unie wilde namelijk niet1dat bezuiden de Sahara een belangrijk
er een boos woord over de Arablsche niuuw elementin te voeren.Zij* 1de
wereld in kwam , omdat daardoor de Afrikaanse landen een vaste opbrengst
tslachtoffers van agressie' op één lijn garanderen uitde exportvan die grondzouden worden gesteld met de Israëli- stoffen waarvan hun economie in hoge

sche <agressor'.Amerika gebruikte zijn mate afhankelijk is.Daarmee raakte zij
vetorecht niet, doch onthield Zch van
stennnning.

een gevoelige plek in het probleem van

Europese Gem eenschap

de zijn overgeleverd aan de schomme-

Er is weer een ernstige crisis bezworen

de wereldm arkt opbrengen, zolang z1J
geen enkele zekerheid hebben wat de

in deEuropeseGeteenschap.Per1mei
m oesten nieuwe prllzen worden vastgesteld voorenkele belangrijke landbouwprodukten, met nam e de zuivel en het
rundvlees.Frankrijk eiste forse verho-

d
q onlwikkelingshulp. Zolang de ontm kkelmgslanden op genade of ongenalingen in deprijsdie hun produkten op

arbeid van hun bevolking hun za1opleveren,kunnen zij geen planmatigheld
in hun ontwikkelingsbeleid ontplooien.
lehulp van de ontwikkeldelandenten
gingen om aldus de consumenten de Al
s
p
i
jt blllft hun economie te wankel.
steun aan de boeren te laten betalen; Pri
lingen op de wereldmarkt kunDuitsland en de Benelux-landen wilden nenjsda
al hun berekeningen en hun hele

zich tot kleinere verhogingen beperken, welvaartsbeleid de bodem inslaan. Het
omdat Europa reeds veel meer zuivel voorstel Van de Europese commissie
produceert dan het zelf gebruikt en de beoogt hen hierin tegemoet te komen.
goede botertegen spotprijzen moetver- Een opzienbarend initiatief.
kopen aan andere landen - met name
aan Rusland - omdat de eigen bevol-

king de hoge richtprijzen nietkan beta- Een nieuw Atlantisch Pact?
1en en m argarine gebruikt.De Europese

President Nixon's adviseur Kissinger

Commissie zocht bij monde van de hedt de wereld kond gedaan dat het
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Amerikaanse staatshoofd voornemens is altijd nog zéér vage plan vraagt men
om,nu de oorlog in Vietnam hem niet zich af ofhet,hoeyqerook aangediend
meer zoveelzorgen kosten nu de lucht a1seen plan ter opvila ling van Europa,
m g houdt met Europa's
in de betrekkingen met dj Sovjet-unie nog we1 reken'
en China zienderogen beglnt op te kla- eigen inac
'hten '
m de meest gewenste
ren,Zjn volle aandachtte gaan richten vormen van 'regionale umenwerking'.
op Europa. Enkele Europese staatslie-

den zijn reeds bij hem op bezoek g!weesten tegen heteindevan hetjaarls
hijvan plan zelfnaarEuropa op tegenbezoek te komen.Vô6rdien * 1hijechter een ontwerp voor een nieuw Atlantisch Pact gereed hebben, waarover de
betrokken landen vôôr dat tegenbezoek
overleg zouden bxnnen plegen en tot
overeenstemming zouden kunnen kom en, zodat het meteen even getekend
kon worden door de staatshoofden van
de landen waar Nixop op bezoek komt.
Ditlaatste is natuurlnk te naïef om los
te lopen:de Presidentvan de Verenigde
Staten a1s een soort huis-aan-huis salesman. fW ilt U maar even tekenenl' Het
zou toch wel aanbeveling verdienen

De Organisatie van Amerikaanse
Staten
In de Verenigde Staten van Amerika
gaan stem men op om deOrganisatievan
Amerikaanse Staten te verlaten. Deze
organisatie steunt op de gedachte datde
Staten van Noord-, M idden- en ZuidAmerika allen tesamen één geheel vormen met gemœnschappelijke belangen.
In de jaren van de Tweede W ereldoor-

log,toen de Latijnslmerikaanse Staten
Amerika bijvielen en in de jaren van
President Kennedy,die met grote plannenvoorontwikkelingshulp aan LatijnsAm erika voorde dag kwam,leefde deze

gedachte inderdaad. Maar zij is sindseersteenspredesteweten waarhetbij dien danig afgesleten. Er heeft zich in
zo'n nieuw Atlantisch Pactom gaat.In de OAS een polarisatiçproces voltrokgrote lijnen kwpmen Kissingers mede- ken. Er gaat gœn bijeenkomst meer
delingen daaromtrent op het volgende voorbij waarin de Verenigde Staten er

neer.Nixon acht deNAVO,dienu lang- niet van worden beschuldigd de organizam erhand œn kwart eeuw bestaat,ver- satie te willen m isbn iken voor het
ouderd.In de eerste plaats omdat Zj handhaven van zijn dominerende posieen zuiver militaire organisatie is, ge- ti
e in hetwestelijk halfrond.Alleswat
richttegen het Oostblok,en ten tweede Amerika in dit gebied doet, wordt met
omdatzij in veelte sterke mate tegen de grootste argwaan bekeken.A1s Am eAm erika aanleunt. W at dit laatste be- rika ergensniet ingrijpt,deugt hetniet
treft: Nixon *1 bestbijstand blijven en a1sAmerikaergenswe1ingrijpt,deugt
verlenen in de verdediging van Europa; het ook niet.De OAS is in feite een orde Amerikaanse legereenheden in Euro- ganlsatie van Latijnsamerikaanselanden
pa hoeven van hem nietweg;maar Eu- geworden, waarin Noord-Amerika niet
ropa kan niet de zwaarste verantwoor- nleer past.De verhoudingen tussen Ladelijkheid op Amerika blijven leggen; tijns- en Noord-Amerika kunnen beter
de Europese landen zullen in meerdere xbilateraal'worden geregeld ofaan sp>
rnate dan tot nu toe naar verm ogen ciale cornrnissiesuitde Verenigde Natles
m ee moeten doen.En wat het eerstebe- wordep overgelaten,meentmen.Uitde
treft:Nixon vraagtzich af of de ti
jd richtlilnen voor de buitenlandse politiek
Van œn puur defensief militair verbond van Amerika,zo a1sdeze in de loop van

nietvoorbij is.Of eep Atlantisch pact demaand doormiyisterRolerszijn bend glmaakt, blpkt niet ln hoeverre
nietten eerste duidelilkermostworden ke
3ebaseerd op de recente ontm kkelingen deze oplnle officieel wordt gedeeld.
m de toenadering tussen Oost en W est
en ten tweede niet mede dient te voor- M exico en de wereld
zien in economische samenwerking en in Hetst
reven van de Lati
jnsamerikaanse

een zekere culturele toenadering. Vaag
liet Kissinger doorschemeren, dat in dit
grote geheelook Japan zou moeten wordçn betrokken.- De eerste reacties op
ditplan waren nietbepaald geestdriftig.
M en is het metN ixon we1eens,dat de
NAVO niet meer beantwoordt aan wat

wereld om zich uit de oma= ing van
N oord-Am erika 1os te maken vindt een
krachtig prom otor in Luis Echeverria
Alvarez, de President van M exico, die

verleden jaar alverschillende grote reian heeftjemaaktom contacten buiten
het westelllk halfrond te leggen en die

een Atlantischsamenwerkinysorgaanzou deze maand Europa,M oskou en Peking
moeten Zjn,maarten aanzlen van zijn heeft bezocht.
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* lnternationale conflicten
nen een slachting aan.Drie hoogste leiV ietnam
rs van de Palestijnse guerilla-organiOndanksde overœnkomstdie in Parijs de
werd gesloten, is er nog steeds geen satie werden gedood.Tenminste veertig
echte vrede in Viemam .Voor Am erika

isde oorlog formeelwelvoorbij,maar
er is geen sprake van,dat N oord-vietnam en de Vietcong de bepalingen van

hetbestandnakomen.In Capbodjagaat

andere Palestl
lnen werden eveneens gedood of gewond.Binnen twee uren was
alles gebeurd en trokken de Iraëlische
commando's zich overzee weer terug.
Dit léék een prompte vergelding,doch
WM het vermoedel
ljk niet. Zo'
n actie
kon niet in enkele uren worden voorbereid. De Israëlische legerleiding ver-

de oorlog zelfs in alle hevlgheid voort
en in Laos hebben de Amerikanen de
bombardementen hervat. Nixon dreigde
in de loop van de maand ook in Viet- klaarde dan ook naderhand,datzijhet
nam weeropnieuw aan de strijd tegaan begin vormde van een nieuwe strategie.

sraëlzou de Palestijnse aanvallersniet
deelnemen,zijhetalleen metzijn lucht- I
macht,omdat hijde bestandsschendin- m eer afwachten,doch zelf in de aanval
gen nietlanger kon aanzien.Laterin de blijven om verwarring te stichten in de
ganisatie der Palestijnen.Binnen het
maand echter verklaarde M*
J,dat hij or
sraëlisch grondgebied kon daar aanaanwijzingen had die deden veronder- I
stellen datN oord-vietnam toch nietvan stonds na de aanval in Beiroet een ben naee Nvorden gemaakt,doordat bij
kwade * 1wasen daarop nog niettot gi
œn hervatting van de vpandelijkheden deze aanval allerlei documenten uit het
zou overgaan. Tegen het eind van de Palestijnse hoofdkwartierin handen van
m .de
m aand kwam Kissinger weer in touw. de Israëliërswaren gevallen m eto.
men van de Palestijnse agenten in
Hijtrok weernaarParijsom overlegte na
plegen m et de Noordvietnamae afge- Israël.Zo kon hetPalestijnsespionnajevaardigde Le Duc n o. Noch over de

en sabotagenet in Israël kort nadlen

rden opgerold.
inhoud noch overde resultaten van zijn wo
besprekingen werd ietsbekend gemaakt. Het optreden van lsraël werd door de

Veiligheidsraad der Verenigde Naties

HetM idden-oosten
W eerhebben de Palestijnen jeprobeerd
een slag te slaan tegen Israùl. Ditmaal
op Cyprus,een centrum van luchtverblndingen tussen deArabisch!Staten en
Israël. Palestijnse guerillastrljders vernielden het gebouw van de Israëlische
Fmbassade in Nicosia, probeerden op
het vliegveld een Isra:'lisch vliegtuig te
rammen en maakten aanstalten om in
het luchthavengebouw een bloedbadaan
te richten onder de passagiers en be-

veroordeeld (zie Internationale Samenwerking). Bij de discussies over deze
veroordeling kwamen ook de wam nleveranties van Amerika aan Israël ter

sprake.Amerika steldedaarbij,datdeze

leveranties niet ten doel hadden de oorlogstoestand in het M idden-oosten te
bestendigen, doch het evenwicht in dit

gebied tewaarboryen.Op de vraag ech-

ter of dit doel nlet uitging boven het
doel dat de Am erikaanse politiek zich
vroeger stelde, het waarborgen van het
voortbestaan van de staat Israël,kwnm
manningsleden van dit vliegtuiy, die geen antwoord.
even te voren waren uitgestapt.Z1Jhad- Frankrijk legde de Israëlische beschulden er weinig succes mee;in de ambas- diging dat de M irages die het aan Libië
sade vielen geen slachtoffers; op het leverde, naar Egypte werden doorgelevliegveld werden zij tijdig buiten ge- verd,naast zich neer.
vechtgesteld en de handgranaten en dp

namietstaven die zij bij zich hadden,
jk
konden zijnietgebruiken.- Nog die- Nieuw-zeeland contra Frankri
zelfde nacht nam en de Israëliers wraak. Nieuw-zeeland maakt ernst met Zjn
In een bliksem operatie,waarvu de juis- protesttegen hetvoornem en van Franktetoedrachtmoeilijk teachterhalen valt, rijk om in de Stille Oceaan een nieuwe
drongenZjhetcentrum van deJordaan- kernproef te ondem emen.Het wi1 deze
se hoe dstad Beiroet binnen en richtten D ak voorleggen aan het Internationale
zi
jin hethoofdkwaliervan de Pal>tij- Hof van Justitie in Den Haag.
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@ N ationale politiek
NM erland
lijn dan Burger en Ruppert.Zijzetten
De kabinetsformatie.Devijfdemaand zich aan de sam enstelling van een twerk,waarvan zij,steunend op het
Van deze m eestm oeizame kabinetsfor- document'
matie uit de parlementaire geschiedenis gezamenlijk verkiezingsprogram van de
van Nederland, heeft nog steeds geen linkse drie én datvan de drie confessinieuwe Regering opgeleverd, alzag het onele partijen,een ruwe schetsvan een
er we1 naar uit,dat in de eerste dagen

regeringsprogram ontwierpen,zulks met

gelegd zou worden.
Burger zag het in de eerste dagen van

gangspunt voor verdere discussies zou
dienen. Discussies eerst m et de fractie-

van meihetUylen-eitoch eindelijk we1 de bedoeling dat deze schets als uit-

orzitters,waarbijdevraagmoestworaprilnietmeerzitten.Hijkon er maar vo
n gesteld of de fracties akkoord kongeen hoogtevan krijgen in hoeverre de de
meteen eventueelkabinetDen
drie confessionele partijen een kabinet den gaan
Den Uy1 zouden tgedogen'.Veel hoop Uy1 op grondslag van dit werkdocu-

gaven de confessionelen hem dan ook m ent. Discussies voorts met de kandiniet.M etname nietde KVP,wier frac- daat-ministers, aan te zoeken door een
twee)formateurs,die naderzouden
tieleider,Andriessen, hem duidelijk te m(of
oeten worden aangewezen.
verstaan gaf,dathijZjn geestverwanten
zou ontraden in een kabinet Den Uyl Hetwasduideli
jk,datnuvoorheteerst
zitting te nemen.Deze m ededeling deed ô
I7
en ltl
voo
re
ke
us werd gesteld:
fwe
Nyl
vate
r in
deenwi
jn

voorBurger de deur dicht;hijgafzijn
van zijn eijen
opdracht aan de Koningin terug.
program gedogen dfwel géén kablnet
Na
pnieuw de hele cyclusvan gebrui- Den Uyl. A1s rechtgeaard politicus
kelijo
ke
raadplegingen te hebben doorlopen en daarin bovendien nog een aantal
ongebruikelijke raadplegingen met enkele M inisters van Staat te hebben be-

wrong Den Uy1zich in allerlei bochten
om aan de ene kant die scheutwater te
accepteren en aan de andere kant- te-

genoverzijn aanhang - bijhoog en bij
trokken,gaf de Koninlin wederom een laag vo1te houden,dathijnietanders
informatie-opdracht, dltm aal aan een dan de pure wijn van zijn eigen protweetalpolitici: de zittende Kvp-minis- granl schonk. De inform ateurs konden
tervan Justitie,Mrof.M r.A.A.M .van de Koningin meedelen dat hun docuAgt, en het antl-revolutionaire Eerste- ment de basis voor een nieuw kabinet
Kam erlid prof.Dr.W .Albeda.Een ge- had gelegd.Zij hadden in feite de arlukkigekeus.DenogjongeVanAgt,die beid van Burger voortgezet,doch waren
in het kabinet Biesheuvel zijn entree over diens breekpunt heen gekom en.
m aakte in de politiek, ontpopte zich in Op het advies van Van Agt en Albeda
korte tijd - amper twee jaren - a1s verleende de Koningin toen aan de heeen uitstekend politicus; eerlijk vooral ren Ruppert en Burger samen de op-

en daardoor algemeen respect afdwingend.Ook bij de f
progressleven'.Reeds
aanstondsbijzijn optreden bekende hij,
dat hij liever deelhad uitgemaakt van
een kabinet met de Partij van de Arbeid.Den Uylhad aleerder laten doorschemeren,dat hij hem,evenals Boers-

dracht een kabinet te formeren. Zij

moesten het Uylen-ei van Van Agt en
Albeda uitbroeden tot een Uyls-kuiken.

Daarbij stuitten zij weer opnieuw op
moeilijkheden. De Christelljk-Histonsche Unie, die aanvankelijk geneigd
scheen om meete doen mitszijook een
ma,we1uithetkabinetBiesheuvelwilde zetel in het kabinet kreeg toegewezen,
overnemen.Hijwerd dus gezien a1s de liethet afweten toen bleek,dat de drie
man die de vertrouwensmoeilijkheden linkse partijen qeen zevende zetelvoor
tussen de KVP enerzijds en de linkse de drie confesslonelen wensten te aangroeperingen anderzijds zou kunnen vaarden.Hetmoesttien tegen zesblijoverbruggen.Daarbij had hij de steun ven. De CHU achtte deze verhouding
van Albeda nodig,omdat deze oud-vak- oneerlijk in hetlichtvan de verhoudinbondsman m eer thuis was in de econo- gen in het Parlementen haakte af. De
mi
sche problematiek,dienu eenmaalbij twee andere confessionele partijen echde ssmenstelling van een regeringspro- ter bleven meedoen.Niet helem aalzongram een belangrijke rolspeelt.
derslagep om dearm echter.DekandiVan Agt en Albeda volgden een andere

daat-m inlsters zouden zich immers eerst
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noj over het regeringsprogram moeten kunnen krijgen en de boeren zouden

bulgen en de confessionelen behielden hun melk niet meer naar de fabriek
zich voor over het kabinet eerst te be- kunnen brengen en ze ten einde raad
slissen wanneer het m et het definitieve maar in de sloot moeten gooien. M et
program,zo a1jhetuithetministersbe- deze dreiging haalden de vakbonden
raad tevoorschljn zou komen,voor de zich de verontwaardiging van vrijwel
Kamerkwam.Bijhetaanbrekep van de het hele Nederlandse volk op de hals.
meim aand washetzo vernog nlet,maar De huisvrouwen raakten in paniek; de
werd hetoptreden van een kabinetDen boeren toonden zich woedend en dreigUy1we1ieder ogenblik verwacht.
den in hun coöperatieve fabrieken zelf
Voor de samenwerking tussen de drie te gaan werken om de melkproduktie
confessionelen resulteerde deze lijdens- voortgang te doen vinden en iedereen
weg van de kabinetsformatie in uitstel vroeg zich af hoe een dergeliike dreivan de beslissing over de vorming van ging zich lietriimen met de zogenaaméén partij.Deleidervan de Christelijk- de bewogenheid van de vakbonden met
Historische kamerfractie,Tilanus,zag in het lot van landen waar kinderen verhet feit, dat straks twee confessionele hongeren bij gebrek aan voedsel. De
partijen wé1in hetkabinetzouden zit- voorzitter van de Nvv-bond in de zuiten en de derde niet,geen onoverkom e- velindustrie. Sake van der Ploec. een
lijk bezwaar tegen verdere SamenWer- algem een gezien m an in vakbondskrinking.Alle drie de partijen immerszou- gen, achtte die messentrekkerii. vooral
den zich bij de beoordeling van het waar de verschillen tussen de standpunnieuwekabinetop hetgeamenlijk eigen ten van werkyevers en arbeiders langprogram beroepen. M aar om nu, han- zamerhand mlniem waren geworden,
gende de hele problematiek rond deze uitden boze.Hijachtte- terecht- dit
formatie,hals overkop op 19 m ei, zoals hele gedoe schadelijk voor het aanzien
oorspronkelijk in debedoeling lag,over van de hele vakbeweqing.Toen hiiziin
de vorming van één partij te beslissen, bond niet achter zich kreeg.lecde hij
leek noch hem noch de beide andere spontaan hetvoorzitterschan neer.Zijn
fractieleiders erg raadzaam.Deze beslis- bond zag zich uiteindelijk toch Redwonsing werd dus tot nader datum uitge- gen een comoromis te aanvaarden.m aar
steld.
ke van der Ploeg mocht nietmeer teSocîale onrust.- Hetconflicttussen Sa
rugkeren. Het tweede slachtoffer van
dewerkgevers enerzijdsen de industrie- een radicaliseringsproces in de vakbebonden anderzijds over de nieuwe col- weging.
lectieve arbeidscontracten nam scherpe- Intussen draaiden ook de industriebonre Vounen aan. De pri
kacties werden
en bii.nadat de voorzitter van de Sovoortdurend voortgezet en uitgebreid. d
iaal-Economische Raad. drs de Pous,
Veel succes oogstten de vakbonden er c
ar verluidde in afspraak met de bonechter nietm ee.Een paarbedrijven,met na
d
e
n.
penlijk een beroep on hen had
nam e in de textielindustrie, gingen we1 gedaao
n om weer aan de tafelte komen
door de knieën,m aar het gros van de zitten. Door in te gaan on dit beroep
werkgevers trok één lijn:geen politiek konden zijhun gezicht redden.Uiteinvan inkomsten-nivellering door middel de
lijk werd een compromis aanvaard,
van collectieve arbeidsovereenkomsten. krac
htens hetwelk e hozere inkomens
Tegen het eind van de maand werd ech- aan de top ietsmind
rprijscomnensatie
ter duidelijk, dat de vakbonden hun doorberekepd kregede
n dan aan de voet.
kracht hadden overschat.Tegen Pasen Voorlopig is de arbeidsvrede weer herhadden de stakingsacties hun weer- steld.
standskassen 15 miljoen gulden gekost;
LeRerproblemen. H et demissionainog éénmaal zo'n aderlating ep hun re kabinet Biesheuvel werd in de ver-

weerstandskassen zouden zijn ultgeput
en zijzouden minstensenkele jaren 1am
ZiJ
-n geslagen.
Daarkwam bi
j,datdevakbonden in de

moedelijk laatstemaand van zijn optre-

den geconfronteerd met een levensgrote
ruzie in de legertop.Een ruzie,die zich
toespitste om twee generaals. Generaal
zuivelindustrie aan de onderhandelings- Hsselstein en !
eneraalM eijnderts.Beitafel met de werkgevers kwamen zitten den hebben z1j
n Indonesië gediend
met het m es van een stakingsdreiging toen daar de militi
ire acties werden ondie totgevolg zou hebben dater in Ne-, dernomen. Ilsselsa
tein stond aan het
derland een melkcrisis zou uitbreken. hoofd van de badinrichtingen en wasse*@
De huisvrouwen zouden geen melk meer rl
leD.;M ei
jndertsvoerde hetbevelover
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een legeronderdeel dat aan de acties hetWitte Huisietsmetditvuile Makje
deelnam. De een werd de wasbaas ge- te maken had.Enkele dagen echter na

noemd en deanderdevechtjas.Dewas- de veroordeling van de vijf inbrekers
baas staatnu aan hethoofd van de Ge- m aakte de rechter voor wie de zaak
nerale Staf;de vechtjas aan hethoofd diende, bekend, dat er volgens hem
van het Eerste Legerkorps. De aanlei- meer mensen bijwaren betrokken.Een

ding van de ruzie tussen deze twee is m aand later besloot de Senaat een spm
een futiliteit. De wasbaas zocht kenno ciale comm issie van onderzoek naar delijk vlooien in de vechtjas.De ooraak ze affaire in te stellgn.Langzaamaan
zat dieper.Deze twee heren vochten de kwam toen het balletle aan hetrollen.
eeuwige strijd uit tussen de tsalon-offi- In maart kwam rechter Sirlca weer op

cieren'van de stafin Den Haa! en de d! proppqn metdepededeling datnaar
o'
fficieren te velde,die in dagelilks con- zlln stelllge overtulging hoger-geplaattactstaan metde defensieproblemen in sten erbil warep betrokken en spoedig
het grondvlak. De theoretlci tegenover
de practici. Het conflict liep zo hoog
OP, dat de M inister-president er Zch
m ee moest bem oeien, hetgeen tot de
kinderachtige vertoning leidde dat een
aantal stafgeneraals :in burger' door de
ramen van 'sm inisters kantoor m oesten
binnensluipen om N chtbaarheid te ver-

mijden.Een onderzoek werd opgedragen aanProf.Lange/eyer,maareen beslissing - vermoedelljk hetontslag van
beide kemphanen - was eind van de
nie
ta
ge
non
me
n.
maand nozgijn
pl
nne
be
kend
lntussen
gem aakt
totwijziginy van dedienstplicht.Het1eger wi1 dç Jonge mannen niet meer op
hun twintigste,maarreeds op hun acht-

daarna doken ln verschillende kranteberichten namen op van inderdaad
hooggeplaatsten,zowel in Nixons regering a1s in de staf van het W itte Huis.
Enkele van Nixons naaste medewerkers
en vrienden werden zodanig gecompromltteerd, dat de President geen andere
uitweg meer overbleef dan hen te laten

gaan.Deelsoq eigen verzoek,deelsmet
ontslag.De M mister van Justitie,Kleindienst,trad afomdatookhijbijdezaak
betrokken werd.Steeds verder rolde de
bal.Het ging niet m eer alleen om die

inbrukpoging, waarbijafluisterapparatuur in hethoofdkwartier van de tegenpartijmoest worden geplaatst. De beschuldigingen gingenverder.Aan devijf
inbrekerszou geld zijn geboden om hen
te doen zwijgen over hun opdrachtge-

tiende iaar oproem n en op de duur de
diensttijd tottwaalfmaanden verkorten.
Tevenjzouden dePogelijkhedento!het vers. Documenten die betrekking hadverknlgen van vnlstellingen of mtstel den op de D ak,zouden op last van de
va
n dlenstaanzienhjk worden beperkt. minister van Justitie zijn verbrand.De
Bevolkingsstatistl
'ek. - Volgens het hele affaire zou zijn gefinancierd uit
CentraalBureau van de Statistiek kwsm il
de vruchtbaarheid van de Nederlandse legaylbijeengebrachtefondsen?dieten
dele m een bmndkastin hetW ltte Huis
gezM en in 1971 reeds dichtin de buurt werden bewaard en eveneens ten dele
van hetpunt waarop een bevolking op afkomstig zouden zijn van corrupte
den duur nietm eer groeit.
bronnen.Er zouden vanuit de Republi-

keinsepartijevenœnsillegaleactieszijn
Vereigde Staten van Amerika

ondem omen in de M ak van de publikatie der Pentagon Papers.E rnstige tm -J-

Het W atergate-schandaal.- Presi- felsreanoverdevraag pfdePresident
dent Nixon Zt m et œn levensgroot van de plannen om aflulsterapparatuur
schandaalopgescheept.Op 17 juni 1972 in hetW atergate gebouw te plaatsen op
werden vijf maM en gearresteerd die, de hoogte was.
voorzien van elektronische afluisteram Nixon verloor zienderogen u n populaqaratuur,de kantoren van de Democra- riteit. Een meerderheid van Amerikatlsche Partij in het W aterqate-gebouw nen, ondervraagd door de opiniepeilen,
te W ashington probeerden blnnen te ko- achtte hem schuldig.Hetwerd met de
-

men.Zij bleken in dienstte staan van dag duidelljker,dathijZch in een ernde commissie die de verkien'ngqrompag- sti
ge vertrouwenscrisis bevond. Of hij
ne voor de Republikeinen leidde. Eind deze crisis te boven D u kom en door
januariwerden zi
j doorœn jua schul- een radioto>praak dieMjbeginmeiDu
dig bevonden.
Lang vôôrdien - op 29 augustus- had

houden,moestworden yfgewacht.In de
loop van de maand m eia llen de om n-

President Nixon r-zs verklaard, djt barq heari
anted
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s
noch hIJnoch enig lid van Zjn sta'
fm eglnnen -ngs
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duidelijk dat de Depocraten, die nog
altijd een meerderheld hebben in beide
huizen van het Congres,dit schandaal,
dathetgrootstewordtgepo% d datooit
in de Am erikaanse gochledenls isvoorgekomen - groterdan hqtTopotDoa

m e schandaal onder Presldent Harding
tot het uiterste zullen uitbuiten om
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socialistische partij een yolkspartij >emaakten datmoestzo blijven;zo nlet,
dan zou Mj aftreden.Hij kapittelde de
jongsocialistçn vooqalook om hun aanv:llen op aj
'n bpltenlands beleid.Dat
h1Jgoede betrekkmgen had aangeknoopt
m etde landen van hetOostblok vonden

zij prachtig,maar hij moat Zch los
er bij de Congresverkiezinlen van het m aken van het W esten,m et name van
volgend jaaral
''de bijte spnnen.
Amenka
' ,yonden Zj.Brandt wRs hen
De Dem ocraten hebben trouwens erop,datzl
'jn Oost-politiek nietsteunde
ook afgezen van hçt W atergate-schan- op wantrouqqn tegen hetW esten,maar
daal- reedsduidell
lk te verstaan gege- allœn mogelllk werd door de goede beven,datwathen betqftdejaçhtop Ni- trekkingpn methetW esten te onderhouxon is gNm nd. Tlldens zijn eerste den. HP) zette Zjn hele persoonlijke
ambtste= lln hebben Z'
J de pas inge- pratige in ep won daardoor de strijd
houden naar het voorbeeld van John- te'gen links.Hijwerd herkozen totvoorson,die dit ook deed tijdens Eisenho- atter.Maar of de jongsocialisten zich
werseentenmbtste= ijn.In zijn tweede du rdoor uit het veld laten slaan, valt
ambtste= ljn echteriseen Amerikaanse te be /elen.
Presidentveelkwetsbaarder dan in zi
jn
eerste,omdat een na Roosevelt aangenomen amend= ent op de Grondwet FrnnkHjk
œn derde smbtste= ijn verbie t en de Begin april heeft premierM - merZjn
oppositie dus de akerheid heeftbijde nieuwe kabinet gepraenteerd, bestau volgende verkiezngen een andere kay- de uit 22 ministers en 16 stnntssK retad
idaat tegenover zich te krijgen, d1e issen.De Gaullisten hebben in dit kavoordlen nietandea dan in de schaduw r
nqt nog steeds de overh/ d met 13
van de Praident heeft kunnen leven. bi
mi
nlstersen 11staatssecretanssen.
Zeker onder Nixon, die autocratischer Onde
r de nieuwe figuren in dit kabinet
dAn enig N derPresidentregeert.Op dat bevindt Zch ook ministgr Jobert yan
punt beginnen de Democraten hem nu Buitenlandse Zaken. Ziln benoemmg
nnn te vallen.Senator M uskie heeft het betekent niets anders dan dat Proident
openningsschot al gelost en N ixon er Pompidou het buitenland: beleid van

openlijk van bachuldigd œn éénmans- Frankrijk a1f in de hand * 1 houden.
regering te willen voeren.Een dictamur Jobert immers was vôôr Zj
n ministerdus. En dat is een hoofdznnde in de schap Secretaris-Generaal van
het E1yAmerikaanse politiek.
sée. Een van Pompldous naaste medeWerkers en VertrouWelingen.

W est-Duitsland

Pierre Messmerheeftinderdud bijzi
jn

dan socialistisch beleid doorZjn achterban werd jesteund.Duidelijk bleek op
deze partildag, dat de Jongsocialistln
ten eerstescherpe kritiek hadden op zlln
beleid en de partij een forse zwenking
naar links wilden doen maken, en ten
tweede aanzienlijk sterker vertegenwoordigd waren dan ooittevoren.Brandt
vielfe1tegen hen uit.Hij had van de

van verleden jaarbeloofdete zullen na-

eerste optreden in het Parlement een
Door heelvoorzchtig op hetmidden te sociaalprogram aangekondigd,dat o.m.
mikken en zich van iedere zweem naar een herwaardering van de handenarextrem lsme te onthouden heeft Bonds- beid,een zekere egalisering dus van de
kanselierBrandtZjn fsocialistische'par- inkom ens,een zeker verhaalvan de rretijweliswaargeen absolute meerderheid miesdersocialeverzekeringen op dea1in de Bondsdag kunnen veroveren,maar gemene belastingen, een verhogmg van
wél de liberalen voor Zch blnnen win- het minimum inkomen, betere oudernen en du rm ee een regering kunnen dom svoorzieningen en zo m eer inhield.
vo= en.Op hetcongres van Zjn partij Dit progrpm vertoonde K hter drie groin Hannover rees echter deze m aand de te zwakheden.Ten eerste week hetnogvraag of zijn in feite meer pragmatisch al af van hetgeen M essmer in oktober

streven; ten tweede bleef het vaag. ten

aanzien van de termijnen waarbinnen

de toegezegde sociale verbetee gen zouden worden gerealiseerd en ten derde
liet het de vraag hoe deze verbeteringen
zouden moeten worden gefinancierd,
onbeantwoord. M essmer bepaalde Zch
in de debatten overzl
'
l
'n regeringsverkla-
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rung tot politieke schermutselingen. In
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daten.H et wachten is nu op de verkie-

zijn toon ontbrakiederebpeestering - zingen, die op 28 juni zullen worden
met het gevolg,dat de welfelende m id- gehouden.Het ziet ernaar uit dat deze
dengroep der Réformateurs hem nale- verkiezngen voor de extremisten in een
noeg unaniem , H
ep teleurg/teld,zjn zware nederlaag zullen uie onden.
steun ontMeld. di
etgeen ovengens nlet

verhinderde,datMjeen vertrouwensvo- Argentinië
m m won.
De verkiezingen in tweede te= ijn hebben de uitslag van de eeate keus bevesEngeland
tigd: Hector G mm ra is defimt
'ief tot
Tegen hetmidden van demaandZjn de Presidentgekoan en > 1 in meials zoEngelse kiearsopgeroepen voordevep danig optreden.Hij heeft zl
'ch meten
kiezing van de plaalqelijke en qrovincl- naar Spanje begeven om contact op te
a1e bestuursraden.Bijdeze velhezingen nem en met de ex-dictator Juan Perôn.
hedt Labour grote ove- innm gen be- Na zijn verkiezng zijn de linkse terrohaald,m etnsme in de grote steden,die risten actiever geworden dan ooit.Rerecentelijk tot 'metropolitan distdds' denen voor de zittende presidentLanuswerden omgevo= d.ErZjn zesvan de- se om G mpora m etde m- te aandrang

ze districten en in alle z%,m et inbegdp
van Groot-Londen,heeftLabour de absolute m eerderheid behaald.De conservatieven troosten zich met de zekerheid
dat hetplatteland nog achter hen staat,
en m et de wetenschap dat nog niet de
helft van de kiezen ditmaal,naar de

stembus is gekomen en d!t dç uitslag
voor œn parlementsverkiepng weleens
heeljpdersh!d H nnen ultvallen.M aar
dat aJn doekle voor het bloeden.

Nood -lerland
Nog steeo gaat de terreur voort,thans

te verzoeken tem g te keren naarArgentinië.

Rusland
De Sovjet-unie heeftweereenseen D ivering doorgevoerd in haar toeorgnnn,
hgtPolitbureau.PjotrSjelat,dle heter
nlet mee eens was dat President Nixon
verleden jaar in Rusland werd x tvu gen,en GennadiVoronof,die indepj
'd
e>n besche= eling wasvanChroojtsjov,
zlln metm nsioen getuurd.Drie nieuwe
mlnnen,alledrieaanhangeo van Brezjnevs m litiek aj
'n tot het Politburou

voomamelijk gerichttegen deBritsesol- toegetreden.

België

DeIM BRAM CO-a#aire
M idden m ei bracht de Ibram co-affaire de regeringscoalitie in gevar en de

Bel/schepubliekeopiniein beroering.Erwaren dheweken nodigom in deze
heimelijkeZaA allegegevensop tedelven.DediscllrqieweM ten gronde >
voerd.Hetljktwe1onve= ijdelijk daterin België eerstincidenten moeten
gebeuren vooraleermen toteenomnlijkebeleidsdiscussiekomt.Eenvooralle
pm jen nnnvaardbareoplossingve= ochtderegee pcozitieteredden en de
zaA was afgehandeld.

DezezaA kwam nietzomaaruitdeluchtvv en.Tijdensdecono ctenM tde
petrolellmfederatievan vorigjaarseptemberpakteSimonet(e nmaligministervu Fm nomischeZaken)uitmetonderhandelingen overhetopdchten vu

eenBel/sch-lraanseraffinaderj inhetLuiknea1sRatestap in derichtingvu
eenoverheidsbeleid H akeener/een a1sbegin vancontroleop depetrolmlmsector.die vx rBelgiëtotaz in handen isvan de r otewereldconcem s.M en is
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erbijv.nognooitingeslaagddeexactesamenstellingvan deprijsvan depetrœ
leum te achterhalen.
In W aalse socialistische regeringskringen vatte m en reeds begin 1969 hetp1=

op meteen overheidsinitiatiefin de petroleumsectorde strijd aan te binden
tegen de W azse sociaal-econom ische tem ggang. Begin decem ber 1972 nam
het aftredend kabinet Eyskens-cools de beslissing tot het oprichten van een
gem engde studievennootschap.D aarin zou de Belgische staat de helftvan het

kapitaalbijdragen.Hethoofddoelvandevennootschap zouzijn:devoorstudie
van deinplantingen dewerkingvan een raffinaderijvan hetgemengdetype.
Op datogenblikwasergeensprakevan datmen onmiddellijk een staatsraffinaderjzou oprichten,aangezien mentoen reedslonktenaardeliberalen met
hetoog op een evenm eledriepartijenregering voor de kom ende ronde.
Heimelijkwerd echterdoorSimonetnamensdeBelgische staat een conventie
afgesloten m etdeN ationalIranian 011Com pu y tothetoprichten van deN .
V.

IBRAM CO qranian-Belgian Refining and M arketing Company).Deze N.V.
kwam tot stand OP 12 m aart 1.1., drie B.S.P.am btenaren vertegenwoordigden
de Belgische staatm eteen participatie van 3.000 B.Fr.8pn Belgische aandelen

op een kapitaalvan 6 miljoen frank.Hethoofddoelvan deze napmloze vennootschapwas<deoprichtingendeexploitatievaneenraffinaderijen decomm ercialisatie van petroleum produkten'.
Ditwaren even zovele flagrante inbreuken op de regeringsbeslissing,die ondertussen in het regeerakkoord door de tripartite was overgenom en. W as het

daarom datditB.s.p.-zaakjehetlichtnietmochtzien?In iedergeval,toen de
zaak uitlekte,blies de P.V .V.alarm en vond in de pers ruim e weerklank.D e
socialistische kranten verdedigden Ibramco en verscholen zich achter het prin-

cipevan hetstaatsbedrijfwaarzijideologisch alleen achterzouden staan.De
ministerwastezijn handen in onschuld,te- ijldeoppositieparti
jen deverpolitiekte adm inistratie laakten en de m achtshongervan de Belgische Socialistische

Partijaanklaagden.In industriële kringenwaarschuwdemen voorverlieslatend
overheidsbeheer.
Baeyens,secretaris-generaalvan Economische Zaken en één van de drie Bel-

gische beheerders van Ibramco,werd aangewezen als een gevaarlijk machtig
B.s.p.-nmbtenaardiein nanm van destaatheelwatindustriëlebedrijvigheid
controleert.D ie dus via Ibram co als m an m et vele confidentiële inlichtingen

deprivénijverheid oneerlijkeconcurrentiekan aandoen.Hijschijnteen sleutelfiguurtezijnindeIbrnmco-affaireendemopwordtverteld,ondersocialisten,
dat de Belgische participatie m aar 3.000 fr.bedroeg om dat Eyskens die dag
nietm eer op zak had!

D ezaak werd vooren achterbekeken en gafaanleiding toteen grootdebatin

hetparlementoverhetoverheidsbeleid inzakedeener/esector,overdewenselijkheid van gemengdeondernemingen en over detaak vu hoge politieke
am btenaren. En ook over de controleftmctie vu het parlement!V ooral de
P.V .
V . vreest staatsinm enging in industriële aangelegenheden en kwam op

voordebelangen van hetvrijinitiatief.Deoppositie kloeg over zonderlinge
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praktijkenvanpoliticienambtenaren.DeC.V.P.laaktedegehelegeschiedenis,
maarbevestigdedatzijprincipieelvooreen gemengd initiatiefin een energiesectorblijftpleiten.IndeKamernoemdezijzich bijmondevan TijlDeclercq
voorstander van een fautonoom beleidsorga= voor petrolmlm en aardgas,m et

een uitgesproken publiekrechtelijk stamut,datzou beschikken over eigen financiële m iddelen en dat stm ctureel zou gdntegreerd worden in een globaal
energiebeleid'.H et doel van dit instnzm ent zou erin bestaan <op het vlak van

de petroleum-en aardgasindustrie de bevoorrading te verzekeren,de prijzen
tebeheersen,depollutietebestrijden en deinvesteringen tecontroleren en te
richten'.

De minister beloofde dathetbeheer van lbramco gewijzigd za1 worden;de
opzetwordtéérsteen studie,waaw an m en deresultaten zalafwachten.D eBel-

gische participatiewerd ondermssen reedsopgevoerd tot 3 miljoen F.Na het
kamerdebatwerd een gemotiveerde motie doorde meerderheidspartijen ingediend en op 8 m eiwerd daarover gestem d ten gunste van de regering.M eteen
was de lbram co-affaire afgevœ rd.

D ehavenstaking
N a deeersteweek van m eiwaren havenarbeidersvan Genten Antwerpen een

vollemaudin staking.Deresultatenzijn ergverschillend.Dehavenvan Gent
waar de staking begon,ligtvolledig lam .V= de haven van Antwerpen zeggen
de publiciteilmedia dat ze norm aalwerkt.Voor zover men iets kan opm aken

uithetgegooimetcijfergegevens,zouden erte Antwerpen een 4.000 dokkeD
staken en een 80.000man aanhetwerkzjn.(Genttelt950havenarbeidersen
Antwe> n 12.000).Deeisen van destakerszijn:100 F.perdag loonsverhogingtegen destijgendelevensduurte,13emaand,herziening van hetploegenstelsel.
D e vakbonden erkenden de staking niet,om dathetprogrsm m atieakkoord loopt
van 1 -5 -'72 tot 30 -4 -974. Dit akkoord vx aiet een loonsverhoging van

70F.perdag,aanpassingvan delonen aan hetindexcijfer,opvoering van de
eindejaarspremies (13e maand)tot40 F.per gewerkte dag,verhoging van het
bijkomend pensioen tot10.000 F.perjaar.Deloonsverhogingen en loonaanpassingen au hetindexcijferbedroegen volgensdevakbonden,van april1972
totnu,153F.perdag.Op 1mei1973 waseen loonsverhoA g vxrzien van
57 F.perdag (40 F.+ 17 F.index).Ditakkoord werd doorde dokwerkea
goedgekeurd meteen meerderheid van 95% .Datde basisvöör de afsluiting
ervan effectief werd geraadpleegd, wordt niet betwist.
Gedurende de eerste weken van de staking w as er om zeggens geen contact
tussen de intersyndicale van de havenvakbonden en de staken .H et kw am

echter toch totonderhandelen,nadathetgewestelijk verbond Gentvan de
socialistische vakbond onverwachtde stakea ging steunen.D it gebeurde vlak

voor1meien hetgebaarwasduidelijkgeïnspireerd doordevreesvoorongeregeldheden in de 1 mei-optochten.W erinneren we erau datde vakbonden
in Belgiëelkeen dubbeleorganisatorischestructuurhebben.Decentraleszijn
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georganiseerd perbedrijfstak.Ze zijn verantwoordelijk voor alle beroepsaangelegenheden en zijn alleen en zelfstandig bevoegd inzakeloonovereenkomsten
e.d..Degewestelijkeverbonden groeperen perarrondissementallewerknemers,
interprofessioneel,en hebben hx fdzakelijk een adminiskatiefen dienstverlenend karakter,zoals b.v.het uitbetalen van werkloosheidsvergoedingen.D e
stakersgelden worden in hetABV V per centrale beheerd,in hetACV door de

nationale interprofessionele organisatie.De gewestelijke verbonden zijn dus
nietbevoegd om in een staking enig initiatiefte nemen).
Na de onderhandelingen te St.-N iklaas tussen de vakbondcentrales en het stakerscom ité van G ent ontstond de grootste verwarring. De tekst zelf van het

akkoord maaktnietzo erg duidelijk watde havenarbeidersna de werkhervatting zouden onw angen.D e inhoud kan a1s volgtworden sam engevat.D e staking zou nietworden erkend,er zou geen stakersgeld worden uitbetaald,m aar

we1een premie van 3.000 F.bijde werkhervatting,bedoeld a1seen foverbrugging'm etde eerste loonuitkering die pasveertien dagen later kan volgen.M en

zou trachten te bekomen van hetpatronaatdatde eindejaarspremie te Gent
hetzelfde bedrag zou bereiken a1s te Antwerpen (in beide gevallen was die
prem ie 40 F.per gewerkte dag,m aar in de haven van G ent zouden er m inder

gewerkte dagen kunnen gemaaktworden).Bovendien wasersprake van specifieke prem ies voor de haven van G ent.H et zou o.m .gaan om een prem ie die
verband houdt m et de slechte toestand of de afwezigheid van sanitair in de

haven van Gent (een arbeider die in een café naar de wc moetgaan,is dan
verplichteen pinttenemen;hiervoorzou hijduswe1een premiekunnen gebruiken).Erwasook sprakevan een premievoordegenen dieslechtseen halve
dagtaak kunnen maken.Tenslotte ligtde syndicale premie (terugbetaling van
delidgelden op kosten van de patroon)lagerteGentdan te Antwerpen:1.500
F.t.o.
v.2.000 F.perjaar.Ditzou ook worden rechtgetrokken.
Op de staltersvergadering te G ent, waar over deze voorstellen m oest beslist
worden (5 mei),werden echterheelandere dingen gezegd.H et eindbesluitwas
het werk te hervatten,a1s de dokwerkers van M twerpen ook akkoord zouden
gaan m et de voorstellen.Zo ver kwam het echter niet.D e intersyndicale van
de vakbonden m aakte bekend dat wat de stakersleiders op de vergadering te
Genthadden voorgesteld,uit hun fantasie voortsproot, m aar niet uit het ak-

koord van St.-Niklaas.Enkeledagen laterwaseropnieuw een bijeenkomstte
Gent.De havenarbeiders van G entbeslisten toch hetwerk te hervatten,m aar
na een drsm atische oproep totsolidariteit door de Antwerpse havenarbeiders,
werd de beslissing ongeldig verklaard.D e staking werd voortgezet.D e vakbonden repliceerden daarop m et het akkoord van St.-N iklaas weer in te trekken.
In de tweede week van m eikon alles herbegonnen worden.
D e staking van de havenarbeiders is vanuit de rationaliteit van het huidige
sociaal-economischesysteem volkomen onbegrijpelijk.Hetgangbare progrnmm atieakkoord is verre van slecht.Juist nu gebeurt er een belangri
jkeloonsverhoging.De eisen zijn zowatfondenkbaar'.Erkan geen gevolg aan gegeven
worden,in geen enkel econom isch systeem ,zonder de hele loonpolitiek op de
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helling te zetten en een em stige inflatie te riskeren.N u m ag m en we1 stellen

datdearbeidersdatook weten.Anderebelangrijkespontu estakingenbleven
totnu toe dan ook rationeelblnnen hetsysteem .G n hoge lx neiswerd verant-

woord vanuiteen achterstaltegenoveru dereondememingen ofbedrijfstakken.

In zijn boek Afscheid van dehavenarbeiderwijstProf.V= Isacker erop dat
stakingen van havenarbeiders bi
jnaaltijd irrationeelzijn.Havenarbeidea zijn
weinig gebonden ao hetbedrijf,aangezien zegeen dx rlopend contracthebben meteen patroon,m aar per dag worden au gewow en.H et isd= ook niet

zomoeilijkin dehaveneenstnkingteorg= iseren.Hetvolstaathentebeletten
zich teengageren en ditengagementgebeurtop e n centraleplaats.Tegenover
de losse binding m etde patroon ku du nog een zeer sterke onderlinge solida-

riteitgeplaatstworden.Dergelijke arN mentatiewordtdan ook doordevakbonden geb- iktom de stakingteverklaren:deCommunistixhe Partij,Alle
M achtaan de Arbeiders (Amada)en de Revolutionaire Arbeidersliga hebben
de staking in gang gestoken en beletten de au wervingen,watvooral in Gent

gemakkelijk georganiseerd kan worden.
W e kunnen ditargum ent echter niet a= vaarden. Am ada en Ra1 volgen een
revolutionaire strategie.Ervan uitga= dedatde arbeidersweltotrevolutionai-

re actiebereid zijn,maarnietbewustzijn,gebruiken zedergelijkestakingen
om het systeem te doen vu tlopen,w at hen hetlang verwachte revolutionaire

momentmoetopleveren.W ijgeloven echter datde arbeiders zich zeer goed
bewustzijn vu hunsituatie,maarnietbereid zijnhetbezitendewelvaartdie
ze ve- ierven,te riskeren in een revolutionair avontuur.m ze G esiswordtbevestigd door het feit dat de dokwerkers Am ada en Ra1 au de deur hebben
gezet.Extreem linkse organisaties leveren nooit een motief voor een staking:
ze m aken gebm ik vu de bestaande m otivven.

W atkan dan hetirrationelemotiefzijnvoordezestaking?Hetlijktonsonmogelijkeen concrete verklaring te geven zondergrondigekennisvan hetmilieu.
Als theoretische verklaring zou kunnen gelden de steeds m aar groeiende om

splitsingtussendearbeidersendevakbonden.Dezelaatstezijnveelmeerorganisatie geworden dan vereniging van arbeiders.Hun uitgangspunt is nu eerder
hetdeelnemen aan hetbeheervan de staatdan hetstandpunt van de arbeiders.
Programm atieakkoorden, referendum s per brief, concertatie-economie en zo

verder,hetstaatallemaalzo mijlenververwijderdvaneencombattiefarbeiderssyndicalisme.Hetiszeergoed mogelijk datarbeiderszich nauwelijksherkennen in de huidige vakbonden.De contradictie tussen wat de arbeiders aanvoelen a1s het geheelvan hun belangen en wat de vakbond daar mom enteel van
nlaakt kàn zee goed hetonderliggende moti
efzijn van hetrecenteverschijnselder sm ntane stakingen.

9 m ei1973

RitaJolie-M ulier,W ard Bosm ans
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N ieuw panslavism e*

-

aldus dea criticus- nog eeuwenlang

voorbereid blijven op zulke veldslagen.
In de tweede helft van de jaren Mqtig Zelfs stelde Chalmajev dat KarlM a=
won hetnieuwe panslavisme in de Sov- het genie van de Russische staatkunde
jet-unie steeds meer veld.Ditslavische bewonderd hadl. Hier zij ve= eld dat
nationalisme had vaderlandslievende en M arx in feite de tsaristische binnen- en
religieuze aspc ten; het feeuwige Rus- buitenlandse politiek aan de kaak stelland'. R n slavische wereldmissie en het de.
geestelijk erfdeelvan de Slaven waren De neo-panslavisten lieten Zch m etname inspireren door de M xe-eeuwse
erdebelangrijkste thema'svan.

De Kremlinleiders en in het bijzonder mystieke filosoof Konstantin Leontjev,
Soeslov bestreden het, omdat het neo- die een sterk Russisch imperium voorpanslavisme vijandig was aan het ge- stond,en die de verspreiding van 'dem loofvan departij.Maardefelstetegen- dente en ontwortelde Europese denkstandersvond men onderdeop hetW es- beelden've- ierp.Zijn tijdgenootDosten gerichte liberalen, die de tradities tojewskiMg in Europa nietsandersdan
van de liberale beweging in het oude <een kerkhof'en verwachtte een regeneRusland wilden voortzetten,vooral het ratie van de m ensheid door het tHeilige
avant-gardistischemaandblad Novy M îr. Rusland' en zijn orthodoxe kerk. De
De m eest uitgesproken pleitvoerder van oude panslavisten steunden indirect de
het neo-panslavisme was de literaire cri- Russische expansiepolitiek.

ticus Chalmajev,volgens wie Peter de De oorspronkelijke panslavistische beGrote's grootste verdienste niet wasge* weging bereikte een hoogtepunt om-

weestdathijhetraam naarEuropa had streeks 1850.Volgens deze mensen Zou
om ngezet,m aar Europa een venster op

de tweekoppige adelaar van de Roma-

Rusland had gegeven.Chalmajevs ido- nows (eertl
lds hetembleem van Byznn1en waren Iwan deVerschrikkelijke,Pe- tium) wederom over Byyxnthxm heerter de Grote en,impliciet, J.V.Stalin. sen.HetRomeinserijk van hetOosten:
D e eenmaking der Russische landen in

deXxsteeeuw werdvolgensChalmajev
voltooid doorxn pplitiek geniale daad.
Eensin de honderd jaargaathetRussische volk ten strijde:in Poltawa (1709)

zich uitstrekkend van Athene totvoorbil
Jerua lem,D u hersteld worden,en volgens extrem e panslavisten zou de tsaar
de oude imperiale titel van de Byynn-

tijnseBasileis,f
cosmocrater'(wereldheer-

werden de Zweden,in 1814 de Fransen, ser),totœn realiteitmaken.letsvan die
en in 1943 te Stalingrad de Duitsersver- fantastische droom waarde nog rond
slagen. Het Russische volk m oet œhter door de kansel
arijen van de Buro* Opmerkingen naar aanleiding van het boek van S.Galai, The Liberation M ovement in
RUJJI 1900-1905,Cnmbridge Univ.Press,London,1973,325 pp., f7,20.
1 Cf.The Christian Jrfeare M onitor, 17 februarl 1970.
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geallieerden,tegen de Centrale M ogend- politid, tot de ove- innlng zou leiden.
heden,toen in 1915 bijeen geheim ver- Tot 1M 5 vormde Rusland een reuzendrag van Londen Konstantinopelaan de rijk, dat ondanks Zjn omvang eerder
aan de rand van het wereldgebeuren
Russen werd beloofd.
In zekere zin vulde de in het begin van leefde.H et einde van de tweede wereld-

dezeeeuw opkomendeliberalebeweginj oorlo! brachtdaarin een radicale ver-

in Rusland het vacuùm,dat de met chché'
s beladen filosofie van de panslavistische beweging in de M Xe eeuw heeft
doen ontstaan,zonder datde sociale en
olitieke fundamenten van het autocratlsche regime werden aangetast.
W itte,die in 1903 tot minister-president
werd benoemd, slaagde erin bepaalde
hervo= ingen na de mislukte revolutie
in 1905 doorte voeren.De liberalen waren bereid om vrede te hebben m eteen
parlementaire monarchie, de socialisten
bleven daarentegen een volksrepubliek
eisen. De mislukte opstand van 1905
had in de onderste lagen van de volksmassa œn beweging losgeslagen die in
oktober 1917, onder meer a1s resultaat
van de onbekwaamheid van de liberale

anderlng,toen de dromen van de M Xeeeuwse panslavistische denkers grotendeels in vervulling gingen. Sedertdien
bediende M oskou zich van het veroverde voorterrein tussen de Oostzee en de

ZwarteZee a1suitgangspositie voorzijn
machtsontplooiing.Deheerschappijover
Polen,de DDR en Tsjechoslowakijegaf
de Kremlinleiders een vinger in de pap
in het Duitse vraagstuk en dientengevolge ook in de W esteuropese politiek,
terwijl Hongarije,Roemenië en Bulga-

rije hetnoodzakelijke achterland vormden voor de Russische expansiedrang in
de richting van de Balkan en de M iddellandse Zee.
L.L.S.Bartalits
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Boekbespreking

Binnengekom en boeken,aan hetbegin vJa iedere

rubriek vermeld,wordenbesprokennaarmogel#kheid

GED RA GSW ETENSCH APPEN

Lunden's power and morality, who shall
guard the guardians? Literatuurvan na '68
ontbreekt.Hiervoor en voor een ietwat an-

dere gedachtenli
jn kan men terecht biJ de
D aniel,M arc - Zez hom osexuels.- Casterman,Tournai,1973, 152 pp.,BF.90.
D arlington,C.D .- D e evolutie van mens

Ambo-vertalingen van twee latere boeken
van Szasz, Ideology and insanity en The

manujacture0/madnesh beidegepubliceerd
en maatschappn.- Spectrum,Utrecht/Ant- in 1970,beidevertaald in 1972.
Szasz zegt letterlijk in zijn voorwoord van
werpen,1973,727 pp.
,/45,- .
Dausset,François- Nosenlants: l'êtran- deze Lemniscaat-editie: <Ik beweer dat

ger.- Casterman,Tournai, 1973,144 pp., geestesziekte een m etaphorische ziekte is',
d-w-z.netzoalsâespreektvan zieke econoBF.90.
Hemleben,Johannes- Bioloqie en Chrfl- m ie,etc..

dom.- VrijGeestesleven,Ze1st,1972,119 Psychiatrische begrippen ziln een vorm van
sociaalhandelen,psychiatrische therapie is
j
Jolibois,RobertPierre - D e la dfëfëfique geen behandeling,maar een marteling.Hi
à la gastronomie.- Casterm an, Tournai, kan hetweten,wanthi
J is psychiater.
pp.,/13,50.

1973, 192 pp-,BF.90.
K nipe, H umphry, en George M aclay -

U iteraard is dit standpunt overtrokken en
m en kan zich voorstellen datSzaszzich m et

jn beperkte cliëntele van het klassieke
Natuurlnk overwicht. - Bruna, Utrecht, zi
ziektebegrip afwendt.HiJheeftgelijk,a1shij
1973,191 pp..
Laing.Ronald D .- Toestanden.- Boom , steltdatdesemiotiek of semantiek (betekeM eppel,/Denis,Borgerhout,1972,90 pp., nisleer)gebruiktmoetworden om te verta1en watde patienten bedoelen.De schri
lver
/7,- .
olgtMer Peters(concept0/ motivationjin
M ûnchbach,Hans-lörg - Strajvollzug und v
Oejjentlichkeit. - Enke, Stuttgart, 1973, diens onderscheid tussen handeling en gebeurtenis,respectievelijk causaleen conven192 pp-,DM .39,- .
ionele regels volgende verklaring.
Parker,Richard - The myth 0/ the middle t
class.- Liverip t, New York, 1973, 233 Szasz klasseert biologische,sociale,respectievelilk morele of religieuze, imitatieve
PP., $7,95.
Zqlstra,<.- Klinischepastorale vorming. (ofinteryersoonlijke)regels.Ditisuiteraard
Van G orcum , Assen, 1973, 194 pp., geen loglscheindeling.HiJgebruiktook het
spelm odelvan G.H .M ead.
/18,90.
W e kunnen nietzeggen dathetnietwaaris
watde schrijver allemaalstelt,maar hetis
ThomasS.Szasz

G eestesziekte als m ythe
(Menselijkemogeli
jkheden),Lemniscaat,
Rotterdam,1972,287 pp.,/19,50.

Ditis de vertaling door M .M ok van The

niet helemaal waar, het is niet allemaal
waar,erism eerwaar.W ehebben in navolging van De Sechehaye, Bateson, Rosen,
Cooper,Laing e.a.ook z.g.schizofrenie a1s
produkt van interactie met de omgeving
leren verstaan.

Myth ojM entalIllnesin tweede druk 1972. Szaszmaaktdelojischefout,te denkenin
De eerste verscheen in 1961 en gaf nogal excl
usieve alternatleven van hettpe <Muswatdeiing.Desceijverheeftvereenvoudi- sertof M oskou'.Zo kan elke m edlsche begingen aangebracht,o.a.bekorting van de

handeling zowel een marteling a1s een the-

literatuurli
jst.W e missen hierbijSorokin en rapie zijn.
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En
dan ziln er Jammergenoeq nog echte bewustzijnstoestanden en de socioloog Telhersenziekten die gedragsstoormssen verto- legen komt terug op zijn eigen subtiele ernen,diebejrijpeli
jk temaken zi
jn,metalle varingen, die voor een deel weggeshockt
risico vandlen.
ziln.M ilikowskipleitvoor verzeta1s theraGrondige bewerking van ditboek had m is- ?i
e.Datdatin depraktijk nietzo makkeschien hetschrijven van de bovengenoemde

lljk lijkt, bewilst de geschiedenis van het
Socialistisches Patienten Kollektiv (Jac.
was dan nog duidelilker gebleken, dat de Vroemen).
twee nieuwe overbodig gem aakt.W ellicht

schrilverzelfnog steedseen liberaalis,qo- Een hollandse vernieuwings-poging die vast
litiek gezien, zodathiJ volqens sommlge liep doorobstructle,was de strild om het
progressieven toch de bootmlst.
D evertaling isoverhetalgemeen goed m et
enkele storende fouten,zoals 'behandelt'in
plaats van 'handelt'op p.153 en <nietoordelend' in plaats van Tniet veroordelend',
p.154.
Lezenswaard: het prikkelt tot nadenken,

maar moetmet een korreltle zoutgenomen
worden.
J.H.van Meurs

Leidse M .O.B.. Eén, die tenslotte succes
had! het Dennendal-experim ent; m et een
boelend interview metCarel M uller,de di-

recteur die terug kwam.Bi
j de interessante
beschrijving van <De Oosthoek'in Limmen
valt de behartenswaardige opmerking van

Bierenbroodspot: fMisschien moet Je deze
mensen Juistwe1afraden om demaatschappij te veranderen'. Hij uit ook zi
ln vrees

voor een elitaire selectie voor zo'n kliniek.

GerarddeBruyn,red.

Aardig,maarnietbelangrijk,iswatConrad
Lorenz te zeggen heeft: uiteraard weet hiJ

D atwordtm e te gek
D e pv cAfcfrfe kritisch bekeken

daarbijdeaanpak van vrilwilligers(Release)

Co
D
netabundel
ct,Amsbevat
terdam,
19aa
72nt
.2
06int
pp
.,
jews
12,5e0
ez
een
al
er
vl
n.
artikelen,die vooralin 1971 zi
ln gepubli-

meer van dieren af. Een bloemlezing van
levendepsychiatrische werelden.W e mlssen

en devisie van verplegenden en sociale werkers.De bundelll-lktrepresentatiefvoorhet
niet m eer dan gematigde radicalism e bin-

o- rd in fDe N ieuwe Liie'. De bewerker, nen de Nederlandse psychiatrie. Het eni@e
Gerard de Bruyn,meentdatde teksten Tge- waterte gek in is,isde titel.Een populair
dateerd'gelezen m oeten worden.Datiswe1 boek,maarén eerlilk én boeiend.
juist,maardatbetekentnietdatde stukken J.H .vanM eurs

nietmeeractueelzi
jn.
Hetbestegeeftde inleiding van Kees(Prof. G ordon < .Allport
Dr.C.J.B.J.)Trimbos overzicht overde W ording,
m litieke situatiem etbetrekking totdepsy-

chiatrie.Devraa!luidtdan:Opwelkewilze grondslagen voor een persoonlnk-

heidsleer
en op welke wijze progressief.Deze zelfde (Menselilke mogelijkheden),Lemniscaat,
vraag is te stellenvoorandereinstitutiesvan Rotterdam / Denis,Borgerhout, 1972, 108
geesteli
jke gezondheidszorg.Trimbos zegt: Pp.,19:50:BF.140.
werken de psychlaters politiek conservatief

'Politieke actie isonontkoombaar',m aar de
geïnterviewden hebben er toch geen van allen visie op,hoe dat dan we1zou moeten.
De meesten zien we1 ziekm akende sociale
factoren en misstanden,maar geen Struc-

Voorw1e ln de psychologie enigszins op de

hoogte is met het onderdeel <persoonWkheidsleer', betekent de naam van Allport

eenjarantievooreenevenscherpzinnigea1s
origmele aanpak van de gecompliceerde

turele oplossing.W eijbelsteltzich hetdui- problemen diesam enhangen m ethetwetendelilksteyolitiek actiefop,maarMJisveel schappelilk onderzoek naarhetunieke van
conservatleverdan hijwil.
iederspersoon.Devijfentwintigste druk van
Elkeleïnterviewdeheeftzijn eigenspecifie- hetAmerikaanseorigineel,waarvanhiereen
kevisle,waardigheid eninteresse.Allenzijn goede Nederlandse vertaling wordtaanleze enthousiast voor hun werk, behalve boden, laat duideli
jk zien hoezeer we hler
Spei
jer, maar die wordt ook aangevallen. te m aken hebben m et een veelgelezen en
Terruwe ziet heil in fbevestiging',Nevejan ook invloedrijke auteur.Niet op de laatste
doetvooralhuwelilksconsultatie,Foudraine plaats is dat toe te schrijven aan het uiten M athijsen leqyen de nadruk op de ge- gangspunt van de auteur, bij sommlgen
zinssam enhang b1J
'hetontstaan en genezen hartstochtelijk toegejuicht,bij anderen,gevan ernstige stoornissen; Van Emde Boas
is de seksuoloog, Van der Kwast de arts
van de delinquenten.De psycholoog Cohen
hecht waarde aan het ervaren van diverse

dragswetenschapperszcontroversiële stof:n1.
dem ensa1sonherleldbaar centrum van activiteiten met verlangens, gevoelens en

waarden die niet terug te brengen zi
jn op

het resultaat van een onafwendbaar uit-

die in een kritische vrile opstellln@ ten op-

Froeien van watin de kiem aanwezigisen zichte van een grotergeheelnietmm'dergem het om ringende m ilieu opgekweekt.Te-

welddadige en structurele geweldm ethoden

recht kan Allportdan ook worden aange- gebm iken en legitimeren m et bovenstaand

m erkta1seen m'spiratorvan de z> .Huma-

schem a.

nistic Psqchology.Hetiseen voordeeldat lnterviews metde dierpsycholoo! K.Lo-

deze studle,waarin alle belangri
jke themata' rentz, de psychiater K. M ennmger, de
m aatschappi'
lcnt
'icus M arcuse alsmede een
gankelijk is ook voor de niet-vakpsycho- gefingeerd gesprek met een persoon met
van Allporthelder worden uiteengezet,toe-

loog.W e hopen datditonm iskenbarevoordeelop de duur nietin een nadeelza1ver-

doorsnee-opvattingen over geweld, verlevendigen het boek en laten zien dat het

keren voor de wetenschappelijke vooruit- sgreken over geweld voorlopig nog geen
gang van de psychologie.
G .W ilkens

emde zalnem en,ook alklinktdaartussen-

door het redeWke:verbeter dewereld.begin met jezelf.
G .W ilkens

FrîedrichH acker

Agressie, de verloedering van de
m oderne wereld
Ambo.Bilthoven,1972,462 pp.,/24,
50.

A.F.H endriu en F.J.M önks

succes heeft in Amerika,staat het toene-

derzoekers in de ontwikkelingspsychologie

Opvoeding alssodaalleerproces
Dekker & van de Vegt,Nijmegen / Van
Op de achtergrond van dezeempirische stu- Gorcum,Assen,1972,217 pp-,/22,50.
die van e n W eense psychiater, die veel De auteurs, gedragswetenschappeh'jke on-

mendegeweldvandelaatstejaren opscho- en verbonden aan de Katholieke Universi1en en universiteiten, in staat en kerk,in teitvan Ni
lmegen.bieden in deze studie de
gezin en pers,in binnen-en buitenland.De

uitwerking en verwerking van een reeds in

schrijver onthult daarin de menselijke lust 1971 verschenen geprogrammeerde gedragstothetgeweld.D e mens houdtvan geweld. analyse 'Problem en met kinderen'aan.
De lezerkan zich doorhetboek aangespro- Via gedragstherapeutische inzichten en meken voelen,zo helderen aansprekelijk ishet thoden,ontwikkeld in nauwe samenwerking
geschreven.
met de Amerikaanse psycholoog Gerald
De schri
âver isgeen utopist.Alle simpele Patterson van het Oregon Research Insti-

verklaringen van het geweld wijsthij af,in

tute, trachten ziJ gestoorde samenlevings-

alle scherpte, m aar ook met gevoel voor

verbanden van ouders en kinderen weer te
harmoiseren.
Uitgewerkte instmcties, een uitgebreid onderzoeksverslag en een weergavevan de resultaten en stabiliteitvan de bereikte resul-

humoren somsmeteen vleugje zelfkritiek.
Langdradig is deze omvangri
jke studie nergens,ook alkomt de schrilver na de diagnosemetzijn therapienietverderdan steeds
weer duidelijk tewaarschuwen voorhetfeit
dat in veelinstituten veelillegitiem e agressie zich gestold heeften zich vakerdoetge-

t
atenvormeneen goedwetenschaypelilkgeheel, aangevuld met een uitgebrelde litera-

tuurlijst.
voelen dan de openlijke agressie van de M ochthetvoorde geïnteresseerde leek een
mindermachtigen '
m de maatschappil.W aar tegroteinspanningeisenlvoordejeïnteresdeze laatsten somsin openlijk geweld zich seerde vakgenoot kan d1t boek dlenen a1s
een toevlucht en uitweg zotken,, kan de een voorbeeld van goed wetenschappelijk
machtiger institutie zichzelf en het toegepaste geweld rechtvaardigen door zich te

onderzoek m et betrekklng tot een belang-

heid waarborgten uitbreidt.W e1 kan men

staan dan met de opmerking dat deze de

rijke problematiek in de menselijke verhouberoepen op het algemeen welzijn.Hacker dingen.
wi1hetgeweld a1s zodanig nietdiskwalifice- Het is Jammer dat de onderzoekers anderen, maar de aandacht richten op de ge- ren,die hun werkwijze a1s puurbehavioriswenstemogelijkheid van een gezagdatvrij- m e verwerpen, niet uitgebreider te woord

zich afvragen of een dergelijke zienswijze beschreven gevarieëerde menselijke betrokveelza1bijdragen tothet verminderen van kenheid niethebben waargenom en of hebde verloedering van de moderne wereld.
Im merswie za1bepalen wanneerhet gezag
geweld terecht gebruikt of ten onrechte
zichzelf en haarillegitieme agressie er mee

in stand houdt? M en kan moeilijk degenen
totscheidsrechter in dit conflict benoemen

ben willen waarnemen. Ook onder wetenschappers zou de nietalte slechte formule
waarop hetonderzoek gebaseerd is:fmensen
kunnen aan en van elkaar leren', opgeld
kunnen doen.
G .W ilkens
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a1sloonafhankelijk producenta1swe1debe-

SOCIALE WETENK HAPPEN

langen die voortvloeien uit onze politieke
keuze.Dit is de basis vooronze sm cifieke

Baechler,Jean - Vormen van revolutie.-

bildrage aan de stri
ld tegen de heersende
verhoudingen.' (p. 148), hetgeen niet veel

leiding voor de studie van de m assacommunicatie.- Instituutvoor m assacomm u-

geestesverwant worden gerekendt dan kan

(Au1a)Spectrum,Utrecht/Antwerpen, 1972, meer zegt dan het met de subsidie voor
marxistische idee'
n niet bij elke mlnister
256 pp.,/7,50,BF.123.
even vlot gaat.
Halbertsm a,H .A .- A rbeîders te gast.(Feiten achter feiten) Spectrum, Utrecht/ A1s de lezer gerekend wordt tot de tegenstanders van de schrijver,dan kan hiJzich
Antwerpen,1973,126 pp.,j3,- ,BF.49.
licht getroost voelen dat hem cultuur
Hemels,Dr.Joan - Bibliograjische hand- wel
wordt toegedicht. M ocht de lezer tot een

hi
j zich zo lang in de klassestrbd voegen,
nicatie,Ni
jmegen,1973,66 ppm,/3,- .
Trannoy, André - L'adaptation des en- tot hetinstrum entvan de heersende m acht
pnfz handicapés physiques.- Casterman, in eigen handen ligt.
G .W ilkens
Tournai, 1973, 144 pp., BF.90.
Schubbe,Elim ar,H rsg.- D okumente zur
K unst-, Literatur- und K ulturpolitik der
SED .- Seewald Verlag, Stuttgart, 1972, D r.J.H .M .M .Loenen en
drs.J.K .M .Gevers,red.
1813 pp.,D M .168,50.

D rs.H .C.M .M ichielse

K ultuuralsinstrum entvan de
heersende M chf
W olters-Noordhoff,Groningen,1972,
149pp.,/12,50.
In deserie <vorm ingswerk,theorie en prak-

Synthese als aktiemodel.
Een interdisciplinaire bezinning
Van Gorcum,Assen,1972,208pp.,/19,50.
W il m en globaal aangeven wasrmee deze
verznm elbundelzich bezighoudt,dan is dat

hetnagaan van de mogeWkheid of in vele
gevallen in het maatschappelijk en intermenselijk verkeer een meer harmonische

ti
jk'is dit deeltje een verhandeling over de ontwikkeling.die nietper se uitzichzelfis
theorie van hetvorm ingswerk,zoals ook al gegeven,mogeli
jk is en bewust en methouit de weinig praktische titel naar voren disch nagestreefd kan worden bijconflicten
kom t.H et is een visie anno 1972 van de en disharmonieën. Daartoe wordt verder
schri
jver op het vorml
'ngswerk.W as hij in nagegaan wat de bijdrage van filosofie en

1969 nog van oordeeldatcultuurdenegatie de menswetenschappen tot zo'n synthese
vorm de van de gevestigde orde en derhalve zou kunnen zijn.
zich niet verdroeg metde heersende struc- D e verzam elde studies van de hand Van

tureleuitbuiting en vervreemding,enkele ja- filosofen (Van Dooren,De Pater,Dijkstra,
ren later heefthet werk de gedachten van Hubbeling),psychologen (LietaertPeerbolte,
de schri
jver zo gevormd dathi
j de cultuur Bonarius, Jaspars) en sociologen (Loenen,
a1seen onlosmakelijk onderdeelvan de ge- Gevers,Litjens,De M oor,W entink),allen
vestigde orde beschouwt. Nu de schrijver even geserreerd a1s vanuiteigen system atiek
zelf wellichtafstand heeftgenom en van de

naar het thema gericht, worden concreet

gevestigde orde in 1972,is hijvanuit deze gemaakt aan de hand van een case study
gedistantieerde houding in staataan ideologiekritiek te doen ten aanzien van de dra-

over de crisis aan de universiteit en een
voorgestelde oplossing in de W et Univer-

gende ideeën in het onderwijs, vormings- sitaireBestuurshervorminj 1970.
werk en staatkundig leven.
W atditboek aan m aterlaal,gegevens,geDeschri
jverschrijfteenpartijdigboek,met dachten en hypothesen bij elkaar brengt,

opzet.Hijschlijftvan zich afo-a.ten aan- wordtweergegeven in een balansdiedebeizlen van m ensen wiertheorieën metbetrek-

de samenstellers van het boek hebben ge-

king tot de theorie en de prakti
jk van het maakt. Een aantal helder geformuleerde
vorminjswerk eige jaren leleden van 1n- thesen vormt a1s een bijlage een uitgangsvloed zl
jn geweest.De schnjver schrijft af, puntvoorverdere discussie en onderzoek.
o.a.<de progressieve tendens van hetkapi- W ie enig perspectief wi1 bli
jven zien en
taal', waardoor het vormingswerk slechts
een aanpassingsfunctie heeft te vervullen

enije samenhang in een maatschappij op

verdedigen,zowel onze m ateriële belangen

heid én grenzen van conflicten na te gaan,

prbs bli
jft stellen en niet een collectieve
binnen een burgerlijke maatschappij.
suicide op zich willaten afkomen,dienter
De schri
jver schrijft voor: <We zullen ons goed aan te doen ditstudieboek terhand te
m oeten organiseren om onze belangen te nemen en daarin de mogelijke vruchtbaar-

925

Boekbespreking

alsmede demogelilkheid toten striktevoor- mensen willen @eïnformeerd ziln, linkse
mensen zi
ln kritisch,dus vervelend'.Toch

waarden voor een sociale synthese te leren
kennen.
Aanbevolen. ook al om dat dit boek vele

heeft Jonkergouw weinig inhoud gegeven
aan <de goede m anipulatie': <...de m ens

gedachten van eldersbi
j elkaarzeten syn- (mag)nooittotmiddelherleid worden voor
thetiseert.
doeleinden van R n ander, zonder dat hij
G .W ilkens

in devaststellingdaarvanreëlezeggenschap

TofneK reykamp

heeft gehad'(p.76).M aar zo eenvoudig ls
hetnu toch werkelijk niet:wil een derge-

Toekomst fr yen oernevel en
direcdekamer

op z'n ml
nstduidelijk moeten worden blnnen welke (ideale) maatschappelijke con-

K aternen 20X , W olters-N oordhoff, Gro-

ningen,1973, 1,22 pp., /3,- .

Futurologen zoals K ahn en Brzenski bevestigen door hun gebondenheid aan de be-

Wkeuitsqraak enigegrondhebben,danza1

textde mens reële invloed za1 kunnen uitoefenen.
F.Ph.Nieuwenhof

staande maatschaypeWke kaders de voortgangvan deontwlkkelin!zoalsdiein gang Heinrich Schweizer
gezet is door de industnalisatie.D aardoor

Sozialistische Agrartheorie und Prr f.
ç
kunnen dergeWke toekomstprofeten be- V erlag H erbertLang,Frankfurta.M .,1972,

schouwd worden a1s H ogepriesters van de
Toekomst,nauw verbonden met de belangen van de machtigen binnen onze lndustriële sam enleving; daar de maatschappe-

266 pp-,SF.38.
D e m eeste schrilvers die zich bezig houden
m et de landbouwpolitiek ln de voksdemocratieën willen of aantonen dat de landbouw hetin het boeren-en arbeiderspara-

lilke problemen die voortkomen uit een
dergellke samenleving a1s onvermi
ldelilk
beschouwd worden, en de m ening bevesti- dijsbeterdoetdan waar ook terwereld,of
gen dat milieuproblemen, overbevolking, aantonen dat die goddeloze bolslewieken
1snelzullen dooA ongeren.Deze schri
je.d. te beschouwen ziln a1s een soort na- we
verbestudeertdecollectiveringvan deland-

tuurrampen.

D e publikatie richtzich o.m .op de nood- bouw in de USSR en China om te onderzaak van een alternatieve futurologie, zoeken ofde daartoegepastem ethoden toewaarin creativiteit 1os van de gevestigde pasbaarziln in de derde wereld.Hetresulaatis een kritisch en dus goed boek.
visie met betrekking tot ontwikkelingsmo- t
tebeginnen bestudeerth'
1l'delu dbouwgeli
jkheden een mentaal betere basis geeft Om
voor hetzoeken naar oplossingen voor de theorieën van de klassieken van hetm arxis-

-leninisme.HiJ stelt vastdatdie weinig
k
nelyunten in de industriële snmenleving. me
belangstelling voor de landbouw hebben en
F.N leuwenhof
D rs.TheoJonkergouw

alhun hoop gevestigd hebben op hetstedelijk proletana
-at.Op heteerstegezichtisdat
eigenlijk verwonderlijk.Toen Marx en En-

gels schreven was er nog m aarheelweinig
D e greep op hetleven
ervaring m etin opstand gekom en industrievfer beschouwingen over m anipulatie arbeiders.D es te m eer met boerenopstanN elissen,Bloem endaal,1973,112 pp-,
den.De hele geschiedenis,m et Jaquerieën
/10,
90.
en K aas-en-Broodm ensen is er vo1 van.
De levensgangvan Jaap van derKloswordt Schrijver deelt mee dat er tussen 1825 en
gemanipuleerd; ziln naam is al even tref- 1855 in Rusland 556 boerenopstanden gefend a1s die van de andere ten tonele ge- meld werden.Bi
jdat allesmoetmen echter
voerde figuren zoals Huub in 't Fuik en

we1bedenken dat voor M ao alleen de opmanager Gerard naar den Top.M anipula- stand van de boeren bijdeVierwaldstëdtertie vindt volgens de schri
jver o.m.plaats see ooitenig succes gehad heeft.
binnen de werkkring,hetprivé leven,mid- De schrijverwi
jsterop datdezeklassieken
dels de massacommunicatieorganen.In het de collectivering voorstonden om twee revierde thema, Tmanipulatie en toekomst', denen.Zi
j hoopten zo de produktie op te
komt hij onderm eer tot de vaststelling dat voeren en de tegenstelling tussen stad en
m anipulatie m in of m eer eigen is aan het platteland op te heffen. W athetlaatste bemenselijke handelen - je kunt dus voor treft,toontde schrijver aan datdit econoeen goed en/ofvoor een slechtdoelmani- misch in de Sovjet-unie niet heeft plaats
puleren. W at goed resp. slecht is moge gevonden.M isschien zelfsintegendeel:Voor
ondermeerblijken uitdevolgendemedede- de revolutie was er op het land m eer te
ling:eLinks vertrouwt '<rechts''niet,linkse consum eren dan in de stad;nu ishettegen-
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jven bestaan. Dat is in getallen
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datdeboeren zich gingen verzetten,nieta1leen in de burgeroorlog b.v.in debeweging

misschien minder goed uit te drukken.ln- rondom M akhno,maar ook bijde verkiederdaad is het analfabetism e nu in stad en zingen van de dorps-sovjets in 1924. Die
land op hetzelfde Mveau,m aar men hoeft dan weer gevolgd wordtdoorhetneerslaan

maar een uurtle biJ een M oskous station van de kulakken.X ulakken zijn geen gronaarde mensen te staan N ken om althans te boeren,maar juistvril kleine, die grote
iets te weten van het verscMlin levensstijl bi
jverdiensten hadden uit werkzaamheden
in de stad en op het land.
buiten hun bedrijf,voornamelijk in de hanDe schrijvermeentdathetChinese systeem, delen de dienstverlenende sector,m aarook
waarbij de industrie gedeeltelijk naar het we1uitwoeker).Ditkleurtdan dehelecolland kom ten de stadsbevolking ook op het lectivering en de visie van de partilleiders
land moetwerken,veelmeer effectbli
lkt op de boeren. ne boeren die, zoals deze
te hebben.W atbetreftde produktieverho- schrilver aantoont,Juistnodig zijn geweest

qing blijktduidelijk dat de bedrijfsvergro- voor de kapitaal-accllmulatie van de Sovtlng een positief effectheeftop yroduktie jet-unie.Een extra moeilijkheid is ook nog
van een aantalgoederen,maarde Juistebe-

datde agrarische kwestie in de Sovjet-unie
drijfsgrootte is nog niet gevonden. ln de nooithelem aal1ostem aken isvan denatiSovjet-unieqrobeertmendevoordelenvan onaliteitenkwestie (thee is Georgisch, kagroot- en klem bedrilfte combineren,door toen Oezbeeks,tarwe vooral Oekrains).
naastde kolchosen een eigen bedrilf toe te Tenslotte is dit werk ook nog belangrilk
staan aan dekolchosniki.In China com bi- omdat de schrijver afrekentmetde gebruineertmen de voordelen van groot-en mid- keli
jke maniervan vergelijken van de landdenbedrijf door naast de communen veel bouw in deSovlet-unieenindeU.S.A..
autonom ie toe te kennen aan brigades en

C.J.Boschheurne

nog kleinerewerkgroepen.Hetis duidelijk
datde bedrilfsgrootte ao ankelilk isvan de Rudol!schenda
ligging,hetklim aat etc..
D * Elend der alten Leute
Veelaandachtbesteedt de schri
jver aan de Patmos Verlag,Disseldort 1972,222 pp.,
landbouw-collectivering a1s middel tot ka- D M .16,- .
pitaal-accumulatie,zowelvoor delandbouw Ditboek over de belaarden a1sde grootste
zelf alsook a1s basis voor industrialisering. groep outsiders in onze maatschappij van

Hijmeentdatditin beidelandenmetsucces prestatie en Jeugdverering kan gezl
en woris gedaan,hoeweldan in deSovjet-unie,in den a1seen pleidooivoor deverheffing van
tegenstelling tot CMna, ten koste van de de ouderen,zonder dat het geheel vrij is
boeren, die het hele risico van m isoogsten van een lichte zelfverdediging op termljn.
en dergeli
jk moesten opvangen en in zekere De opdracht wijst althans in die richting:
zin zijn uitgebuit. Het Chinese systeem <FûrNicole - Jetzt 13'.De inhoud is niet
schi
jnthijechter voorde ontwikkelingslan- minder gericht: 50 stellingen lanceert de
den aanbevelenswaard te vinden.In ditver- schrijver met betrekking tot de bejaardenband is het jammer dat de schrijver geen problem atiek, slagvaardig en som s poleaandachtbesteedt aan de collectiveringspo-

misch uitgewerkt.Hetprobleem van de ou-

gingen in de ontwikkelinjslanden,waarbil deren iseen probleem vandemaatschaypij.
met nam e die in Tanznnla belangwekkend
W aar mensen worden beschouwd a1sultge-

zijn.Zijzijn gedeelteli
jknaarChineesvoor- diend en afgeleefd,wordtonthuld waaranbeeld, maar gedeelteli
jk ook opgebouwd
naar het voorbeeld van de kiboetz en, in deren van gediend zijnen vanwillen leven.
zoverre de boeren een eigen kleine bana-

ne
n-plantage hebben,van hetSovjetstelsel.
Ditls een zeerbelangwekkend boek waarin
alleen detitelniethelem aalwaarwordtge-

maakt.De schrijver laat namelijk nietduidelijk genoeg uitkomen dat een wisselwerking tussen theorie en prakti
jk de spiraal
heeftveroorzaaktwaardoorde Sovjet-unie

De auteur wi1 vooralhet structurele isolementvan een grootdeelvan de oudere bevolklng - vooralonder de arbeidersklasse
diagnosticeren,zonderveelm ooiewoorden.

De ve- erkte literatuur is aanzienli
jk; de
stijl,voorzover mogelijk in het Jargon van

desocialewetenschappen,iseenvoudig!e-

houden;de feiten zijn op een grotergebled
toepasseWk dan alleen het W estduitse
nu in hetslop dreijtteraken.Detheoreti- grondgebied,waaraan ze voornamelijk ontsche onbelangri
jkhmd van deboeren maakte leend zijn.
dat zij onvoldoende aandacht kregen, met D ezestudieisaan tebevelen vooriederdie
name ook in vergeli
jking met de proleta- de onderontwikkelde gebieden niet te ver

riërsin theoretischezin oy hetplatteland, uiteijen midden wi1verbannen.
de Russische spoorwegarbelders. Ditm aakt
G .W llkens
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Achterhuis,S J= - D e uitgestelde revolu-

tie.- (Anthos)In den Toren,Baarn,1973,
196 pp-,114,50.
D e N oordierse kwestie.- D .I.C.,A mersfoort, 1973,107 pp-,j11,75.
KarlDietrich Bracher

Dr deutscheD ilem ma
Leidenswege der politischen
E- nzipation
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GESCHIEDENIS

Brugmans, Prol. Dr. H. - Geachiedenia
van Amsterdam. 3. Bloeitqd 162111697.4.
Algaand gef# 169711795.- Spectrum, Utrecht/A ntwerpen,1973,378 en 304 pp.,pa-

perback /12,50 per deel,gebonden /17,50
per deel.
Galaî. Shmuel - The Liberation M ovem ent in Russia 1900-1905.- Cambridge
Univ.Press,London,1973,325 pp.,E 7,20.
G oubert, Pierre - The A ncient Reg'
lme

(French Jocfefy 1600-1750).- W eidenfeld

Piper& Co.,M unchen,1971,470 pp.,D M . & N icolson,London,1973,292 pp.,paperback f 2,45,geb.f 4,25.
32,- .
In deze uitgebreide bundeling van opstellen Rhodes, Anthony - The Vatican in the

e 0/ the Dictators 1922-1945.- Hod(gedeeltelijk reeds eerder gepubliceerd) Ag
& Stoughton,London, 1973, 383 pp.,
wordteen probleem behandeld dattlpisch der
Duits schijntte zijn,maar hettoch nletis. E 4,25.
Inderdaad heeft het probleem hoe dem ocratie en staatsgezag zich verhouden, de

laatste eeuw in Duitsland bilzondere aan-

dachtgekregene.HG ideevan destaatSûber
und J-enseits der G esellschaft' heeft zich
immers daar steeds kunnen handhaven,de

E.E.G .Verm eulen

H istodsch?
Twee opstellen over de aard van de
geschledkennis
W etenschappeli
jke Uitgeveril,Amsterdam,
1972,189 pp,/17.50.
Heteersteopstelis een bijdrage om te ko-

structuurvan het Tweede Rijk bepaald,de
eerste Duitse democruie (W eimar) ondermijnd),in het Derde Rijk een onmenselilke men tot helderheid in ons hanteren van

verwerkelijking levonden en in de tweede (
wetenschaypelijke)termen.Deauteurlaat
Duitse democratle (Bonn) een moeililk te zien hoe m heel recente publikaties het
verwerken belasting gevormd.Eerbied voor
hetgezag van de staatdiein zich nietpoli-

woord fhistorisch'som s gebruiktwordtom
aan te geven dat de m ens a1s fhistorisch

tiek zou zi
jn,'boven de parti
jen staat'en wezen'bepaald wordtdoordefeitelijkeontefficiënthetbestuur regelt,doettekortaan wikkelingen,dat het menseli
jk waardenpade grondwet dat de staat gedragen m oet troon relatief is en nietvrijstaattegenover
worden doorde gemeenschap van de bur- zijn ti
ld.M aar het woord 'historisch'kan
gers in democratische verantwoordelijkheid. ook een andere inhoud hebben om datm en
D e zwakheid van de Tunpolitische'Briining, ermee kan aangeven datdem ensde wereld
j leeft kan veranderen, zijn gehetverderfelijk optreden van von Papen en waarin hi
defundamentele democratischehouding van
H euss worden in dit kader belicht. N og

schiedenis een richting kan geven,kan streven naar een vervolm aking m etde verant-

tussen democratle en partijwezen,nationaal
bewustzijn en democratie, worden behandeld m eteen overvloed van begripsvorming,
waarin Duitsers een bijzondere bedrevenheid schijnen te hebben.Sommige bijdragen zijn niet meer dan schetsen over het
recente verleden (bv.W andlungen W esteuropas) en wellicht iets te haastig geschreven. De aangeroerde problematiek ri
jkt
verder dan de Duitse grenzen: in een tijd

datgeeft.Erkan dusvrilheid en gedetermi-

vele andere asyecten, a1s de verhouding woordelijkheid,maar ook metde hoop die
neerdheid m ee bedoeld worden; derhalve

za1hetaltijd aan hetmensbeeld van een auteurgetoetstm oeten worden en deze zelfop
een consequentgebruik.

Hettweede opstelhandelteigenWk overeen
kemprobleem van de kenleer.HiJlaatzien

hoe het streven van historici zich m et het
concrete bezig te houden om niet te vervallen in algem ene abstracte uitspraken die
waarin de term 'crisis van de democratie' nietbewezen zouden kunnen worden en die
e
n 'crisisvan hetyarlementaire stelsel'niet de mensen opsluiten binnen de enge grenalleen op speculatle berust,biedt dit boek zen van algemenebegrippen,in zich hetuitdaarom stof tot nadenken en niet alleen gaan van abstracte uitspraken insluit. De
maar toteen terugki
jken - overigens van kennisvan hetconcrete roepthetabstracte
a1s inherente tegenpool op - en omgetijd tot tijd ook een goede bezigheid.
M arcelChappin
keerd.(Het is eigenlijk het klassieke argu-
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Hettweede deelvan hetboek,dat handelt

kenontkenninjvaniederezekerheid spreek over de Bourgondische tijd en de Opstand,
J
eeen zekerhelduit).Een jrenzeloosrelati- isronduitslechten heeftgeen waarde.Hevisme in de geschiedkenm s wordt zo een
dam opgeworpen.Toch m aantschr.totgro-

laasvergoedtook Mer de stijlnietsaan het
gebrek aan lnboud.Aan devele dnxuouten

te aandachtvoorhet concrete (lees:de in- ergerje je dan nieteens meer.
dividuele mens) om recht te doen aan de M arcelChappin
historische werkelijkheid en niet alles te

subsumeren onderaljemenebegrippen.Hi
j K .J.K arol
huivertvoormetafyslekMerbij.Toch hoeft
datnietbi
Jeen Juistverstanezi
jnsanalogie,
omdatdeze Juistaan de concrete menseen
onvervangbare eigenwaarde geeft binnen
hetgeheelvan onze werkelijkheid.
M arcelChappin

Cuba sinds de revolutie

Tien iaar polffeke en economîsche
ontwikkellng
(Kritiese Bibliotheek), Van Gennep, Amsterdam,1973,531 pp.
,/28,50.
De Cubaanse revolutie veranderde in de

C.Th.J.vanRqckevorsel

D e K erk en de K oning

afgelopen veertien jaar van haar bestaan

vaak van koers.Volgens de auteurwas Fide1Castro's visie op de internationale po-

Kerkelqke en wereldlqke machtin de litiek in 1961,toen hiJzich een aanhanger
m iddeleeuwen
Dekker & Van de Vegt,Nilmegen,1972,
391 pp.,/45:
-.
M et de schrllver zou ik het,naar ik aan-

van hetsocialism e verklaarde,nietdezelfde

a1s onmlddelli
jk na zi
jn overwinning in
1959.Na 1965,toen Ernesto Che Guevara

naar Latilns-Amerika vertrok om de guej
neem , op meerdere punten goed kunnen rilla tot leven te brengen, veranderde hi
vinden.Zijn belangstelling voorde geschie- opnieuw en MJmaakte na Guevara's dood
denis, zijn voorkeur voor de geschiedenis in 1967 weer een nieuwe ontwikkeling door.
van de M erovingers, zijn waardering voor D e auteur trachtte in ditboek een verklahet koningschap,zijn zorg voor de kerk, ring voor deze koerswijzigingen te Wnden.
zi
jn aandachtvoorde adel,zi
jn liefde voor De bedoeling van K .S.Karolwas de weg
's-Hertogenbosch zijn evenzovele aankno- te beschrijven die de Cubaanse revolutie
ad afgelegd.Zi
jn analyses kwnmen voort
pingsgunten vooreen vruchtbare gedachte- h
wisselmg. M aar over zijn boek (<geen na- uit een geest van solidariteit m et de Cuslagwerk voor de doorsnee N ederlander' - baanse revolutie. Zi
j waren doordrongen
p.273) zouden we grote conflicten krijgen. van een diepe sym pathie voorditland,dat
In zi
jn voorwoord vraagt de auteur dat de in hetafgeloyen decennlum een belangrijke
kritiek op zi
ln reconstructie van de Fran- ro1speelde b1Jhetbepalen van de commukische geschiedenis<zich nietverliestin een Mstische strategie ten aanzien van de kapiL.Bartalits
enkele opmerking of tegenwerping, m aar talistische wereld.
datde kritiek zich zo za1uiten dat tegenover de Frankische geschiedenis,zoals die T.S.R .Boase
in hetboek gegeven wordt,een volledig an- D eath in the M iddle Ages
dere Franldsche geschiedeniswordtgesteld'. n amesand Hudson,London /Denis,Bor(p.XIV en XV).Een reconstructie van die gerhout,1972,144 pp.,109 p1.,16 in kleur,
geschiedenis za1 ik niet beproeven, aange- BF.285.
zien ik nooit zoveel gegevens uit de zo Inverhoudingtotdebelangrijkheid vanhct
spaarzame bronnen kan yutten a1s de au- thema fdood en oordeel'in de Middeleeu-

teur.Bovendien durf ik nletzoals hijaller- wen zijn er betrekkelijk weinig studies over
1ei bronnen en secundaire literatuur door

gepubliceerd.DebibliografievanDr.Boase
elkaartegebruiken(en oj zeeronjelukkige blpftwe1erjingebreke,maarzelfseenvolwijze te citeren), over tlldsverschlllen van
enige eeuwen heen te stappen en a1s niet-

lediger bibllografie zou laten zien dat een
goed overzicht van het thema ontbreekt.

vakman toponymie te bedrijven. Evenmin Zulk een beschrijvend overzichtgeeftBoase.
zalik beginnen aan enkele opmerkingen of Achtereenvolgens behandelt hi
j de sterfetegenwerpingen omdatik uitdehoeveelheid
die ik dan naar voren moet brengen,toch
geen keuze kan m aken.Ik wi1nietzeggen
daterin heteerste deelvan ditboek geen

l
ijkheid eninhetbi
jzonderdedood oq het
slagveld,hetlaatste oordeel,de dodenllturgie en het grafmonum ent.N iet de minste
verdienste van ditoverzichtisde uitvoerige

interessante zaken staan; sommige bladzij- en voortreffelijke illustratie. Het boek
den zouden a1s artikel in een ti
jdschrift maaktdeeluitvan de Library ofM edieval
voor regionale geschiedenis niet m isstaan. Civilization.

S.Heester
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Balthasar,H .Urs von - D fe W ahrheitist
symphonisch. - JohaM es Verlag, Einsiedeln,1972,165 pp-,D M .9,50.
Bourh Johannes - G o bist du,G ott? Patm os Verlag,D e seldod, 1972,142 pp.,
D M .12,80.
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doorD r.Schoors uitvoerig en zeerdeshm dig ingelicht.M en komt op de hoogte van

alle belangrijke standpunten;hetwordtaan
de lezer zelf overgelaten de uiteindelijke

keuze te m aken,een eigenschap waar m .i.
e1k goed kommentaar aan zou moeten voldoen.Hetisim merseen gidstussen devele

meingen; uiteindelilk gaat het erom wat
elke lezerpersoonlijk in een tekstwillezen.
De andere delen worden metspanningtegemoetgezien.

Cordes,PaulJoze/- Sendung zum Dienst. PancBeentjes
(Frankfurter theologische Studien)Josef
K necht,Frankfurt/M .,1972,365 pp.,DM .
42,- .
D r.A.vanSelms
G uelluy,Robert - Présence de Dieu.-

(Vivre etcroire)Casterman,Tournai,19734, Jerem ia,deelI
205 pp..
(De prediking van het Oude Testament),
Callenbach, Nijkerk, 1972, 300 pp., 35,
-,
biJintek./32,50.

In een goed gedocumenteerd commentaar
begeleidtde emeritus-hoogleraarVan Selms
J'U
VJ/J 7 -39
versvoorversdelezerdiehetboek Jerem ia
(De Boeken van het Oude Testsment),Ro- nader wi1 bestuderen.Vanaf de eerste tot
m en & Zonen,Roerm ond,1972,218 pp.,
de laatste pagina bruistditwerk van originele ideeën en vernuftige oplossingen in
f38,- ,biJint./35,- .
D r.A .Schoors

Om verschillende redenen ishetboek Jesala vaak zeer moeili
jke tekstpassages.Eén van
de grootsteproblem en die hetboek Jerem ia
e
e
n
mo
e
i
l
i
l
k
b
oe
k:
Allereerst vanwege de com plexlteit van
hetboek zelf.H et is sam engesteld uit drie

oproeptis,datde Hebreeuwse en de Grieksetekstonderling ontzettend van elkaarver-

delen (hfst.1-39; 40-45 '
en 56 -66), die schillen. In de eerste excurs (pp. 12-15)
e1k uit een andere tild stammen.Het boek biedtVan Selm seen even simpele a1sintela1seen eenheid presenteren isdaarom milns lijenteoplossingvoorditenormevraagstuk.
inziensterechtverm eden;ditdeelbehandelt H1
J stelt, dat er een Jeremia-in-het-klad
hfst.1-39,ook we1Proto-lesaja genaamd. was,die doorde secretaris van de profeet,
Vervolgens kampthetboek Jesala met Baruch,in hetnet is overgeschreven. H et
een uiterst delicate zaak,de consonanten. nette exem plaar werd de Hebreeuwse tekst,
Om dat de H ebreeuwse,de G riekse en de het klad de Griekse Septuaginta-tekst. In
Lati
lnse teksten nogal uiteen lopen,poogt hoeverre deze nieuwe theorie waar is,kan
m en ze alle tot een oertekst te herleiden, in ditkorte bestek nietbehandeld worden;

iets dat- nojalbegrilpeli
lk - tot soms in ieder gevallijkt mij dat deze these van
gewaagde theoneën kan leiden.

Een heugelilk ogenblik in de Jesala-studle
brak aan toen in 1947 biJ Qumran de zgn.
D ode-zee-rollen werden gevonden. Het
boek Jesaja was &n van de weinige bijbelboeken die volledi@ werden aangetroffen.
Bezatm en totdattildstip alleen m aarhandschriften uit + 900 naChr.,doordezefantastische ontdekking lagen er nu ineens
stukken uit t 150 vöörChr.OP tafel.Het
was echter interessant dat dit verschilvan
raeerdan 10 eeuwen de tekst zelf nauwe-

lijkshad aangetast;o? enkelekleinereverschillen na waren belde teksten indentiek.

Van Selms in de komende tijd aan een na-

dere analyse onderworpen za1 worden,

waaruit moet blijken of dit originele idee
ook inderdaad juistis.
Een enkelwoord overdewerkwijzevan dit
com mentaar.H et is goed dat de auteur e1-

ke pericope eerst aan een qnalyse onderwerpt waarin de tekst, tekstkritlek en de
nieuwe ontdekkingen worden besproken;
daarna worden de resultaten van ditonderzoek samengevat in een letterkundige analyse. Tot slot van iedere pericope wordt
aangegeven hoe men de besproken tekstin
de prediking kan toepassen. Zo dient dit

Een goedbewijsdusvoordenauwgezetheid commentaar een (m.i. gerechtvaardigd)

tweeledig doel:de wetenschap èn de verkondiging worden metelkaarverbonden.
W ie vakmatlg metJesaja bezig is,weetdat Eén aspectwordtin hetcom mentaarhelaas
er enkele zeer belangrijke passages zijn gemist. De auteur heeft nogal wat kritiek
(bilv.7 :14, 8 e.a.). Hierover wordt men op diverse vertalingen,m et nam e op de
waarm ee de Schrift eeuwenlang gecopiëerd
werd.
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nieuwe NB.G.-vertaling.Bovendien stelthiJ wordt bovendien een eenmalige gebeurteis
herhaaldeWk tekstveranderingen voor.Bui- gesuggereerd,terwijleentegenwoordigeti
jd
tengewoon merkwaardig is dan de ontdek- een herbeleving van de tekst mogelijk
king dat de auteur, hoewel zich afzettend

maakt.

teqen Gstaandevertalingen:zelfgeen ver- PancBeentles
talln: van debesproken pencopen aanbiedt.
Ditiseen enorm gemis;bovendien zou het
comm entaarhierdoor ietsbeter hanteerbaar

ziln.M aar afgezien van ditaspect alle hul- A .J?nf/?n/axen A .Baur
de vooreen dergeli
lk handboek.
H etOnze Vader fa de prediklng
P.C.Beentjes
W an exegese totverkondiglng,deel&,Katholieke Bilbelstichting. Boxtel, 1972, 118

Pq.,I6,0.
J.P.M .van derPloeg

Psalmen (44:23 -68 30)
-

Ultgaandevan de2 verschillendeversiesdie
het N .T. ons aangaande het Onze Vader

aanbiedt(Matt.6:9 -13 en Luc.11:2-4)
uit de grondtekstver/cid ea
diepen deauteursop een zeerbreedsprakige
manier dit voornaamste christelilke ge% d
uitgelegd
(Boeken van het Oude Testament), Romen uit.
G n exegetisch onderzoek (A)analyseh de
en Zn,Roerm ond,1972,273-4* pp.,
tekst;plaatst de woorden, de zinsdelen in
/20,50,biJint./19,
-.
H eteerste deelvan ditcommentaar (psalm hetverbandwaarin = in de evangeliesvooren waardoor ze hun betekenis ont1-44 :22)isreedsin dittildsG riftbespro- komen
enen. Een conclusie van dit onderzoek is
ken (aug. 1972.p. 1148). Dit tweede d*1 l
hetOnze Vader nooituitde omringenkenmerkt zich door een aantal moeiWke dat
psalmen, o.a. psalm 45,47,58 en 68, 'de de context van hetevangelie waarin het is
moeili
jkstevan heelhetpsalmboek'(p.391). opgenomen majworden losgemaakt.
De opbouw van het com mentaar is a1s Een hermeneutlsche bezinning (B),tot en

erverstaan van de teksten,herhaaltm .i.
volgt: in een typojrafisch bilzonder aan- bet
trekkeli
jke en overzlchteli
jke vorm (breeduit in nogal wijdlopige taal de resultaten van

en metgrote letters)biedtde auteur biJe1- heteerste onderzoek.
ke
psalm zijn vertaling aan.Dan volgter In hoofdstuk C (Didactische overwegingen)
meestalyagina'slang- op een zeeron- worden zeer algemene zaken opgemerkt,
overzichtelbke wi
jze een stortvloed van Tterwijlhetniet de opgave van dit boekje
commentaarop iederpsalmvers.Hetism .i.

kan zijn de Meropgewoeen problemen op

dichtopeen gedrukt,uiterm ate weinig spatiëring:men bevindtzich in een letterdool-

vragen op te werpen.

plaats aangevoerd: hetgeen de overzichte-

interessante gegevens.W e noemen o.a.pa-

e lossen'(p.60).Vraag ls waarom de aude slechte verzorging van ditbije1k psalm- t
vers behorende com mentaar dat afstoot: teurs het dan eerst zo nodig vinden om de
Het werkmateriaal (D),waarmee hetwerk
hof.Bovendien wordtelke mogeli
lke bijbel- besluit,biedtna hoofdstuk A nog de meest
li
jkheid ook al nlet ten goede komt. Dit rallellen tussen hetOnze Vaderen hetoude
alles bijeen genomen is bpzonder Jammer, Jodendom,vergelilkingen metniet-christelilaangezien de auteur bekend staatom ziln ke gebedsteksten.Zo worden er citaten af-

de
skundigheid en belezenheid.De tyyogra- gedrukt waarin Luther en Petrus Caisius
fische vorm van ditcommentaar drelgt de het Onze Vader ui
tlegol
g
en, levolgd door
teksten van Guardini,S'
'le,Nletzschen.a.v.
theologische inhoud teniette doen.

Belangri
jke problemen gaatde commenta- ditgrotechristelijkegebed.

tornietuitdewe! (zieo.a.bi
jps47),hoe- W anneerhetwerk slechtsuitde hoofdstukwe1het vaak moelli
jk is om in de zee van ken A en D zou hebben bestaan had ik er
verschillendemeningen diehijaanvoert,zijn niets in gemist;B en C ziln breedsprakige
persoonWke opvatting te vinden. Zoals doubletten.
reeds eerder betoogd, vertaalt Van der P.Beentjep
Ploeg nogalvaak in de verleden tijd,m.i.
een verarm ing van de tekst,aangezien *en

verleden tild een grotere afstand schepttussen de psalm en de lezer (bidder) dan een
tegenwoordige tibd. M en leze ps 50 eens
hierop door.VanuithetHebreeuws is biJ
deze psalm een vertaling in de tegenwoordige Wd
' mogeli
lk.Dooreen verleden Wd

Dr.Arend Th.vanLeeuwen

K ritiek van Ae- len aarde.
D eel2.
.K ritiek van de x rde
Van Loghum Slatem s,Deventer,1972,

303 pp.,/24,50.
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Dit tweede deel van schrijvers tweedelig
werk (heteerste deelwerd besproken in het
decembernummervan ditti
ldschriftin 1972,
p.300)behandeltM arx'kritiek op hetrecht

GODSDIENST

j

en de politieke econom ie.Speciaalgaatde

aandacht van de schrijver, lector aan de Benoit,Jacques - Lusthojder De/de.Soetheologische facultelt van de Katholieke /fJ-eJde mystiek van de Islam.- Ankhrmes,Deventer,1973,151 pp.,/14,- .
Universiteit van Ni
lmegen:uitnaar de sa- Heugge
m an, Paul,en G erard Zuidberg menhang van M arx' H tlek op de gods- Br
H em Aerkeaaea in ons midden.- Lannoo,

di
enstmetdieoy depolitiekeeconomie.
D ezelfde kwalitelten a1s de eerste serie 1e- Tielt, 1973,192 pp-,BF.170.

BulcW ns,J.- Aanzetten voor een schoolcateehetische didartiek.- Patm os,Antwern/u trecht, 1972, 187 pp.. BF.195.
deen,zi
ln ook in deze tweede serie aanwe- pe
zig.Een exegetische scherpzinnigheid in de D e D iana,Italo en George H ulskamer theologaal gevoelige plekken van M arx' sriRam akrishna. M ens en boodschap.denken,waardoor metintelligentie en fan- Ankh-Hermes, D eventer, 1973, 142 pp.,
14,- .
tasie krachtlilnen in M arx'persoon en den- /
ken aan het licht komen, waar dce zelf Iersel,#Jz van - Een begin. - Ambo,
Bilthoven,1973,103 pp-,/8,
90.
van zou opkilken.
JagertD r.Okke - K ruisweg.- Zom er &
M et spanning leest m en ook dit tweede Keunings,W ageningen,1973,61 pp../4,0 .
deel,temeerwaarde schrilvereen kritische K erstiens,Ferdinand - D er < eg Jesu.theologie voor ogen staat die,naar eigen (Topos)M atthiasGonewaldVerlag,M ainz,
zeggen, een even riskant a1s noodzakeli
lk 1973,152 pp.,DM .6,80.
avontuur is.K ritiek is daarin een sleutel- Koning Davld. - N.B.G., AmKterdam

zingen,gehouden in hetkader van de Gifford lectures van de universiteitvan Aber-

woord.In gewone taalformuleertde schri
j- K.B.
S.,Boxtel,1973,28 pp.,/4,25.
ver,helaas pas op de een na laatste blad- Landay, Jerry M . - Archeologie in het
zijde,de inzet:'Hetis een zaak van leven land van de Bqbel. - Fibula-van Disofdood voorde christelilke theologie of ZJ hoeck,Bussum,1972,267 pp../39.50.
bereid en in staatisde kritiek van hem elen M ommaers,Paul- Gccrnaartoeis nu de
aarde te ondergaan...De christelijke the- gloed van de liefde? - Patmos,Antwerologieiserfelijk belastmetdeverleiding om pen,1973,139 pp., BF.175.
van hetvoorbijgaan van de eerste aarde te Noel, M arfe - Edahrungen lnff Gott.ontvluchten naar de eerste hemel.Zi
j ziet (Topos)M atthiasGonewald Verlag,M alnz,
daarbijvoor hetgemak overhethoofd,dat 1973,160 pp.,DM .5,80.
ook deze eerstehem el,tezamen m et,de eer- Rademaker CssR.,Ben - Ik-zal-er-zënste aarde,voorbilgaat.Hemelen aarde zijn voor-u. Leven en dood. - Kath. Bi
lbel
tezam en geschapen;onze aardeheeftdehe- Stichting,Boxtel / Em maus,Brugge,1972,
mel, die bij haar past. Hemel en aarde 124 pP.,15,90.
staan tezamen in de crisis, in de kritiek. Raguin, Fvea - W ege der K ontemplation
Het is ons verboden naar de hem el te
inerldaeg,
rBe
geqnungmitChina).- Johannes
vluchten. Het is ons geboden en beloofd, V(
Einsledeln, 1972,154 PP.,D M .14.
datwijo?weggaannaareennieuwehemel Speling.T##Jehrf/fvoorbezinning.- Gia-

en een nleuwe aarde'(p.302).

Dat is even heldere taal a1s een riskante
ondernem ing,a1shetalgeen vaag avontuur
is.Is hetzo zeker datm en in een ontwikkeling van sterven en verzekerde geboorte
ook D iegene tegenkomt die alles nieuw
maakt?Zaagtdetheoloog metdezebenade-

notten,Tilburg,1973/1,154 pp-,/6,50,BF.
95, abonn./19,25, BF.280.
Smedt,E.J.de,e-a.- Ik zie het zo.Lannoo,Tielt, 1973,272 pp-,BF.198.
Vanhoye,A.- Doorhetvoorhangselheen.
-

Kath.BilbelStichting,Boxtel,1973,69

pP.,16,
25.

ring niet de tak door waarop hij zelf zit,
om met een harde klap - hopelijk ont- DietrichSoahoe//er
nuchterd en de geconditioneerdheid vu
eigen denken inziende - op de harde bo- Verzeten Overgave
dem van hetmarxistisch paradijs te belan- Sr/evea ea aantekeningen uitde
den? Hom lijk zal wat dan a1s zondeval gevangenis,verzam eld en ingeleid
wordt aangerekend,- een vlucht naar de #* r Eberhard Selge.N ieuwe editie
hemel- ,dereden ziln waarom men,o fe- Ten Have, Baarn, 1972, 343 pp-, /24,50.
1ix culpa.uit datparadijs wordt gezet.
BF.400.
G .W llkens
Toen biJ gelegenheid van de 25ste sterfdag
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schrilver erin geslaagd weer te geven wie
voorhem bondgenoten zijn.

Ergebung beslootEberhard Bethgedetekst G .W ilkens
aanzienlllk uit te breiden,hetgeen mogelilk

geworden wasdoor hetfeitdat hetna zo-

veel jaren minder nodig was rekening te D r.E.Flessem an-van Leer
houden met persooàlijke gevoeligheden en G eloven vandaag
familieomstandigheden.Tweejaarnadien is Callenbach,Nilkerk,1972,197 pp.,/15,90.
nu ook de Nederlandse vertaling van deze

ln de aankondiging wordt het boek om 'N euausgabe' verschenen. W ie deze gele- schreven als:een boek w aarin de grote thegenheid te baat neem tom Verzeten Overma'svan hetchristeli
lk geloof(God,schepgavenogeenste herlezen,nu destorm rond pi
ng,zonde,Christus!kerk,enz.
) door een
het religieloze christendom wat verstild is desh mdig theoloog m m oderne doordenen er hieren daar zelfsvan een post-chris- king worden behandeld.Hetwerk ismijom
teli
jke religiositeitsprake is,die za1er ver- een aantalredenen tegengevallen.
baasd over staan hoeveeler in deze verza- - Allereerst vertoont de opzet van het
meling gevangenisbrieven is datdooreenzij- boek veel overeenkomst met de klassieke
dige aandacht voor verwereldlijking over theologie-tractaten.Hetlijkt erop alsof de
hethoofd werd gezien.M isschien iseen be- schrijfster deze voorzich heeftgehad en ze

vri
jdingsroes toch niet het juiste klimaat
teenmodern sausjeheeftoverjoten.Na
waarin dewilsheid van dezegevangenisbrie- me
ieder onderwerp plaatstzi
j (in klmnere letven gesmaakt kan worden. Vandaar: ter t
er) kanttekeningen, waarvan de strekking
hernieuwdekennismaking aanbevolen.
meestalisdatwe de moeiWke woorden van
Chr.v.Buijtenen
de klassieke theologie en haar indelingen
D r.J.J.Buskes

m oeten verlaten en ons meer gevoelsm atig
m oeten uitspreken over alles wat m et geloven van doen heeft.

H ethumanîsm e van God.
Blijkens de achterflap is dit boek geGod en m ens als bondgenoten
schreven voor bijbel- en gespreksgroepen.
Ten Have,Baarn,1972,203 pp.,/17,50. Het komt mi
j voor dat de taal en de beIn 1968 schreef de schrijver een boek met toogtrant voor deze groepen te moeiWk en
detitel:G od en mensals concurrenten.H et te abstract is.Hoewel het voor dergeli
jke
wasziln antwoord en bi
jdrage aan de toen groepen bedoeld is, m ag dit evenwel niet
heersende discussie in de kerken.Vierjaar inhouden dathetwerk daarom minder aclater, wanneer het 'Getuigenis' binnen de curaaten slordig in bewi
jsvoering mag zijn.
Hervorm de Kerk wordtafgelegd en tot alle Bijzonderstorend bi
jv.ishet,datde schrijfleden van die Kerk gericht, zijn bi
J de ster herhaaldelijk Hebreeuwse en Griekse
schrijverGod en mensbond@enoten gewor- woorden aanhaalta1sbewijs voor haartheden.Hetis van toon en onënt
'' atie een te- orie,zonder dat ze echter zegt om welke
gen-G etuigenis,waar de auteur in de titel H ebreeuwseen G rieksewoorden hetprecies
datgene wîlbenadrukken waarvoor anderen gaat.Zo bijv.op blz.28:<Hetwoord <a1nietdirecteen getuigenis afleggen.Veelon- m achtig''kom tin hetO.T.m isschien in het
derwerpen worden aangeraakt,in deze tijd geheel niet,en in het N .T. slechts enkele
waarin dekerken in een windstiltezijn je- malen voor.Alleen de Septuagint gebruikt

komen,naar zijn mening.Is het bezlnnlng het herhaaldelijk om daarmee twee heofberusting?
breeuwse termen te vertalen waarvan wijde
ln e1k gevalkunnen we in deze luwte lezen werkelijke betekenis niet meer met zeker-

over polarisatie, horizontalisme, evolutie, heid kunnen vaststellen'.N u za1hetgeïntegoede werk van God en goede werken van resseerde bijbellezers zeker intrigeren om
de mensen, kerkelijk instituut, kerkdienst, welke hebreeuwse en welk Grieks woord
Israël,het protest, de eenheid en de toe- hetgaat;daarover wordt echter niets meekomst.
gedeeld.
In zijn theologische oriëntatie isde schri
jver - Een illustratiefvoorbeeld van een inhou-

duidelijk een bondgenootvan God,in zijn
aanhalenvan velenbli
jkthijveelbondgenoten te vinden bijprominente namen in de
jongste geschiedenis van de kerken. Een

delijk onjuistbewijsiste lezen op p.34:

<verder valtop dat de werkwoordsvorm en
van <fuitverkiezen''veelmeer gebruiktworden dan het zelfstandig naam woord f<uitboek met vaart geschreven, al weet m en verkiezing''. Dit laatste woord kom t zelfs
soms niet waarheen. Uitermate leesbaar, in hetO.T.in hetgeheelnietvoor'.Op deze

pa
kkendgeformuleerd,bi
Jveelaanknojend, vreemde manier kan men bewijzen watmen
metvelen meedenkend en meepratend ls de
m aar wil.
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De schri
jfster vermeldt nergens volgens bemerken in hetverloop van hetboek zelf,
welke Nederlandse bijbeluitgave zi
j citeert; dat aanvankelijk meer oog heeft voor de
het is dus vri
j moeilijk haarbeweringen te functievan hetyebed in Kierkegaardsrij-

toetsen,vooralom dat de N ederlandse vertalingen zo van elkaarverschillen.Ook valt

op daterrelatiefweinijbi
jbelplaatsenworden genoemd,ietsdatm een dergeWk boek
m-i.noodzakeli
jk is.

Metylezierhebikalleenhfdst.XVIl:<Uit-

beeldmg en viering van hetheil'gelezen.

P.Beentjes
Dr.C.Runsdorp

<# z#n de vaders.
Kanttekeningen â# een overgangssituatie
Kok,Kampen, 1972, 163 pp.,/12,50.

pende persoonlilkheid, m aar er tenslotte
nietm eer in slaagtleven en denken in hun
onbekende gebedseenheid terug te vinden
en ter sprake te brengen.N iettem in is de
opzet boeiend, al stelt de uitwerking wat
teleur.

Chr.v.Buijtenen
M arîettaPeitz

W enn wirweiterleben wollen.

W eltbekenntnisse antworten Jl#
Problem e der Zeff

Kösel-verlag,M ûnchen,1972,216 pp.,
D M .20,- .
In 29 korte hoofdstukjes,waarvan hetge- A an ditmerkwaardige boek liggen een aanhaltenietoveraleven sterkis,houdtRijns- ta1vraaqgesprekken ten grondslag metredorp zich met de toekomst der kerk bezig, presentatleve vertegenwoordigers der grote

waarbij hi
j 'church-fiction' en kerkeWke wereldgodsdiensten W indoeïsme,Boeddhisutopie heeftweten te vermljden.De lnboud me. Jodendom, Christendom, Islam,M arlaat de auteur zien als een begeesterd en
isme),georganiseerd doorde'SenderFreies
belezen man,wienskrachtvooralligtin het x
Berlin'.D e gesprekspartnerswerd hun mefeitdatMl,zondervan zijn harteenmoord- ning gevraagd m a.v. de volgende actuele
kuilte maken,anderen weerwi1en kan be-

vraagstukken:bevolklngsexplosie,noodzaak

zielen om verantwoordelijkheid te dragen enetMek van qeboorten-regelingqhongeren
voor de toekomstige kerk.
andere ellendem dewereld;trait
'ie en proP.Begheyn
gressiviteit;naties,rassen,klassen;mampu'

latie en vrijheid van de mens; gewdd en
geweldloosheid; de vrouw, de andere en
samenleving.Hetisop zich alboeiend m ensen van zeer uiteenlopende wereld% schouwingoverdeze problemen tehoren spreken.
D e gesprekken worden na een probleem BF.187.
stelling van M .Peitz en op basis daarvan
Een boek met een veelbelovende titel, en gevoerd.Pikante eigenheden in de gedachdaarom na lezing enigszins teleurstellend. tengang van de officiële leer in deze godsM en ve- achtkenniste maken m eteen on- diensten (denk b.
v.aan hetkasten-systeem
D rs.< .R .Scholtens

D e onbekende K ierkegaard
Zi
l'
n werken l z#a gebeden
Ten Have,Basrn.1972,188 pp.,j11,50,

bekende,maarherkentuiteindelijk een oude
bekende be en de context van zi
jn gebeden.Hoe datkomt?W aarschiliijk doorde
ontwikkeling die de schrilver doormaakte
ten annzien van zijn oorspronkeWke plan
om bekendheid te geven aan degebeden van
Kierkegaard. Een ontwikkeling die van gebeden naar wetenschap verloopt, vanwege
hetfeitdatde mensen hetbidden verleerd

zouden hebben in een tijd dat ze zelfs een

ogenblik God dood meenden. Het gevolg

van deze aarzeling ten aauien van zi
jn 1ezerspubliek werd dat de <onbekende'Kierkegaard weerwerd opgenomen in de beken-

in het Hindoeïsme) voeren steeds weer de
spsnning op. Toch wordt in een eerli
jk
voorwoord de keerzilde van de gevolgde

m ethode eveneens aangetoond: inleidingen

en vragen zijn toch vooral vanuit westers
aanvoelen bepaald.Daardoorworden meer-

dere gesprekspartners in de verdedio g gee ongen,of moeten ziJ zich mlnstens verplaatsen in onze westerse m entaliteit; hetg*n de antwoorden uiteraard kleurt.Helemaal interessant wordt het lezen van dit
boek,wanneermen 6
horizontaal'gaatlezen,
d.m z.achterelkaardeantwoorden van ver-

schillende zilde gaat lezen op één van de
deKierkegaard:dievaneenpersoonlijkeen behandelde onderwerpen.Zo wordtbv.duibi
jzonderelevensgeschiedenis,welke,door- deWk,datin aldeze wereldbeschouwingen
dachtweerspiegeld en in de vorm van het abortussterk wordtafgewezen,ook alsmen
algemene,terecht is gekomen in zijn wer- legalisatie van deze praktijk nuttig ofnoodken.Datdeschrilvertenaanzienvandeon- zakeli
jk acht.Daar kunnen de çbaas in eibekende aldus in verlegenheid raakte - en
dit gaandeweg - laat zich bovendien nog

gen buikg-propagandisten nog van leren.
Het boek beslult m et een <ronde-tafel-ge.
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sprek'van alle deelnemersoverde opgave
van samenwerking van allen in de strbd om

een beter bewoonbare wereld voor allen.

LITEM TU UR

Een bi
lzonder interessantboek.
S.Trooster
O tto HermannPesch

G ottes JJ und A m en.
Christusm edîtatîonen
M atthias Grqnewald Verlag,M ainz,1972,

115qp.,DM.10.
-.

Böll, Heinrich - Verhalen. - Elsevier,
Am sterdnm , 1973,351 pp., BF.285.
Brûggemann,H einz - Literarische Technik und soziale Revolution. - Rowohlt,
Reinbek, 1973,340 pp..

Louf-Decramer, André - Eeuwige Pool.
111.- Louf,Nieuwkerke,1973,50 pp..
M ets, Leo - D e baronnen. - D e Clau-

In d1t voortreffeWke boekje overweegt de waert,KesselLo,1973,176 pp.,BF.175.
auteurm etonsde voom aam ste christologische teksten uit de brieven van Paulus,

waarvan hijterechtsteltdatdezevooralas- W illîam rofzwlnkle
sociatief in andere lnderwerpen verwerkt

Olifantramtfrefn

ziln.Daarom eerstplaatsing van dechristo- (vertalingPaulRodenko),Kosmos,AM terlo@ische tekstin de contextwaarin hij fop- dam/M twerpen,1972,112 pp.,/9,90.
duikt'; daarna de uitleg van de tekst zelt De16 verhalen in deze bundelvallen moeigevolgd door een toepassing op onze eigen lijk onder een noemer te brengen, m isactuaht
-eit.Zodoende wordtdiepgaande me- schien kan men ze nog hetbesteomschrijditatiestof aangereikt, die uitermate verrij- ven a1s sprookles.
kend aankomt.Dankbaarmogen wijde au- Uitgaande van dgewone' mensen (zoals
teur ook nog ziln voor zi
ln afsluitend schoolklnderen,pade ders.filmsterren etc.)
hoofdsmkle dat de nieuwere weg in de en gebeurtenissen, weet Koe nke een
chhstoloWebeu optenweermeditatiefbe- sprooklesachtige wereld te creëren,zonder
schrijft.Onnodig toe te voegen datditniet echterde reaht
'eitgeheeluithetoog te verzozeer een fleesboekle' ls alswel een echt liezen.
meditatieboek,datm en alleen methetNieu- Sommige verhalen (o.
a.Demaglër)nelgen
weTestamentemaasttenvollekanjenieten. naar het mabsch-realisme. Voortdurend
Hetthem a datwordt uitgewerkt,ls op de
achterkant van het boekle goed sam enge-

!ri
jpen kortsluitingen ylaatstussen werke-

Jezusniet te melden:in Hem is Godsver-

vriend van de Amerikaanse president.W at

hjkheid en droom,termjldehoofdpersonen
vat:ln Jezus ChristusheeftGod Zjn fja'en meestal ontgoocheld achterblijven. Soms
famen'totm ensen en wereld gesproken.Be- kom tzelfs de actuele politiek om de hoek
langrijker boodschap heefthet geloof over N ken. Kotzwinkle toont zich dan geen
zoenende liefde voor onswerkelijkheid ge- denkt u van een zin als:'Van daaruit 1ag

worden.Ter overweging sterk aanbevolen. de weg open vooreen politieke carrière die
S.Trooster
hem regelrechtin hetW itte H uis zou doen
belanden,deze Opperste Zetelvan de Leugen, slechts bereikbaar voor houders van
Bevrndîng
de Derde Graad der Valsheid'(p.99).
Nederlands Bijbelgenootschap, Amsterdnm, De tweede helt van de bundel leest het
Katholieke Bijbelstichting,Boxtel, 1972,
prettigst,in de eerste moetmen af en toe
moeite doen om door een verhaalheen te
16 py..
Detltel'Bevrilding'heeftbetrekklngophet kom en, over het geheel genomen echter
evangelie van Johannes,hfst.18 t/m 21.De aangenam e literatuur.
vertaling is die uit hetonlangs verschenen ln de van hem bekende,speelse stijldie
boek TGroot Nieuws voor U,het Nieuwe doetdenken aan die van zi
jn <Helse vertelTestament in de om gangstaal', uitgegeven sels' en flool-Nachtverhalen' zorgde Paul
bi
J bovengenoemde instanties. Jammer dat Rodenko voor een adequate en door en
ditboekjete laatkwam om nogvöörPasen door Nederlandse vertaling.
besproken teworden,wantverluchtmet1- C.Free

dringende foto's worden ons het Wdens-

verhaalen de verrilzenispassalesverteld in H uubSchumacher
een taaldie prettig leesten m.l.ook bilzonder goed is voor te lezen.Door de kopjes 'J# benteen engel'

boven e1k stuk wordt tevens duideWk hoe Lemniscaat,Rotterdam /D enis,Borgerhout,
korten kernachtigJohannesschri
jft.
1972,104 pp.,/9,50.
W anneermen de persoon,dedenkwijze (als
PancBeentles
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men ditwoord,voorhetgemak,biJKerouac een eigen structuur,datis watmenwi1gaan
mag gebruiken) en het gedrag van de in bewijzen,metnatuurlijk hetgevaardatmen
1969 gestorven,47 jaar oude Amerikaanse dan gaatzeggen dateen werk datnietdeze

schrijverJack Kerouac,qeboortiguitCana- structuurheeft,geen literatuuris;De eerste
dese ouders,nader wi1 sltueren,dan biedt
deze studie zowel naar inhoud a1s naar

opstellen in de bundel van Levi-strauss,
Greim as en Jacobson behandelen de m ythe
werkwijzeereen goede gelegenheid toe.Het op debekende m anierdie weuitdewerken
isgeen literaire studie in de strikte zin van van de eerste langzamerhand al zo goed
hetwoord.Daarvoor is de geëngageerdheid kennen.In de mythe wordteen soortalge-

van de schri
jverte belildend van toon en de menemenselijke boodschap doorgegeven en
gevolgde werkwi
jze te kwistig metbeschou- waarmen ook N kt,die boodschap is altijd
wingen van meerlevensbeschouweWke aard. dezelfde.V oor hetverschillende heeftm en
Het zou binnen de godsdienstwetehschap
kunnen vallen.a1s God de grote Leegte is,
godsdienst een volop door- en uitgeleefd
vitalisme en wetenschap niet m eer veraf
staatvan een verantwoording van een sym pathisant.
Het L> en, ervaren vanuit de opkom ende
impuls en gevoed door irrationele brbnnen,

geen enkel oog, men * 1het gewoon niet
zien en de onbevooroordeelde lezer heeft
m oeite de overeenkom sten, die voor een
deel uitFreudiaanse theorieën worden gehaald,te erkennen.
C.J.Boschheurne

vindt zijn grenzen in een overal aanwezige
leegte. Deze Leegte vult het menselijk be- Sim one de Beauvoir
staan a1s een goddelijke aanwezigheid. ln ToutCom pte Fait
die leegte wi1 Kerouac delen. Dat is iets
m eer dan niets,wsnneer de deelnnme aan

Gallimard,Paris,1972,513 pp.,FF.41.
Dit is het vierde en nieuwste deel dat Simone de Beauvoiraan haar Mémoiresheeft
toegevoegd. Het omvat de periode van de

de Leegte aacelend kentertbiJ de grenzen
die in leven worden gevonden, niet biJ de
Leegte,maarbiJhet h'lden van de mens en laatste tien Jaren; in 1962 voltooide S. de
biJeen ontledigdeGod aan hetknxis.
Beauvoir 'La Force desChoses'.
M etde titelwordtaangeduid die groep van
mensen,onder wiezich in meerderheid ook

Een verschilmetde vorige delen is datde

ver,van deze studie zich bevinden:die ty-

groepeerd rond een aantal them a's: haar

schrilfster haar lmvensverhaal niet in chrode eventuelelezers,misschien ook de schrij- nologische volgorde behandelt. maar ge-

pischoprrvlakkige,westerse,twintigeeuwse vriendschappen,hetwerk datze in deze perotzak d1e alles en iedere n tot slaaf * 1
riode heeft geschreven, de boeken di: ze

maken en ontheiligen en 1 hokjls indelen. gelezen heeft, welke films. toneelstukken,

W ellichtisdathetlaatstewateen anaelende ln- r er toe kan brengen deze nlet on-

tentoonstellinjen zegezienheeft,haardro-

men,haarpnvé-reizen vooralin Frankribk.
verdienstelilke studie over een niet te ver- Haar grote studie-reizen samen metSartre
dienstelilk schri
lver terh= d te nemen.
naarJapan en Rusland,landen waaroverzi
J
G .W ilkens
een interessante informatie verschaft.Vervolgens een hoofdstuk over het Vietnam -

Tr
ibunaal.en een reisnaarEgypte en 1sraël.G n beschouwing overdeblnnenlandse
HelnzBlumeuath

gee urtenissen in Frankrijk, met name de

Strukturdismu fa der

Cause du Peuple' en de Bevrijdingsbewe-

Literaturwlssenschalt

Kie- nheuerA W itsch,Köln,1A2,420 pp.,
DM .% ,- .
Een bundd zœ rverschillende opstellen van
o.
a.u vi-strauss,Romu Jacobson en Uma rto & o.Het opstelvan de laatste over

M ei-Revolutie van 1968, de zaak van 'La

ging voor Vrouwen.Het h- k besluitm et
een 'mise au point'van haargedachten over
de vrouwenemancipatie sinds 'Le m uxième
Sexe' en over haar aldstische levensbeschouwing.

Methaar drang naar eerlijkheid en o> n

het stacturalisme in de film hanm en meningsuiting somtSimonede Beauvoiralle
betje wonderlijk achteraan detaalfiloxfi- ge% urtenissen zo volledig mogvWk op -

sche a xhouwingen die er aan voorafgaan. hetboek gxften uitstekend G eld van de

M en k%n biJdeze hele bundelnietontko- gebeurtenissen van delaatst:tien jl-n men aan de indruk dat de aanhangers van maarvoordegenen diehaarvrijdrogeverde transformatieve grnmmatica hun gebied teltrant niet gewend zijn, is deze autobiowillen uitbreiden met een eigen literatuur- grafie een hele pi1om doorteslikken.Meer
thx rie. De taal van de letterkunde hxft dan in de andere delen v= haar M émoires
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handschriftwordt uitvoerig beschreven,zo-

we1 naar het uiterlijk a1s l
'nhoudelijk;vervan de schrijfstermerktisslechts 66n kant, der worden ook andere manuscripten en
de rationalistische, becomm entariërende, oude drukken vermeld waarin een werk
verstandelijke;alle emotiesen innerlijkebe- eveneens bewaard is gebleven; bovendien

levingen bWven buiten spel.Zelfshaardromen beschrilft Simone de Beauvoir op een
dergeWke oblectiverende wilze, die daardoor,guistbiJditonderwerp,watnaïefaan-

worden, waar mogeli
jk, herkomst en ge-

bekentenis.W eliswaar verklaart Simone de
Beauvoir dat zij sinds 1962 niets heeft beleefd dat haar ideeën of haar leven essentieelveranderd heeft.Zeisbezig haaroude
dag te beleven en haarenigezorg isnu frécapituler mon passé et en faire le point'.
O ok de dood schrikt haar niet af, want
sinds lang is die begonnen en is ze eraan
gewend geraakt haar verleden te zien af-

overlevedng, verzahelaars, ontdekkers en
ontdekkingen. bewaarplaatxn besproken
worden. Het werk besluit met uitvoerige

schiedenisvan hethandschriftverhaald;een
uitgelezen bibliografie rondt e1k num mer
af.Een geschiedenis van de m iddelneder-

jke
doet.Slechtsheelaf en toe vindtmen en- landse handschriften gaataan de eigenli
kele zinnen die lijken op een persoonlijke kataloog voorat waarin lotgevallen en

sterven.

W at is dan de reden van deze autobiografie? Beauvoirgeefthiervoorzelfde verklaring:<ik wilde mezelfvoorde O deren laten

relsters en 72 zwart-witplaten;eldersin
het werk vindt m en twee sG eeldingen in
kleur.
Ieder die zich bezighoudt met of interesseertvoor de M ddelnederlandse letterkun-

deza1begrijpen dathethierjaatom een
uiterstbelanO jk werk,datxmlekisin ziln

soort en in vergaande m ate aan de ver-

schatvan gegevensaan diegenen die geïnte-

wachtingen kan voldœn,zoals M Jin ruim
twee Jaar gebruik isgebleken.Deze tweede
druk verschiltvan de eerste (voorzover dat
bi
j vergeli
jking der G ide dxkken te achterhalen was) op enkele punten: de literatuur is in enkéle nummers bi
jgewerkt; enkele (niet alle) drukfouten Zjn verbeterd;

Beauvoir.
M .Boex-Tim mermans

derd.
P.Begheyn

bestaan door hun zo direct mogeli
jk de
Gsmaak''van miln eigen leven mee te delen'.Dat die smaak zo droog is.li
jkt onwaarschijnlijk.Niettemin biedtditboek een

resseerd ziln in het fenomeen Simone de waar nodig werden de sir aturen veran-

J.D eschamps

RichardBach ï RussellM unson

Jonathan Zfvfngzfon Zekmeeuw

M iddelnederlandse handschriften uit Strengholt,Naarden, 1972,93 pp., /12,50.
uitEuropese en A m erikaanse
Om de l
'nnerlijke drang Zch te bevrijden
bibliotheken
uithetalledaagseen om hetverlanpen an-

deren in de eenmaal ontdekte vrbheid te
doen delen, onder woorden te kunnen
druk,303 pp-?i1l.,/60.
-.
Bij gelegenheid van het honderdjarig be- brenqen,moeteenmenswelhaasteen dichstaan van de Koninklijke Zuidnederlandse ter zl
jn.Zo iemand die w* t te vertellen
MaatschapyijvoorTaal-enLetterkundeen zonderte moraliseren,bWktRichard Bach
Geschiedems werd in de Koninklijke Bibli- in zijn verhaal over Jonathan Livingston,
E.J. Brill, Leiden, 1972,tweede herziene

otheek te Brussel eind 1970 een tentoon-

een ondememende zeemeeuw met een zo

stelling ingerichtvan 125 belangrijke hand- aantrekkelijke,bijnamystiekediepgangjdat
schriften,afkomstig uit 51 verznmelinjen je we1meegenomen moetworden op zljn
in Europa en Amerika.Deze collectie bledt weidse vluchten,of je nu meeuw bent of
een uitstekend overzicht van de middelne-

mens.Hetis een yrachtige vertelling,een

derlandse letterkunde,waarbi
j blijkt dat parabelover<de emge warewet,welke naar
vooral godsdienstige werken in groten ge- devrijheid leidt'!in een treffendevertaling
jgh,doorschoten mettaltale de dansdervernietiging zljn ontspron- van LennaertNl
gen,in tegenstelling tot literaire werken in loze foto's(doorRussellM unson)van zeeengere zin; van geneeskundige geschriften

m eeuwen in vlucht en in rust.W ie waar-

jk wil leren vliegen, mag dit prachtige
werd een nog geringer aantaloverreleverd. li
D e kataloog van deze tentoonstellmg
' werd

boek,dat is fopgedragen aan de echte Jo-

bezorgd dooreen voortreffelijk vakman als nathan Zeemeeuw, die in ons allemaal
J.D escham ps,en valtuiteen in twee delen, leeft',niet ongelezen laten.
resp. met poëzie- en prozateksten. E1k P.Begheyn

AlbertW esterlinck
M ENS EN GREM
Over hetmensbeeld in de moderne Europese literatuur
264 blz.

Formaat: 13 X 21 cm
ISBN 90264 3516 9
195F

AlbertW esterlinck (ps.van Prof.Dr.JoséAerts)geboren te Geelin 1914,is thans
hoogleraaraan deKatholieke Universiteitvan Leuven en hoofdredacteur van <DietscheWarande en Belfort'.Hijpubliceerdegedichten en voortstalrijke kritischewerken a1s El-let Lied van Tantalus', tLuister naar die Stem ', dprosper Van Langendonck', i
llet schone Geheim van de Poëzie' en schreef ook studies over August

Vermeylen,KarelVan de Woestijne,Felix Tlmmermansen Gerard Walschap.Van
zijn Verzamelde Opstellen is,na tWandelen alpeinzend'(1960)en Wlleen en van
geen mensgestoord'(1964),tMensen Grens'hetderde deel.
Een waarde die voor W esterlinck a1s hoogleraar en schrijver belangrijk blijkt te
zijn,isdathijdeEuropese literatuurjraag a1seen ondeelbaargeheeloverziet.In
zijn colleges en geschrlften beleeft hiJze als een rijke variërende schepping van
stijlen e: a1s een boeiend avontuurvan de menselijke geest.<Beleven',zeggen wij,
omdatzlln benadering van deliteratuurzeerexistentieelblijkt,ln esthetisch en humaan opzicht intuïtief inlevend of fenomenologisch duidend, met een afkeer voor
formules en abstracties.

Zoalsin vroegere opstellen onderzoekthijin tMensen grens'aspecten van de moderne Europese literatuur,geleid door de vraag:ischrijvers,watzegt gij van de
m ens'
?'

In drieopstellen ondervraagthijdegeschiedenisom totbeterbegrip van hetheden
tekomen.Ditdoethijvoorhetliteraire naturalisme,van ZolatotClaus;voorhet
literaire vitalisme vanaf de prerom antiek tot JefGeeraerts;voor de religieuze thematiek vanaf het romantisch mysticism e tot Simon Vinkenoog en het <lesus-m ovement'van de hippies.
De lezer za1 vaststellen dat de identificatie van deze drie facetten telkens gebeurt

van uiteen historisch persqectief.Ditleek noodzakelijk om hun juiste draagwijdte
in de W esterse cultuurgeschledenisen hun ware betekenisin hetheden nauwkeuriger
te kenmerken.
De lezer za1in ditboek weinig ofniets vernemen overde esthetische, specifiek artistieke essentie van de letterkunde,wanthetgaathier overhaarm ens-revelerende rol
in de perpetuele,wisselende creativiteit van de cultuur. De opstellen hebben geen
wetenschappelijkepretentie?zijbedoelen slechtsbijte dragen totdeverruimingvan
de literaire oriëntatie en u1t te nodigen tot reflectie.
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Personalia

J. H. van Meurs, geborcn 1919 Algemecn zenuwarts, gcvestigd in Beverwijk. tevens sociaal
psychiater Lid van de werkgroep Kritische Artsen binnen de B.W A.. Publicecrt vaak in discussievorm; schreef in 'Streven' o.a. over euthanasie. Adres: Prins Bernhardlaan 4, Beverwijk.
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H etmedicam entin de relatie arts-patiënt,p.939
D e enorm toenem ende consum ptie van geneesm iddelen, de verspillende ver-

nieuwingszucht vu de farm aceutische industrie (hoeveel nieuwe produkten
zijn echtnieuw?)zijnnietteverklaren doordevooruitgu gvanwetenschapen
techniek alleen.Zezijn alleen te begrijpen a1smen rekening houdtmetde
tekenfunctie welke hetmedicamentvervultin de relatie arts-patiënt.

Nieuwegezinsvorlnen en christelqke waarden,p.951
De nieuwe vormen van fam iliaz sa enleven - 'vernlim de gezinnen',tG rossfnm ilien',tgezinscomm u es'of hoe m en ze ook wil noemen - die op vele
plaatsen opduiken,worden vooraldoor christenen vaA m et arn aan bekeken.
De opzetvan dit artikelis bescheiden.H et wilalleen wat vooroordelen uit de

wegnximen enlatenzien hoewatmen ondereen fchristelijkhuwelijks-engezingleven'verstaat,m isschien even goed,zo nietbeter,in die nieuwe gezz svormen gerealiseerd ku worden a1s in het kaditionele kerngezin.

Hoe milieubewustz#a degemeenten?p.961
Deverontrustingoverhetmilieubederfkomtblijkbaarvooral<vanonderen';in

iedergevalku men nietzeggendathetyubliekeinstantieszijngeweestdiehet
eerstdeinrmklokhebbengeluid.Datbhjktvooreen deelweeruiteen onderzoek van het<G em eentekredietvan België'naar de vraag in hoeverre de Be1-

gischegemeentebesturenzich bewustzijnvan demilieuproblemenwasrmeezij
concreet Worden geconfronteerd.

D uitslandpolitiek yan de Chinese Volksrepubliek,p. 971
D e schom m elingen in de verhouding tussen de Duitse Bondsrepubliek en de
Volksrepubliek China tonen aan,wateen krachtenspelvu bilaterale en m ulti-

lateralebetrekkingenpolitiekis.Dehoudin!vandeChinezentenopzichtevan
Duitsland werd mede bepaald door de uctlviteiten van de D vjet-unie en de
Verenigde Staten.

Last Tango in Paris,p.982
W einigfilmshebben hetpubliek delaatstetijdzoa= gesprokenofgeschoktals
ïmytTango van Beholuccien M arlon Brando.M aar nietalleen films,ook kritieken op film s b lnnen 'shockeren'.M isschien is dat hetgeval m et de kritiek

die hierverschijnt.Eén ding ku men haarechternietve- ijten:datze Bertolucci's sensatieprodukt en de maatschappelijke functie van de cinema in het
algemeen niet em stig zou nem en.

Sovjetimpressies,p.992
In ditxeikelbeschrijftRobertHot deindrukken vu een reisdithijvorig
jaardwarsdoordeSovjet-unietotdiepin SiberiëenhetonderSovjetbewind
sta=de deelvan Centraal-Azië maakte.Hetzijn meerdu alleen maarreis-

impressiesvu een toeristuithetW esten.Alssyecialistin vraagstukken van

Sovjetcultuurbelichthijaan dehand vanwathljzag,kritisch deachtergrondenen deoorzaken.Zijn verslaghebbenwijgedeeltelijk ingekort.

H etm edicam entin de relatie arts-patiënt
Jean-pierre D upuy

De snelle toenam evan de bedragen die men aan gezondheidszorg bestee t,
iseen fenomeen waaraan zovele economische,sociale en m litieke facetten
vastzitten,dathettotnog toemeeraanleiding heeftgegeven totemotionele
controversen dan totovertuigende analysen.De meeste analysen steunen
immersop een m eer technische opvatting van de geneeskunde,die uitsluitend defysischeeffecten ervan op hetoog heeft:genezing,levensverlenging,

verminderingvanpijn,enz..Daaruitvolgtbijnavanzelfdeopvattingdatde
voortdurend stijgendekosten van degezondheidszorg in hoofdzaak tewijtenzijn aan devooruitgangvan detechniek.Steedsminderechtergaatde
geneeskunde - in de ontwikkelde landen - zich uitsluitend bezighouden
metde <kwantiteit',steedsmeermetde tkwaliteitvan hetleven'.M aar dat

isietsdatstatisticien economistenmoeilijk kunnen kwantificeren en meten.Alleen een psychosociologische analyse kan iets zeR en over watdie

fameuzetkwaliteitvan hetleven'welzou kunnen zijn en kan metœn œn
betere verklaringleveren voorde steedstoenemendekosten van degezondheidszorg dan uitsluitend technische analysen.

Farm aceutische industrie en innovatie
ln detoenemendekosten van degezondheidszorg neem tde consumptie van

geneesmiddeleneen heelbelangrijkeplaats1:dezestijgt(1 Frankrijkb.v.)
jaarlijksmet16 à 17Yol.Hoeisdatteverklaren?Allœn doortechnische
overwegingen,ofzijn hierook anderefactoreninhetspel?
Dat de farmaceutische industrie een <vernieuwende'industrie is,kan nie-

mand ontkennen.Inde16à 17Yowaarmeedekosten van degeneesmiddelenconsumptiejaarlijksstijgen,zitzowelhettoenemend aantalconsultaties
enhuisbezoeken (6à7% ),hettoenemendaantalprodukten m rvoorschrift

(waarvanwenietveelweten),a1sdesteedsstijgendeprijsvandeprodukten

1W ehouden onshieralleen bezigmethetsysteem van de vrije ofliberalegeneeskunde.Hetartikel,dateerderverschenen isin Prolet(14,rue d'Assas,Paris,6e)en
bierin een kortereversie verschijnt,isdeneerslagvan een studie van hetCEREBE
(Centre deRecherchesurle Bien-Etre):J.-P.Dupuy,J.Ferry,S.Karsenty,G.W orms,
La consommation de m ë#fcf/
plellfl,
'approche psycho-socîo-économique.
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(10% perjaar,dusmeerdan dehelftvan de groeivoetvan de uitgaven
voormM icamenten).Diestijgingvan deprijshangtsamen mettweefenomenen:1)e1k nieuw geneesmiddelisduurderdan datgenewaarvoorhetin
deplaatskomt;2)defarmacomewordtvoortdurend en in œn sneltemm
vernieuwd.Produkten kom en op.verdringen andere van demarkt,houden
gemiddeld 10jaarstand enmaken danweerplaatsvoornieuweprodukten:

70% van de geneesmiddelen die op hetogenblik in de handelzijn,zijn
minder dan 15 jaaroud en bijna de hel
ftvan de hetzakencijfervan de
industriewordtgeroliseerd metprodukten dieminderdan 5jaaroudzijn.
lnnovatie isdusœn belangrijkefactorin degroeivan defarmaceutische
uitgaven.Maarisinnovatieook altijd technische vooruitgang? Een nieuw
produktislang nietaltijd een ori#nelewetenschapm lijkeontdekking,die
de therapie verrijktmeteen nieuwe klasse van actievemoleculen;vaak is
hetallœn maar œn reM sbestaand geneesm iddeldatslœhts in œn andere
dosering,ondereen anderevorm ofgewoon ondereen andere n88m op de

marktwordtgebracht.Te oordelen naar Amerikaanse cijfers schijnt de
overgrote meerderheid vande nieuwe produkten diejaarlijksgoM kopere
produkten van de marktverdringen,m aar heelweinig Tnieuws'te bevattenz*

Datisnietœnszo verwonderlijk a1smen weetmetwatvoorsoortuiterst
empirisch ondœ zoek de laboratoria zich bezighouden:œ n zo grootmoge-

lijk aantalmoleculen wordtgesynthetiseerd en op hun werkzaamheid getest;een beetjedzoalseen slotenmakerdiealleserop zou zetten om duizenden, steezs meer gepedectioneerde sleutels te vervaardigen om een slot

om n temaken dathijnietkent.Maarhoeingee kkelderhetmechanisme
is,deste geringeris de kans dathi
jop degoM esleutelvalt.Zou hijniet
betereersthetslotuiteenhalen en dan depassendesleutelmaken?'3.Inderdaad, dit lukrake, ongecoördineerde onderzoek waarmee de laboratoda

zichbezighouden,vraagtnietalleenontzaglijkveeltijd en geld,verspiltniet
alleen veelintellect,maarishettegenovergestelde van œ n echtfundam enteelondecoek,datzou uitgaan van de kennis van het<biochemixh letsel'
dataan deoorsprong ligtvan de ziekte,om van daaruitte zoeken naar de
geschikte therapie.

2 Van 1948tot1966 zijn in de VerenigdeStaten 7.563 produkten op de marktgebracht(gemiddeld 420perjaar),waarvan 1.785 nieuwegalenischevo= en van reeds
bestaande produkten en 5.
778 nieuwe produkten.Onder deze laatste waren er 676
nieuwe therapeutische substanties en 1.345 produkten die door een nieuwe fabrikantwerden gebrachtmaarin niets verschilden van reeds bestaande m edicamenten.
Van de 676 nieuwe substanties waren meer dan de helft slechts nieuwe zouten of

dedvaten van Rn reedsbekend molecule.Uiteindelijk waren slœhts 5 % van de
nieuwe gene*amiddelen die ln die 18 jaar op de marktwerden gebracht,werkelijk
belangrijkeinnovaties.
3 JO n-M ariePelt,Les médîcaments,Ed.du Seuil.
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Overigenskan men nietaan de indruk ontkomen datde laboratoria steeds

naarnieuwedingen zoeken,vooralomdatzijdoorelkaardaartoegedwongen worden.Een bMrijfdatnietvoortdurend nieuwedingen vindt,wordt
doorzijn concurrenten van demarktgeveegd.IM ervoorZch isgH oemd
om tevernieuwenalshetzijn belangenveilig* 1stellen.M aarermoettoch
œn anderesituatiedenkbaarzijn,waarbijzijallesamen baatzouden hebben,om nog tezwijgen van hetfundamenteleonderzoek,devolksgezondheid en de Sociale Zekerheid.

Zoalshetnu issrijstonmiddellijk devraag:alsinderdaad zovele nieuwe
produkten slechtsduplioten zijn van ree sbestaande,hoe komthetdan
dat zijcommercieel zo'n succes hebben en de kosten ismaar stijgen?
Doorgaansworden daarop tkeetegengestelde tym n van antwoord gegeven.
H eteerste,datvan de farm aceutische industrie,gaat als volgt:de nieuwe
biochemischeet
heorien leren datdegeringsteverandering diejeaanbrengt
aan œ n bestaandem olecule,theram utisch belangri
jk kanzijn;inzake metabolism een gevoeligheid voorvreemde substanties verschilthetene indi-

vidu immersvanhetandere;wildeartszijnbehandeling zo goH mogelijk
aanpassenaan iedereindividueleZeke,dan heb% n webijgevolgœn groot
aantaldichtbijelkaar liggende prodllkten nodig.Deze re enering heeft
maar één nadeel:Zjverondersteltdatde arts tevens een farmaceutisch
expertisdie,zonderzich telaten storen door andere dan tx hnlsche over-

wee gen,bekwaam isom defarmacodynamischewerking van deprodukten diehijvoorschrijftzo gedifferenieerd te eviueren.Datstrooktniet
metderealiteit.
Aan de tegenm olvan deze thesisvan deindustrieligtdievan haarcontestatairs:de fa= aceuuscheindustrie overstelptde artsen zonder O aten met

publiciteit,weethaarpraatjesoverhaartwijfelachtige vernieuwingen voor
klinkende m unt te doen aanvaarden;ze doet met de artsen wat ze wil.

M aardezekijk opdeartsisaleven iaeelZsdevorige:hijisgœn exm rt,
maarook geen windhaan.Nœn,hetcommerciëlesuccesvan de nieuwe ge-

neesmiddelen isV œnteverklaren a1sjeaanneemtdatzeinderdaad,zowel
voordepatiëntalsvoordeahs,œnbelangrijk sociaz nuthebben.M aar
datnutisnietallœn van Ttœ hnische'aard,houdtnietallœ n verband m et
de farmacodynam ische werklng vu de produkten:hethangt ook umen

metdetekenfuncdewelkedegeneesmiddelen vervullen fa derelrie rtspatiënt.

Hetmedicamentheeftook een anderedan een technischefunctie
De relatie tussen arts en patiënt is méér dan een relatie tussen een ziek
lichaam en een vakkundig reparateur;hetis,zozs we tegenwoordig graag

zeggen,een tvertrouwens-en gewetensrelatie'.M aarterwijlsommigeartsen
denken datzijhetlichamelijkeprobleem van hun patiëntbehandelen met
technischemiddelen (o.m.hetgeneese ddel),zijn psychologische problemen daarentegen metandere,psychologische middelen (een fmaniervan
zijn',een goM woord,luisteren naardepatiëntenz.),zou ik willen aantonen datook in hun psychologischebenadering van de patiëntde techni-

schemiddelen (metnamehetgeneesmiddel)een groterolspden.

Een zieke steltde artsnatuurlijk altijd voor een technisch probleem:hij
vraagtom verlichtingvanpijn ofom genezing.M aarhijkomtook metzijn
angst,zijn verzoek om hulp,zijn gevoelvan onzekerheid.Somshebben
dezegevoelensslechtsweinigtemakenmetdereëleernstvandeZekte.Bij
artsen komen zowel mensen terx ht die m edisch gesproken zeer ernstig

aangetastzijn,maar erzich nauwelijksom bekommeren,als mensen die
slechts œ n kleiigheid mankeren,maar in diepe angstverkeren4.Allerlei

psycho-sociologischefactoren kunnen daartoebijdragen.Een van devoornaamste daarvan isde aandachtvoorhetlichaam .M en weetdatdeze zeer

sterk varieertvolgensdesocialecategorien:eenmijnwerkervoeltzich niet
zo gauw in zijn fysiekeintegriteitaangetastalseen meisjeuitdeburgerij.
Hetfeitzelfdatmensen naardedoktergaan,schijntdieaandachtvoorhet
lichanm tevermeerderen:<M en leertmeerziekten kennen,m en weetmeer
ziekten een naam te geven,er komen m eer ziekten ...Ditdoetzowelde
ziektewaarneming toenem en als de aandachtdie men eraan besteedt;tengevolgedaarvannemendesubjectieveziektekansentoeén...dem H ische
consp3mptie's.
Daarkomt nog een andersociaalfenomeen bi
j,dateigen isaan derijke

maatschappij:de tmH icalisering van hetonwelzijn'.De gezondheidszorg
krijgtsteM smeertemaken metmensen diezich (doordepubliciteitsmedia)laten aanpraten datdeme.
dlschevooruitgang een adm uaatantwoord
kangeven op hun onwelzijn.M ensen die zich niethappyvoelen in hun

werk,in hunhuwelijk,ofmethun fysiek:steedsmeergaatmen datsoort
onbehagen toeschrijven aan dziekte'.Datwilnietzeggen datdeze mensen
medisch gesproken helemaalnietziekzijn.Zekunnenbestaan eenbiochemisch letsellijden (heeftzelfsde angstnietzijn biochemische N uivalenten?).Ditkan op een ofanderepsychosomatischewijze methun onbehajk van zijn:dan
gCn verband houden,maar hetkan er ook onalankeli
gebruikt de patiëntde sm ptomen van zijn ongemak (constipatie,vermoeidheid,enz.)a1svoorwendselom zijn dokterop tezoeken.
Iedereziekezoektbijdeartsdushulp,nietalleenherstelvan eenletsel.Hij
4 Cfr.ClaudineH erzlich,Santé etmaladie,M outon,Paris.

5 L.Boltanski,Ladécouvertede la maladie,la ##/IfJf/n du savoir-J#fc2,Centre
de Sociologie Européenne,1968.
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verdraagt slechtdatde artseen f
technische',tafstandelijke'houding aanneemt.Hijverwachtvan hem tekensdiehem zeggen:'ik neem dezorgvoor

jouopmij',tekensvanverstandhoudingen begrip ofvanvaderlijketoewijding alnaargelang van desociale categorieën.Ambivalentisditverzoek om
hulp en begrip in dezezin,dathetook deverwachting van een verregaande
technische comm tentieinhoudt.W athetechterdaarnaasten echtinhoudt,
wordtten overstaan van deartsnooitalszodanig uitgM rukt.Tweefactoren
spelen Mereen censurerende rol.De eerstehoudtverband m etde verde igingsmechaismen van het<ik',datzi
jn œnheid handhaaftdoordeschuld
tegevenaanzijnlichaam en aldusaan een ziektedieTvan buiten'komt.De

tweH ehoudtverband methetsociale conformisme:de maatschappijen
vooralde artsen heb% n tenslotte een uiterstenge opvate g van de ziekte;

ziekisalleeniemanddietekenenvertoontvanœntijdelijkeafwijking,onafhankelijk van zijn wil.
Depatiëntfo= uleertzijnverzoek aan deartsdanookinloutersomatische
termenf.Artsen patiëntkom en dan overeen dateriets 'gerepareerd'moet
worden.M aar de tœhnische middelen die de arts daarvoor gebruikt,krij-

genopdiemanieraltijd œndubbelefunctie:zijmoeten hettechnischeprobleem oplossen datdepatiëntbijhem stelt maarindirœtmoeten zijook
tegemoetkomen aanzijnverzoekom hulp;zijmoeteneen teken zijn dathij
de zorg voor de patiëntop zich neemt.

De tekenwaarde vJa hetm edicam ent
Onder die technische middelen neemt het farmaceutisch voorschrift œ n
specialeplaats1,om tebe/nnen alin dezezin,dathetvan dekantvan de

arts,zowelpsychologisch a1sin tijd,slechtseen geringeinvesteringvraagt.
maar tegelijk toch een teken isvan de aandachtdie Mjaan zijn patiënt
besteM t.Ditismetœn œn van dewezenlijkefunctiesvan hetme icament
in derelatiearts-patiënt.Hetisin feite een fenom een datheelalgem een is

in onzemaatschappijen datzich voordoettelkensa1siemand toteen bestHing besluitten batevan œn anderT.Natuurlijk getuigtdeartsvan aandachten begdp voorzijn patiëntdoorzijn <maniervan zijn',zijn <manier
van luisteren'enz.,maardatgetuigenis zou heelweinig betekenen als het
niet materieel geschraagd werd door het voorschrift.Overigens kan een
6 Desnoods,watpatiënten uit de hogere socio-culturele lagen betreft, in termen van
m aterîële behandeling van psychologische problemen.

7 G n cadeau bijvoorbeeld.W ezeggen wel:<demanierwaarop jeietsgeeft,ismeer
waard dan watjegeeft',maardatbeletnietdatwâtje geeft,dired gemigtvan de
aandacht(de attentie)die je œn andergeeft;hetmag sociaalen Konomisch ook
nietteverbeneden datgene liggen wat,gezien jemogelijkheden en je vriendschap,
normaalvan je verwachtkan worden.
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teken van aandachtvooreen anderevenzeerop de geverzelfzijn gericht
isopdebestemmin#.GH eeltelijkishetvoorschriftdan ook voordearts
zelfœn teken dathijvoorzijn patiëntwe1degelijk allesdoetwatin zijn
vermogen ligt.Door het geneesmiddelvoor te schrijven dathij alshet
meestefficiëntebeschou< ,kan hijZch deZusiegeven dathijheelroyaal
isin dezorg voorzijn paiënten vergeten dathij,watzijn eigen bijdrage
betreft- metnamedetijddiehijervooroverheeft- au zijn gezondheid
slœ htsœ n bem rkte waarde hecht.
Daarnaastis hetmedio mentook œn teken van competentie.W il de pa-

iënthetgevoelkrijgendatechtzorg voorhem wordtgM ragen,dan heeft
hijnietgenoegaanaandachtenbegrip:hijmoetook ve> ouwen hebbenin
detœhnlschebekwppmheid vanzijn arts.Diecompetenueschijntœhterin
velegevallen problelausch te zijm wordtin iM ergevaldoordeartszelf
alszodanig ervaren.Isditteverklaren doorhetfeitdathijsteM smeerte
maken krijgt met patiënten met <on-organische' ziekten, met vage en
veranderende sm ptom en?Ofhangthetsamen metdeveranderingen in de
mH ixhepraktijk tengevolgevan hetverschijnen van mM ic.nmenteuze the-

rapienwaarvan deelectenbeschreven wordenin termen van gemakkelijk
waarneembaresm ptomen en klinischeaanwijzingen,diede artsontslaan
van œn etiologschediagnoset Daarwilik Mernietop ingaan.Eén ding
staat xhter vast:huisartsen zeggen zelf dat onder hun patiënten 60 tot

90% zieken voorkomen diezij<psychosomatisch'oftfunctioneel'noemen.
W atversGanzijdaaronder?Nietdatditfvalse'ziekenzijn,dienietsorganischmpnkeren.Hoevaak gebeurthetnietdatZjtenslotteœn tpmorvaststellenbijœnpatiëntdiezijlangetijdalsfpuurfunctloneel'hebbenbestemm ld?Nœn,van œn ffunctionele'Zektespreken zijjuistWann- HJ'zich
onbekwnnm voelen om œ n nauwkeurige diaN ose te stellen.Het is œn

mnnierom dieverantwoordelije eidaftewentelen op een psychischeoorsprong van de stoornis.
Ook Mer bie thetgeneesm iddd weer uiiomst.H etfarmaceutisch voorschriftis hetteken datde artswe1degeli
jk O mpetentis:<ik Khrijfjedit

voor,dusweetikwatjemankeert'.Van naderondevnek kan hijzich ontslagen achten,hijhoeftzijnpatiëntnietdoorteveM jan naarspœialistof
Zekenhuis,watalsœ n teken van incomm tenue zou worden ea aren.M en
kan zelfsverdergaan:hetvoorscho - voori alshetlang is,alsheteen

nieuw en duurproduktvoorschrijftmetœn ingewikkeldenppm - betekent
voordepauëntdathijergoH aan ge nnn hœftom naarœn dokterte
gaan,dathijinderdaad me ische hulp nodig had;patiënten die we1wat
8 Een moe erdie ietskooptvoorhaar baby.De baby kan dittoch nietapprxiëren:

Mjweetnog nietaan welkesocialeno= en een goedemoederin onzemaatschappij

m od voldoen!
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meerautonomiezouden willenahebben er aldusminder spijtvan datzij
toch m aarniethun toevluchthebben genomen totautome icatie.M aarhet

geneesmiddeldoetnogbeter.Nietalleen Kbewijst'hetaandepatiëntdatde
dokterweetwathijtheeft',maarhetlaathem in die<wdenschap'delen op
gelijkevoetmetdedokter,alzou deze hetwe1heelmoeiijk hebben een
etiolo/schediagnosete stellen en die aan zijn paiëntmee tedelen.Dœe
wezenlijke communicatiefunctie wordt vervuld door de tgebruiksaanwijzing',die vaak opgesteld iszowelvoordeziekeisvoorde arts.Aangezien
de taalwaarin de indicaties van hetgeneesmiddelgeformuleerd worden,

dezelfdeisa1sdievan degeobservœrdesymptomen,wœtdepatiënta1shij
luiskomtofwordthijbevestigd in zijn overtuiginp dathijaan 'psychasienie'lijdtofaaneen <hepato-biliaire'aandoeninp enz..
Naastdietweebelangrijketekenfunctiesinderelatiearts-patiënt- teken
datdeartsdezorg voorde patiëntop zich neem t,teken datde artscomm tentis- heefthetvoorschriftnog œ n andere niet-technlsche functie:het
kan helpen om hetwaardencoM ictop te lossen waarmee de arts gœ onfronteerd wordt.

Indemanierwaarop deartszijnsocialefuncuevervulk zijn driedimensies
in hetsml:1)hetsociie succes,md zijn twee componenten:financied
succes en omvang van de praktijk;2)hetwetenschappelijk en tœhnisch
succes;3)degoederemlisatievandeverlangensvan depaiënten.Voorœn
deelen iniM ergevalinhetbeginvanzijn carrièrekunnendezedrieobjecieven metelku rin conllctkomen.De realisaie van watdepatiënten ver-

langen enfinancieelsucceszijngemakkelijkteverzoenen;heteersteiszelfs
een noodmkelijkevoo- aarde voorhettweoze.Maarhetgevoeldathij
aan goM e geneeskunde doet,verwedtœ n arts slœhts ten koste van œ n

langzametransformauevanzijn referentiewaarden in deloop van zijn carrière.Immers,in hetconcurrentiesysteem van de vrije geneeskunde en
zolang deartsbetaald wordtm rprestatie,kan hetfeitdathijœn groot
cliënted wilopbouwen en veelgeld verdienen,leiden totpraktijken diein
tegenspraak zijn metdenormen van een wetenschappelijkegeneeskunde:
Mjmagaanie erepaiëntslechtszoweinigmogelijk ;jd bestH en,hijmoet
verzoeken inwilligen waarop hij niet voorbereid is,Mj moet soms œn
shock-lerapie toepassen waarhijbeterzou afwachten en vertrouwen op
denatuurlijkeverde igingsmœhanismen.Zoisœnjongeartshetœnsparadoxaaluitdrukte:<om voor œn goM e artsdoor te gaan,moetje œn
groteprA tijk hebben endùsaan slœhtegen- kundedoen'.
Deartslostditwaardenconlictdoorgaansop doordeklinische en universitaire no= en gnnndeweg te vervangen door het sociale beeld van œ n
goe e geneeskundeoflievervan de goH egeneesheer.DegoM e geneesheer

is de goee txhnicus,die zijn zieken voldoetdoor hetgebruik van een
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efficiënte techniek;en hetteken van zijn succesis de omvang van zijn
praktijk.Welnu,ook inditprocessm elthetgenœsmiddelweerœn essentiële rol.H etrepresenteerteen farmaceutische wetenschap en techniek die
de m edische wetenschap vervangen.De goede geneeskunde is de goede
geneesheergeworden en een goed geneesheeris een geneesheer die goede

geneesmiddelen voorschrijft.
Dekennisdiehijheeftvan defarmacopee- en hijmoetzovœlmogelijk
nieuwe produkten van buiten kennen - functioneert a1s œ n teken,voor
hemzelfen voor zijn pauënten.Hettechnisch beeld van de geneeskunde

wordterdoorversterkt,maarhijkan dattxhnisch beeld ook œn wetenschappelijk aanschijn geven.Dekennisdie hijheeftvan de allernieuwste
produkten functioneert a1s een substituut voor œn œht post-universitair

onderwijs.Een heel efficiënt produktvoorschrijven,datvaak gevaarlijk
schijnt(antibiotica,cortixïden,enz.)isvoordemH icusœn teken,zowel
voorhemzelfalsvoordepatiënt,dathijgoM opdehoogteisgeblevenvan
denieuwstewetenschapm lijkeontwikkelingen.

Detekenfunctiedwingttotvernieuwing
Hiermee hebben we in het kort enkele niet-tœ hnische functies van het
voorschriften van de geneesmiddelenconsumptieaangM uid.M isschien begrijm n wijop die manier iets beter watdatfpmeuze <comfort',wat die
fnmeuze tkwaliteit van het leven* is welke de txhnische objœten die de

geneesmiddelen zijn,meebrengen voorzieken en...dokters.Hetgaathier
inderdaad om wezenlijke elementen van hetwelzijn van beiden:voor de
patiënt,hetgevoeldatm oreelen technisch zorg voorhem wordtge ragen,
gevoelvanvei
lil eid,enz.;voordedokter,harmonietussen zijn dagelijkse

praktijk en zijn referentiewaarden.M aarvooralhebben wegezien datdie
functievan hetmMicamentnietdirectsamenhangtmetZjn farmacodynamischewerking,maarmetzijn tekenwaarde.Daarmeewilik diefarmacodynamische werking natuurlijk niet negeren. Allœn me icamenten die
'werken'functioneren ook a1s <tekens'g.Ik wilallœn zeggen:om goM te

begrijm n op welk niveau de geneesmiddelenconsumpue zich afspeelt,
m oetm en rekening houden,nietallœn met hun technische effœten,maar
ook methun tekenwaarde.En de Vraag waar ik vooralnaartoe wilde,is
deze:steltdietekenfunctie van hetgeneesM ddelonsin staatde enorm e en

schijnbaarirrationele toename van de farmaceutische uitgaven te begrijm n? Datwilik nu in hetkortonderzoekenio.
9 A1komthetook voordateen medicamentook twerkt'omdâtheteen teken is(het
zgn.placebo-effœt).
10 M eer algem œn verklaart ook in de gezondheidszorg de tekenwaarde van vele
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Artsen patiënt,zeggen we,worden hetstilzwijgend eensovereen geheel
van technische operaties,zelfs a1s het voor een deel om iets heelanders
gaat.W ilhetgeneesmiddelgoM functioneren in de relatie tussen arts en

patiënt,dan moetheteen teken zijn van technischedoelmatigheid.Datis
hetin sommigegevallen vooralalshetneveneffecten vertoont,diehetdoen

doorgaan vooreen gevaarlijkmHicament,ofa1shetheelduuris;meestal
echtergewoon alshetnieuw is,teken van hoop en vooruitgang.

Zijn tekeneffectontlœnthetmedicamentminderaan zijn absolutetekenwaardedan aan de plaatsdiehetinneemtin een helehiërarchievan tekens.

Hetmoetminderœn teken zijn van efficiëntiedanvan degrootstmogelijkeefficiëntie.Een simpelvoorbeeldkanditduidelijkmaken.Allehuisartsen
en reum atologen weten welk een doelm atig mM icamentaspirine is.M aar

wiedurftvandaag nogzo'n banaalproduktvoorschrijven? Hetzou <betekenen'datdeartsde patiëntniethelem aalau sérieux neemtofnietcom petentisll.Alsin de relatiearts-patiëntgeen anderedan techische dimensies

meespeelden,zou ditniette begrijm n zijn:aspirine zou a1seen re elijk
efficiëntmiddelworden beschouwd en nog altijd worden voorgeschreven.
H oudtm en daarentegen m etdeniet-technische effœ ten van hetgeneesmid-

de1op derelatie arts-patiëntwe1rekening,dan wordthetbegrijpelijk dat
dezeverminderen wanneerereen nieuw me icamentop dem arktkomtdat
efficiënterisof alszodanig wordtervaren.H etfeitalleen aldathetnieuw
is,iseen teken van efficaciteit.Hetfeitalleen aldathetop de m arktver-

schijnt,verminderthettekenvermogen van hetoudere produktwaarvoor
hetin de plaatskomt.Ditishetfenomeen van dezgn.<psychologischeveroudering'van de mH icamenteniz.
Ditfenom een m aakthetnatuurlijkgemakkelij
kerdatoudeprodukten door

nieuwe van de marktworden verdrongen.Nog gemakkelijkerwordtdat
doordezgn.<psycholo#schesleet'.M H icamenten tverslijten'.Datwilniet
zeggen dathun farmacodynamischewerking metverloop van tijd afneemt
(alkandatook gebeuren),maardathun tekenwaardeafslijt.Deniet-technische functie van hetm M icam entlevertdaarvoortwee verklaringen.Van
de ene kanthetmedicamenta1steken van de competentievan de arts:een

arts kan onmogelijk eenzelfde zieke zesjaar lang hetzelfde medicament
dingen een grootaantalfenomenen die een economist<irrationeel'zou noemen.Cfr.
J.
-P.Dupuy,Rationalité sociale des polidques de santé,een referaatop hetCongro
van de W ssodation lntem ationale desScienceséconomiquo'over de econom ie van

degezondheidszorg in deontwikkeldelanden (Tokio,april1973).
11 Tenzijdedokterzo 'beroemd'is,datdatalleen alvertrouwen inboezemt,zonder
dathijzich nogverderhoeftteaffirmeren.Zo'n dokterkan nogaspirinevoorschrijVen.

12 Ditfenomeen kan rigoureusom schreven en gefo= aliseerd worden.Cfr.J.-P.Dupuy,Innovation etobsolescence psychologîque.Esn ide form alisation dans le cadre
d'une économie de m arché,in Cahiers du u
s'ëmfrlcfre d'Econométrîe, 1973.
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voorschrijven;datstrooktnietmetdecollectievevoorstelling die wijhebG n van een l erapeutischewetenschap die voortdurend vooruitgaati3.Van
de andere kanthetmM icamentals teken van hetfeit datde arts de zorg
voorde patiëntop zich ne- t:in de mate dathetme icnmentslechts via
œ n omweg beantwoordt aan hetverzoek om hulp,isHjn tekenvermogen
slechtsvan heelvluchtigeduur.Ook ditisweerœ n fenomœ n datheelalge-

meen isin deconsumptie:jekunterop uitzijn ietstekom n,omdatjeer
vanallesvanverwacht;maareenmaalinjebezitverliesthetvaak ineensal
zijn aantrekkelijkheid.Krijgteen ziekeom een ofanderereden de indruk
datdeartsnietechtnaarhem luistert,dan >1hijdie onvoldaanheid gemakkelijk overdragen op hetme icamentdathem isvoorgeschreven:hij
vindt hetinefficiëntofintegendeelte efficiënten dus gevaarlijk.Zij
n er
nieuwe mM icamenten bijdehand,dan zm1dearts,diemeestalheelgevoe1igisvoorditsoortklachten,Zch haastenietsnieuwsvoorteschrijven.
Vandaarde nooitvoldane vernieuwingszuchtvan de farmaceutische labo-

ratoria:hunprodllktenverouderenenverslijtenenmdeten dusdoornieuwe
worden vervangen.M aar - en dit isde vicieuze cirkelen de absurditeit
van hethele systeem - hoe meernieuwe produkten erkomen,hoe sterker

debestaandeverouderen en verslijten.En aange en de techniek nietsnel
genoeg vooruitgaatom debehoefte van artsen en patiënten aan tekensvan

vooruitgangbijtehouden,vindtdeindustriewe1een afzetvoorvalsenieuwigheden;onbelangrijke innovaties:fa= acodynamisch gezen brengen zij
weinig ofinetsbil
-,maarzijblaan hettekenvermogen van de produkten
toch nieuw leven in.Ten koste weliswaarvan eno= e uitgaven voorafwerking,expedm enten,controle en commerciële prom otie.

Farm aceutische overconsumptie?
Uitde voorgaande analyse kan men hetvolgendeconcludexn.Detoenam e
van de gemiddelde farmacodynamische werking van de me io menten ligt

lagerdu dievan dedaarvoorgebruikteM ddelen.Alsdegemiddeldeprijs
van œn mH icmmentjaarlijksmet10% stijgt hoevœldaaaan isveroorzaaktdoor r& le vooruitgang,hoevœldoorde insm nnlngen die men moet

doen om tekensvan vooruitgang te pre uceren? Bijgebrek aan ernsuge
econometriKhe studieskunnen wijop dievraag voorlopig gœn nauwkeurig antwoord geven.M aarwatwijweten overde#obie tœhnischedoelm atigheid van de gezondheidsuitgaven,gœ ftte denken dathetaandeeldat

aan reletechnischevernieuwing wordtbesteH ,geringmoetzijn.
13Dezecomponentvan depsychologischesleetvloeitvoortuitdepsychologische
veroudee g.Immers,de ervanng van de veroudering van de produkten doet het

beeld ontstaan van een tecu iek dievoortdurend vooruitgaaten veroorzaaktbijgevolg de psychologische slœ t.
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M etdieeersteconclusiehangtdevolgendesamen.In devrije,liberalegeneeskunde liR en de uitgaven voorde m M icamenten die door de artsen in

feite worden voorgeschreven,veelhogerdan watnodig zou zijn voorde
goH koopste geneesmiddelen die farmacodynamisch gelijkwaardige resultaten mogelijk maken.
M oeten we daaruit concluderen dat er verspilling is, overconsumptie?
Ilaarop worden doorgaans twee typen van antwoord gegeven.Gœn van
beide is bevrM igend.

Heteerste isdatvan de technocraat(ik schem aiseer namurlijk).Voorde

technocraatdienendeobjectenvoordatgenewaarvoorhetgex ndverstand
zegt datze dienen:œ n auto,om zich te verplaatsen; kleren,om zich te
beschermen tegen de kou; een geneesmiddel,om te genezen, fysisch te
genezen.Als mensen naar een doktergaan,dan doen ze datom iets aan
hun fysische gezondheid te laten doen.Voorandere dimensies- de psy-

chologische ge-ststelling,hetmorele comfortvan depatiënt,hetwelzijn
vandeartsinzijnwerk- heefthijgeen aandacht.Vanzelfsprekend za1hij
dusconcluderendatmedicamentendieslechtsdoublureszijn vanreM sbestaandeprodukten,sociaalnuttelooszijn,zonderzich overigensaftevragen waarhun succesdan vandaan komt.Hijwi1gewoondatzenietop de
marktkomen.M aardatza1onze tœ hnocraatnog nietzo gauw lukken:de
sociale instanties,die we1in hogem ate om andere dan technocratische di-

mensiesbekommerd ziln,zullen datwe1beletten.
H ettweH eantwoord kennen we:hetisdatvan defarm aceutischeindustrie

en de gezondheidsprofessionelen in hetalgemœn.Zij rechtvaardigen de
bestaande situatiedoor tezeggen datde geneeskunde zich evenzeer om de
kwaliteitvan hetleven moetbekommeren a1som de kwantiteit,maarzien
niet of zeggen niet via welke mechanismen de gezondheidsveM chtingen,

metnamehetgeneesmiddel,daartoe bijdragen.Ook deze thesislijktons
onhoudbaar.Dateraan diekwaliteitvan hetleven en dusaan deniet-technische dimensies van de gezondheidsveM chtingen iets gM aan m oet wor-

den,isduidelijk.M aarhetmedicamentlijktdaaaoorœnwe1kostbaaren
weinigefficiëntmiddeltezijn.W ehebben immersgezien totwelkeabsurde,want voor ie erœ n nadelige situatie het leidt als het gebruiktwordt
voor niet-techische doeleinden.
De vraag die zich opdringt,is daarom de volgende.M oet de verwarring
niet worden opgeheven die op het ogenblik bestaat tussen verschKende
genres? Ik bedoel:deve- arring die ontstaata1smiddelen dievoortechni-

schedoeleinden zijn geconcipieerd (zoalsdemedicamenten),gebruiktworden voorhetbehandelen van problemen van menselijke relaties.W athet
technische aspectvan de gezondheidszorg betreft,schijntditwe1 zeker.
Indien hetmM icmmenteen puurtechnisch objed was,zouden defenome-

950

Jean-pierreDupuy

nen van psycholo/scheverouderingen sleetnietmeeroptreden,delaboratoriazouden elkaarnietmeerdwingentenallen prijzenaarnieuweprodukten te zoeken;tijd en geld zouden vrijkomen voorfundamenteelonderzoek.Dit zou winst betekenen,nietallœ n voor de biochemische wetenschap en dd conceptie van echtnieuwe produkten,maar ook voor hetgebruik van die wetenschap en die produkten:de arts zou kunnen zoeken
naarhetmH icamentdathetbestaangepastis aan hettechnisch probleem
datdepatiënthem stelt,zondernog gestoord teworden door andere overwegingen.W atdeniet-tœ hnisch'e dimensiesvan de relatie arts-patiëntbetreft,zou er voor de functiesdie hetmH icamentdaarin nu vervult,maar
zo slx htvervult,naar andere middelen moeten wordep uitgezien.Datzal

nietgemakkelijk zijn.Eén ding lijktmijechterduidelijk:alswijhetprobleem van hetme icamentwillen aanpakken,komtheter veelm inderop
aan,de produktievoorwaarden van defarmaceutische industrieteverande-

ren (alkan dateen interessanteetapm zijn)dan andere spelregelsontwerpenvoordeuitoefeningvandegenœskunde.Om deproblemendiewijhier
geschetst hebben op œn bevredigende manier op te lossen,moet er œn

radiY everandering komen in de mH ische opleiding en praktijk:destudenten in degeneeskundemoeten œn psychologischevorming krijgen;de
opleiding m oet onttrokken worden aan het monopolie van de clinici; er

moetœn œhtmedisch m st-universitair onde- ijs komen,gegeven door
œn organisme datonalankelijk is van de farmaceuische industrie;het
statuut van de huisarts m oetworden gerevaloriseerd;hethonoree gssys-

teem moetwordenherzien.Ditlijken mij,naastandere,onontbxrlijkehervormingen.Zijkunnen slœhtsop gang worden gebracht a1s alle maatschappelijke instanties,metname art%n en pauënten,Zch meer bewust
worden van watzich werkelijk afspeeltin derelatietussen artsen patiënt.
Een analyse a1sdie ik hierheb proberen te geven,kan daarhomlijk toe
bijdragen.

N ieuwegezinsvorm en en christelijke
w aarden
W aldem arM olinski

Uitsociologisch onderzoek blijktdater- vooralonderjongeren - veel
m eernieuwevormen van familiaalsamenleven bestaan dan men pleegtaan

tenemen.Datwijsterop datœn nietonaanzienlijkeminderheid op zoek is
naaralternatieven voordebestaande gezinsorganisatie.M aaroverhetalge-

meen staatmen daarafwijand tegenover,achtmen dienieuwegezinsvormen nietœnsdemoeitevan œn kritischeconfronGtiewaard,ja,legtmen
zezovœlmoeilijkhH en in deweg,dathun mislukkingen- tenminstegedeeltelijk - daardoorverklaard kunnen worden.In christelijke milieusis
dieaY ijzende houding vaak bijzonderheftig:men vreestdatdie nieuwe
gezinsvormen hetchristelijk huwelijks-en gezinsideaalondermijnen.Isdie
argwaan gerœ htvaardigd? Alswe œnsnagaan welke volgensde gangbare

moraalthxlogie de belangrijkste kenmerken van een christelijk huwelijk
zijn en daaraan demogelijkhe en van dienieuwe vo= en van samenleven
toetsen,krijgen wijermisschien een genuanceerdœ zichtop.

Partnershl
p
Volgensdegangbarechristelijkeopvatting staathethuwelijk om tebeginnen in dienstvandealgehelewe erzijdse steun,ontplooiing en vervolmakingvan dehuwelijkspartners;zijvormeneen heelaparteintiemegemœnschap,vinden daarin geborgenheid,erkennen en aanvaarden elkaarin hun
allereigenste eigenheid.Aan zulk een totaleen intiemegemœ nschap bestaat
in de nmenleving van vandaag meer dan ooitbehoefte:de vele partiële
relaties buitenshuis waar vandaag niemand nog onderuit kan,de harde

concurrentiestrijd waarin ie er van de geznsleen verwikkeld raakt,de
normen en de levensstijldie hetge n,vaak onderzware druk,doorde
saaatschappijworden opgedrongen,doen de behoeRe toenesaen aan begrip,intimiteit,geborgenheid en totale overgave,a1s comm nsatie voor de
steM sm œ rfunctioned en oppervlakkig wordende contacten naar buiten.
Nieuwe vormen van samenleven in een ruimerverband - <verruimde go
zinnen','Grossfamilien',<gezinscommunes',ofhoemen ze ook noemen * 1
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zijn dusslœhtsiù zoverre te verwelkomen a1szijhetzelfde inwendige
klimaatvan geborgenheid waarborgen alsœngeslaagd huwelijk en deheel
specialerelatiestussen dehuwelijkspartnersnietbemoeilijken.
Degeborgenheid van hetkerngee heeftechter ook œn keerzijde.Vaak
bevordertzijeen <egoismemetz'n tweeën',datdewH erzijdseontdekking
van dehuwelijksparmerseerderremtdanstimuleerk hetgezinisoleertvan
debuitenwereld en keinburgerlijkebekromm nheid in dehand werkt.Intiemegeborgenheid heeftechterslechtsZn a1sZjdepartnersertoehelpt
-

Zch sam en creauefin tezetten vooranderen.Juistde nieuwegezinKvorm en
zouden,door œ n voortdurende,goH ge oseerde uitdaging,hetkerngezin
kunnen behoeden voordatgevaar van isolement.

Definitievebinding
Een menswaardige reAlisatie van de œhteli
jke gemeenschap veronderstelt
volgensde cM stelijke opvatting œn binding voor hetleven.M œn œn
definiueve keuze,waarin men Zch methœ1zi
jn leven çngageert,m aA t

toewijding en liefde en we erzijdse vervolmaking mogelijk;wie Zch niet
vasiegten bindtsblijftonrijp enonstandvastig.Verantwoordelijkheid voor
eenanderneem jenietopjealsjeslœhtszolangzorgvoorhem draagtals
hetnietteveelmoeitekost;jemoetbereid zijn tottrouw,ookin moeiljke
omstandigheen.Trouw en plichtsvex lling Zjn nietslechtsidx lo#sche
verfranlingen van slavernijen dwang;worden zeop de juiste manierbeleefd,dan zijnzeonmisbarevoo- aarden vooroptimalevrijheid en creauviteit.Definitiefmoethetengagementvoordeparœer vooralZjn omdat
allœn dan de voorwaarden aanwezig zijn voor œn algehele lichamelijkgeestelijkelevensgemeenschapsdie andersbijna onvermijdelijk ontaardtin
uitbuie g en yervreemding.Liefde dringtniet allœn tot bestendil eids
maarhoeinnlgereen gemeenschap wilworden,destemeervereistzijeen
definlieve wilsbeslissing:V œn zo iste rechtvaardigen dattwee mensen het
waagstuk aangaan,Zch totaz aan elkaaruitteleveren.

Om datdefinitieveengagementveilig testellen en tevensom dehuwelijkspartnerstebesche= entegendem rsoonlijkeverwondingen die,juistomdat
Zjzo sterk op elkaarzijn aangewezen,in hethuwelijk bijzondergevaarlijk
kunnen worden,heefthethuwelijk insdtutionele en maatschapm lijke beveiliA g nodig.Datwilnietzeggen datœn huwelijk datstukgaat,door
druk van buiten m etgeweld in stand moetworden gehouden;we1echter

datmaatschapm lijkeeninstitutioneleordeningenheth'lnnemoeten bijdragen totœn Znvollestabiliseringvan hethuwelijk.
Mensen diein nieuwegeznsvormen leven,moeten daarom bijzichzelfnam n en laten nagnnp,watzijkunnen bijdragen totdebeschçrming vande

953

NieuwegeFaavor-eaen ch6stelqkewyrden

stabiliteitvan hetkerngezinen watvoorervaringenzijdaartoehebbenin te
brengen.Exm rimentenop ditgebie moeten wijwelwillendentegelijk kritisch volgen en analyseren en nog meerervaringsgegevensproberen teverzamelen om uit te maken hoe het samenleven van <verruimd gezln' en

'kerngezln'verderzo uitgebouwd kanworden,datmethetchristelijk ideaal
van hetonverbrœkbare,monogame huwelijk ook institutioneeloptimaal
rekeningwordtgehouden.AlsDu blijken datdestabiliteitvanhetkerngeZn in deze nieuwe vo= en van Om enleven gevaarloopt,zou m en % aren tegen deze vormen m oeten uiten.M aar er bestaatgeen aanleiding om
apriorite zeggen datnieuwegezinsvormen nieteven goH aan deeisen van

deonverbreekbaarheidvanhethuwelijkkunnenY ntwoordena1shetmœr
traditionele gezln.

Trouw in degeslachtsgem eenschap

Dnnrmeehangtœn andercdterium ssmen om hetchristelijk gehaltevan
de nieuwe gezinsvormen te bY ordelen:geslachtsgemeenKhap buiten de

vastehuwelijksverbintenisgeldtZsmlnde- aardig tegenovergeslachtsgemœnschapin hethuwelijk.Allœn hethuwelijkimmerswaare r# detotalitdt,exclusiviteit en M tendigheid die œ n menswaardige O ntextbie en
voorde too eseksuele overgave.M aarishetzo zekerdatm indererotische
contacten nietalsuitingen van liefde kunnen worden verstaan,datze on-

vermljdelijk zsegoistisch misbruik van deseksualitdtmoetenworden geinterpreteerd? Op de vraag hoe deverschillendevormen van voor-en bui-

tenxhtelijkebetrekkingenverdertebx ordelen zijn,wilik Mernietingaan,
alwilik we1œ n duideli
jk onderscheid maken tussen seksuv teitdienOg
nietaan haarvervulling in hethuweljk toeisen seksualitdtdieuitgeoefendwordtbuiten œnbestaandhuwelijk.Vooronznopzetvolstaathethier
vasttehouden,dathuwelijksvormendestebeteraanhetcu stelijkœ ncept
O ntwooM en naarmate ze consm uenterde seksuele trouw bevorderen en

allepromiscdteituitsluiten dieechtpersoonlijkeontmoee gen belemmert.
De vraag naar hetdiem re verband tusxn sociale en seksuele trouw ver-

dientongetwijfeld œn meerge efm'lleed,een veelzijdigeren meerge lfferentieerd onderzoek.Zoweltegenoverdevoor-enbuitenhuwelijkse erotiek
a1stegenoverdegeslachtsgemœnschap binnen hethuwelijk Zjnwij,min of
meer,door vooroordelen bevangen; onze eroische en seksuele cl tuur is

onderontwikkeld en ontsm ord.Dat> aktdatwijopditgebie G slistnog
vœ1te leren hebben.

Veelvanwatmenvan dezogenaamdecommunesvernœmt,schijnterop te
wijan datZjnu nietbepaald geschiktZjn om degewenstehumaisering
van de one oee g der geslachten m siuef te M nvloe en. Toch kuM en

wellicht, onder bepaalde omstandighM en, nieuwe gezinsvormen tot het
proces van bewustwording en totde verandering van onze instellingen en

onsgMragméérbijdragendanandereroeperingen.Voorala1szijgevormd
worden doorinwendig vrijeen voorallegoM om nstaande christenen,gedragen door een gemœnschapm lijke vondovehuiging.Het wakker bewuse jndatin de'
heersendeseksuelecultuurietsveranderd moetworden,
de bereidheid om daarids aan te doen,de ruimereinformatie-,commui-

Otie-en corrœtiemogelijkheen diein deze gemœnschapm n voorhanden
zijn,maken misschien bijzonderekansenom n om diepverankerdeonzekerhe en en remmingen op ditgebie te ovee nnen.De voorwaarde daartoe

isœhterdatdeproblemen diedaarbijopdlllken,om nlijk en vertrouwvol
uitgepraatworden,en datmen eerlijk bereid isuitdieleerprocessen niet
alleen aangename,m aareventueelook onaangename consm uentieste trek-

ken,in liefdevolle verantwoordelijkheid voorde mensen die erbijbetrokken Zjn.Juistdatzou dezorg van de <verrulmdegroep'methaarvelerlei
mogelijkheen om de onvermljdelijke vergissingen op te vangen,kunnen
verlichten.

Gel#kberechtl
king
Nauw verbonden metde reM s vermelde criteria en tegelijk eruit voortvloeiend,isœn andereG langrijkemaatstafvoorhetchristdijk karakter
vanhethuwelijk:degelijkberœhtigingvandegeslachten en deaernnkvan
allefunctioneeloverbe ige en dusnodeloos vasoeR ende geslachts-en ge-

Znsrollen.In fdteberoemthetchdstendom erZchitijd weerop,dedoorsla% evende pldtbezorger te zijn voor de - uithun gelijkwaardigheid
voortspruitendegelijkberxhdgingvan V emensen en inhetbijzondervoor
œnjuistbv em n emancipaievan devrouw.Historischge en isdaarwel
iets voortezeggen,maarhetgeldtvandaag nietlangerin die mate waarin
men eraanspraA op maakt.M en m oetintegendœ lconstateren datbepaal-

deinkerkelijkemilieusgehddigdevoorsten gen overœndoorGod gewilde rangorde van de geslachten in werkeli
ju eid slœhtsdeuitdmkklng zijn
van maatschapm lijkeverhoudingen,diein dehuidigeomstandil een onrœ htvaardige structuren in de hand werken.M - tal œhter is men zich
daarvu id Y m lek

Hetbljftœhterœn tnnkvanchristenenzichin tezettenvoorgelijkberœhE#ng en voordesGraak van V enodeloa onderdnzkklng,metname in
hethuwelijks-en ge nsleven.Daarom willen V jMerietsuitvoerigerkriisch ingaan op de traditionele voorsteK ngen belesende de rolverdeling
van man en vrouw,temeer daar de nieuwe ge nsvo= en naar V e waar-
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schijnlijkheid vooraltotdieemancipatievan deechtgenoten en degezinslM en een belangrijkebijdrage kunnen leveren.
Volgensdetraditioneleenheersendekerkelijkeverkondigingoverdedoor
God gewildeen natuurlijke rangorde van man en vrouw in hethuwelijk
moetde vrouw haar ol rachtvooralzien in haar beschikbaarheid voor
man en kinderen.Deman van zijn kantmoetzorgen voorhetonderhoud
van hd gezinen eengoedeechtgenooten vaderzijn.Op diemanierwordt
devrouw sterk teruggM rongeninhetgezin,terwijldeman,a1skostwinner,
in zijn beroepsleven aan een geweldigeprestatiMwang wordtblootgesteld.
In samenhang daarmee wordtgeleerd dat de vrouw tot gehoorzamen,de
man meertotbevelen isbestemd;worden de partnershetin œ n ofander

gcinsprobleem - deopvoM ingvandekinderenbijvoorbeeld- nietœns,
dan ligthetbeslissingsrecht<van nature'bijdeman.
Volgensdehuidigeantrom logischeinzichten kan men rH elijke- ijzeniet
meeruitgaan van de stelling,datdeMergeschetsterolverdeling werkelijk
aan denatuurvan m an en vrouw bO ntwoordt.Van natureisdevrouw niet

œnzijdigvoorhetgezinsleven,deman nietœnzijdig voorhetberoepsleven
beschikt.<Natuurlijk'isalleen datde vrouw de kinderen ter wereld brengt
en de verzor/ng van hetkleine kind beteraankan dan deman.Voorde
ontwikkelingvanhetkind schijnthetverderwenselijk en indiezin 'natuurlijk',datvaderen moM ertotop zekerehoogteduidelijkomschreven rollen
hebben,zodathetkind zich in zijn identificatie-en socialisatieprocesop
voldoende stabiele personen kan oriënteren,met klaar om schreven func-

ties;zowordtheto.m.geholm nom zijneigen geslachtelijkero1aan teleren
en tebo men.M aarhetligtgœnszinsin deenatuur',datdevrouw m eertot
gehoorzam en en œ n leven binnen hetgezin bestemd zou zijn,deman meer

totprestatieen œn leven buitenhetgezin.Evenminnatuurlijk isydatallœn
deman voordekostwinning moetzorgen en œ n veelgroterebeschikkingsm achtbezitover de gezinsgoe eren dan de vrouw,zodatdeze voor haar

onderhoud ofhaaroudedagveelsterkervanhem alangtdan hijvan haar.
Ook de opvatung datde man in gezinsaangelegenhe en altijd hetlaatste
woord heeft,isniettnatuurlijk'.
Demaatschappelijkeverhoudingenvan vandaag,metdevemnderingendie
opgetreden zijn in produktie-en consumptieproces,brengen mee datvoor
vele vrouwen de beperking totdehuiselij
ke arbeid œn aanzienlijke verslechteHng van haar mogelijkheen tot zelfontplooiing betekent.Van de
anderekantkomtdeman,metzijn exclusieveverantwoordelijkheid voor
hetfinanciële onderhoud van hetgezin onder œn ondraaglijke en overm achuge prestatiM ruk te staan;aan minderwinstgevende,maarvoorhem

m rsoonlijk bevrM igenderarbeid moethijvermken.Nodeloosin zijn ro1
vankostwinnergeprest,wordthijverhinderd om zich meeraanhetgezins-
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leven en dehuishoudelijkeactiviteiten tewijden'
,alzou hijdatook willen,
alzouhijdatookbestkunnen,hijmâgniet wantdatzou zijn socialestatus
in hetge rang brengen.Bovendien wordthijsomsgewoon gH wôngen,leidingen gezaginhetgezin op zich tenemen,ook alkan hijdienietaanen
wi1hijze zelfniet.
Totde afbraak van aldeze verkeerde onM kkelingen in hethuidige huwe-

lijks-en gezinsleven kunnen nieuwegezinsvo= en œn wezenlijke bijdrage
leveren.Om tebe#nnen zijn zijduidelijkerdan D deren zich ervan bewust
dathetmetde rolverdeling in hetgezin beslistverkœrd is gelom n;zij
sluitenbijelkaaraan juistmetdebH oelinghumanerevormen van samenleven teontwikkelen.DoordatzijmetmœrgroepslH en samenleven danin
hetkernge n hetgevalis,worden deintermenselijkeverhoudingen in de
groep dooaichtigeren wordenverkeerdegM ragingen makkelijkerbekritiseerd.Ditkan ertoebijdragendatdesekse-gebondenrollen herleid worden
totwatersociaalnoodakelijk aan isen datde clichésoverwatnu <echt
vrouwelijk'en <echtmannelijk'issverdwijnen.Ie ersmrsoonlijkevrijheid,
bijvoorbeeld bijde keuzevan een huwelijkspadner,wordtgroter.Sociale
invloM gaatminderalangen vangGlachtdan van m rsoolijkheid.Daarenboven staan voorhetwerk in huism eermensen en ruimereeconomische
middelen terbeschikklng,dietevensrationeler aangewend kunnen worden.

Zowelcollectiefalsindividueelmoetminder tijd besteM worden aan de
huishouding,mindertijd ook om in deonderhoudskosten tevoorzien.Tijd
en krachten kunnen worden vrijgemaaktvoorbezil Hen diebetertegenaoefkonaen aan iedersm rsoonlijke behoeften.Wie minder aanleg heeft
voorhuishoudingofopvoH ing,kan daarvanvrijgesteld worden zonderdat
degroep daaronderhoefttelijden.Tegelijk wordtdeautomatische voorrangsm sitie van de le en die œ n beroep uitoefenen buitenshuis,gerelati-

veerd,alzullen zijdie over eigen inkomsten beschikken,totop akere
hoogte meestalwe1œn sociaalsterkere positie bewaren.In iM ergevalleidt

in dever-imdegcinsgroem ndeoverwegend huishoudelijkeofgezinsactiviteitnietmœrzo gemakkelijk totsociaalisolement.
Verantwoord ouderschap

In œn chdstelijkeoptiekis,Y ven deimmanenteZn van departnerrelatie
uit,hetdoelvan hethuwelijk devruchtbaarheid van dierelatie,d.w.z.het
kind of,in bepaaldeomstandil een,devruchtbaarheid in ruimerezin:de
grotere om nheid voorculturele en maatschapm lijke taken die de relatie
vanhetpaaroverstijgen.Denieuwegezinsvormenmoetendusooknaardie
norm,metalleswathijimpliceert beoordeeld worden.
Dechristelijkeethiek legtMervooralde nadruk op hetm stulaatvan het
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verantwoord ouderschap.BH oeld wordtdatmen hetaantalkinderen dat

men wenst,op verstandigewijzemoetregelen en defonvoorziene'kinderen
metvertrouwen aanvaarden alsœn van God gegeven ol racht.In leorie
laten Kerk en Stathetaan de oudersoverom uitte maken hoeveelkinde-

ren zijwenselijk achten.In depraktijk œhterblijven de toonaangevende
kerkelijke kringen hetkinderrjke gezin alsbijzonderchristelijk beschouwen,ofschoon hetconcreteengagementvoorhetkinderrijkegezinook bij
gelovigen afneemt.De Staathandeltnetomgekeerd en discrimineertin feite

hetkinderrijkegezn op velerleiwijze.Beideblijven grotendœlsingebreke
waarhetgaatom duidelijke richtlijnen inzmke geznsreeling ofom een
duidelijkebevolkingsm litiek.Indiesituaiebehartigen deindividuelechristelijke œhtparen hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de kinderen
di*@e zijwzen,op zeer verschillende en vaak niethelemaalovertuigende
W IJZC.
Om datverantwoord ouderschap beter te realiseren,is van de nieuwe geZnsvornaen ia de gegeven omstpndi
l e en te hom n datHjœn zinvolle
gezinsregeling nietV œ n grondiger ter sprA e brengen,maarze ook mak-

kelijkerkunnen rmliseren,omdatzijnaarV ewaarschijnlijkheid hetindividueleœhtpaardaarbijbeterbehulpmam kunnen zijn.Zoalsbekend,weten
inderdaad nog heelwat mensen gœ n raad metœ n doelmatige en menswaardige geboortenregeling.Daarkomtbijdatzowelklnderen uitkinder-

rijke alsuitkinderarmegezinnen in hetnllmere g-insverband vaak een
betere kanskrijgen op een behoorlijke fnmlliale opvoe ing.Kinderen uit
grote gezinnen worden inderdaad vaak benadeeld:nietV œn moeten zij
soms materiële goH eren ontberen die voor hun ontwikkeling wenselijk
zouden zijn,maar zijmoeten dikwijls ook de individuele toewijding en
aandachtM ssen waaraan zijbehoefteheba n en dievoorhunm rsoonlijke
ontplooiing volstrektonmisbaar zijn.Zoals men weetis diteen van de
redenen waarom dezekinderen aanzenlijk geringerekanxn hebben om te
slagen in hetberoepsleven;nietzelden heeftditallerleiem otionele en socia1e stodngen totgevolg.Kinderen uitk eine gezinnen van hun kant staan

blootaan hetgevaardatzijop hunoudersgefixeerd blijven,verwend wordenenineentegroteafzonderingopgroeien.Ditalleskannadeligzijnvoor
hun sociaalge rag en hun latere m rsoonlijkeverantwoordelijkheid.Voor
de oplossing van beide problemen kunnen de nieuwe gezinsvormen een

spœifiekebijdrageleveren,nietallœn omdatruimeremateriëlehulpmiddelen op een rationelermanierkunnen worden ingezet,m aarvooralomdatde
kinderen hetnodige supplementaan affx tieve relatiesvan andere volwas-

Knen en andere kinderen kunnen krijgen.Bovendien kunnen kinderloze
echtparen of allœnstaanden,binnen de ruimte van hun mogelijkhe en,
beterbijvreugden en lasten van hetgezinsleven worden betrokken.
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Rechten van ouders,kinderenen maatschapp#
Namurlijk kunnen denieuwegezinsvormen deze functie slœhts naarbehoren vervullen a1s zijvoordekinderen een voldoende ideneicatie met
hun eigen oudersmogelijk maken en nietté veelvan hen vergen in hun
relatiesmetdeanderekinderen.Om eendergeli
jkevandeoudersuitgaande
opvoH ing te waarborgensbeschouwtde christeli
jke ethiek vanouds het
zogenanmdeouderrechtalsœn belangrijk princim voordejuistevormgeving van hetgezin.Zijgaatdaarbijuitvan hetinzichtdathetgezin,bestaande uitœ n beperktaantallM en,die ie er hun onderscheiden ro1hebben en nauw m etelkaarverbonden zijn,nog de beste garantiebi
edtvoor
de emotionele stabilisering die het kind volstrekt nodig heeftom totœ n
evenwichtige houding tegenoverm H emensen en wereld te komen.M een
hetgezin kan hetkind denodigebescherming verzekeren tegen demassieve
druk van dewereld waarm ee en waarin hetleeften waartegen hetzelfnog
niet opgewassen is.Hetgezin sm eltbovendien œ n beslissende ro1in de

vormingvanhetsuper-ego,dathetkind in staatmoetstellen om zijn latere
opdrachtin demaatschappijaan tekunnen vanuiteen voldoendege ragszekerheid.De onmiddellijkezin van hetouderrechtisdusnietdebeveili#ngvanbezits-enmachtsaanspraken van dekantvan deouders;hetmoet
veeleeraltijd indienststaan vanderœhten vanhetkind:van du ruitworden deouderlijke rœhten en plichten bepaald.sfaar van de andere kant
m oethetook de oudersbescherm en tegen overdreven aanspraken van de

kantvan de kinderen en demaatschappij.Ten aanzien van de groeiende
tendens om aan de zelfontplooiing van het kind zonder m eer die van de
oudersop te offeren,m ag ditweleven worden onderstreept.

Respecteertmen ditouderlijkrechtniet,danworden dekinderen altevlug
blootgesteld aan zeerverscheiden en - in onze wereld van haastoeverloos

wereldbeschouwelijk pluralisme - tegenstrijdige pM agogische invloH en.
Ditvergroothetgevaardatzijernooittoe geraken om zich geestelijk en
wereldbeschouwelijk ergensthuiste voelen.En ditvergrootop zijn beurt
dekansdatze,alsontworteldenheenenweergM reven,makkelijkgemanipuleerd en doortotalitaire machten uitgebuitkunnen worden.

Hetouderlijk rechtin zijn traditionelevormenwordtvandaag nietaneen
om wereldbeschouwelijke redenen in vraag gesteld,maarevenzeeromdat
huwelijk en gezin - voorz in hun traditionele vormen - nietmœrin
staatzijn hun pM agogische taak in dezelfde omvang alsvroegerwaarte
nemen.Enerzijdsisdeopvoe ing vandaag veelmoeilijkerdan vroegeren
dusveelmeeralankelijk van kwaliteiten van de opvoHerdiemen niet
zonderm eervan de ouders mag verlangen.Onze samenleving heeftinderdaad zulk œ n graad van culturele ontwikkeling en socialisatie bereikt,dat

959

Nieuwegefnsvormen en christelqkewaarden

het kind een veelgH ifferentiœ rder opvoH ing en œ n veel ruimer weten

behoeft om nog op een menswaardigewijzein dewereld van vandaag te
kunnen bestaan.Opvoe ersbuiten hetgezin krijgen op vond van eigen
verantwoordelijkheid en comm tentie meereigen gezng toebM eeld,eigen
opvoH ersrechtenen-plichten.M derzijdsmoet,geziendetoenemendeculturele en maatschappelijke behoeften,ook de msatschappijgrotere eisen
gaan stellen aan de opvoM ing.

In deze situatiekunnen de nieuwegezlnKvo= en hethunnebijdragen tot
œn aan deze tijd enngepastebeveili#ng en verdere ontwikkeling van het
ouderlijk recht.doordatzijopvoe ingstnken op Zchkunnen nemen diehet
tradiuonele gezin nietaltijd meeren de officiële pM ago#sche instanties
nog minderofhelemaalnietop œ n bevre igendemanierkunnen vere en.

In destructuurzelfvan denieuwegee svormen zijn,op grond van hun
dynamismeen hun ruimere selectiemogeliju e en,waarschijnlijk mskkelijkergeschAtepedagogischetalenten en actuelepe ago/schecompetenuete
ve- achten.Zijkunnen bovendien meer bevoegde gesprekspartners worden voor andere opvoe ingsinstanties en zich op die manier inzetten iet
allœn vooreen aangepaste handhaving van hetouderrœ ht,maarook voor
œ n goe e ontwikkeling van hethele om nbare opvoe ingssystœ m.Hoe belangrijk deze ol rachtis,blijktaluit het feit dat andere opvoe ers het
gezin nooitkunnen vervangen:watin hd gezin verzuimd wordt,kan achterafhaastnooitdooranderen worden goe gc aakt.

Verhouding tothet '
onvolledige'gezin

Een andercriterillm voor hetchristelijk karakter van de nieuwe gezinsvormenmoetverderzijnhunverhoudingtotmensen dieeen vollMigg-ln
moeten missen en toch m in ofm eerop œn dergelijkgezi
n zijnaangewezen:
we uwnaars en weduwen,gescheiden mannen en VrouWen,Ofalleenstaanden metkinderen;ook ouden van dagen,wezen,allœ nstaandemensen zon-

derkinderen.Dezegroepen worden in onze maatschappijvaak erg benadeeld en kunnen meestalop nietveelhulp rekenen van traditionele gezn-

nen;ja,sommlgevandezeOtegorien - uitdeœhtgescheidenmensenof
moedersmçtbuitenœhtelijke kinderen bijvoorbœld - worden,zogezegd
om hetgezin tebeschermen,op beschamendewijzeuitgestoten engM iscrimineerd,niethetmlnstjuistin kerkelijkekdngen.
Vanuitchristelijk standpuntworden hieraan deieuwegezinsvormen buitengewoon ruime kansen geboden om deze groem n te integreren. Als

christenzalmen zedusvanharteverwelkomen enaanmoeigen,indien zij
voor deze categoden van mensen ietswillen doen,maar moeten ze even

ongunstigbeoordeeld wordenalshettraditionelegezinalsookzijvoordeze

menxn nietsondernemen ofophun beurtbijdragen tothun discriminatie.
Ditlaatstegevaariswellichtbijzonderreëelwaarhetgaatom oudemenxn.
DoordestijldieZjerop nahoudenofdooralsuitgangspuntvoorhungroem ring het princim van de <gelijkgezindheid'te poneren.waardoor zij
slœhtsplaatsmakenvoorgemakkelijk teintegreren m rsoonlijkhe en,kunnen de nieuwe ge nsvormen oude mensen nog verder terugdringen in de
positie van de onnutte en lastige buitensiander.

Een eyolutiedienietafgesloten is
M e Mer besproken waarden,die we als criteria hebben gehantœ rd om
vanuitœn christelijkevisiede nieuwegeznsvo= en te beoordelen,heba n

wegewoon aan degangbaremoraiieolo#e ondœnd.In œn rllimerverband zoudenzeongetwijfeld aangevuld moeten worden.WatikMervooral
didelijk wilde maken,isdit:in de mate ddtze,op hun manier,aan de
behoeften van man en vrouw en van de Knderen te em oei omen,kunnen

de sieuwe geznsvornaen eerder een hulp dan een hiader Zjn voor een
christelijk begrip vandetraditionelevormen vanhuwelijks-engezinsleven.
M ijn Y oeling was,On kleinebijdrageteleveren totdesfbraak van diepgeworteldevoorooMelen tegendemogelje eid yalfdatdetraditionelehuwelijks-en ge nsvorm vatbaarisvoorevoluue.lk zou vaag Zen datwij
demenxn dieZch voorœ n vernieuwing en ve= lming van hetgezinsleven
inzetten,mœ rrœ htlieten wH ervaren en hun m #ngen metmeeraandacht
Zjhetœnkritischeau dacht- zouden volgen.

H oem ilieu-bewustzijn de Belgische
gem eentebesturen ?
H enk Jans

M en kanmoeilijk staandehoudendaterdelaatstejaren teweM gwerd gepraaten geschreven overhetbehoud ofhetherstelvan onsleefmilieu.M aar

ofdebetogen van louterwetenschapmlijkeofvan overwegend emotionele
aard waren,ze maakten totnog toeblijkbaarnieterg veelindruk op die
instantio waartenslottedebeslissingen moeten vallen:debestuurlijke en
de m litieke G sluitvorm ers.En toch moethetdaar gebeuren.Debewering
datde tx hniek zelf we1in suat>1zi
jn alle nadelen van de techniek te
corrigeren of onge aan te maken,is ronduitonvoldoende:albestaatdie

mogelijkheid reM sofkanzenog komen,waarisdewilén demachtom ze
consequenttoe te pasxn? Even misplaatstis hetvertrouwen op de inderdaad re le inconsN uenties van hœ lwatemotionele rm cties:'wanneer de
massa œht te kiezen heefttussen welzi
jn en welvaark >1ze welblijven

kiezen voorde (steM sgrotere)welvaartten kostevanhetwelzijn'.Erzijn
gelukkig alaanduidingen,metname op hetlokale niveau,dat deze reke-

ning (ofm litiekeberekening)nietmoetbljven opgaan.
HetGemeentekrediet van België heeftonhngs de resultaten gepubliceerd

vanœn enquêtediedeIlnfo= atieLeefmilieudienst'(G.I.L.D.)bijallegemœ ntebesturen heeft ingesteldâ. De gemeentebesturen werden vea ocht

(nietgHwongen)teantwoorden op œn vrijgeetailleerdevragenlijstomtrent hun milieuproblemen.Vele D twooM en bevestigden vermoH ens of
zekerhH en diereM slangseen andere weg verkregen waren, andere waren

echtverrassend en onverwacht.Op debelangrijkste asm den van dezeresultaten willen wein ditartikelwatnaderingaan.

Bedoeling,structuuren globale resultaten van deenquête

œ initiatiefnemersvan deenquêtekomen eropenlijk vooruitdatzeméér
bM oelden dan allœ n maarinfo= atieinwinnen.Ze wilden methun enquê-

1 Gemeentekredietvan België,Driemaandelijkstijdschrift,nr.103,januari1973,pp.
1-27.(Pachecolaan 44,1e -Brussel).
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tehetmilieubewustzijn zelfstimuleren,en uitsommigeresultatenblijktdat
ditinderdaad nog nodig is.Zewijzen erdan ook metenigenadruk op dat
de berekende procenten van de milieuvervuiling of -Mnder nietaltijd en
nietnoodzakelijk dewerkelijkeomvang van deproblemenaangeven,maar
vaak uitsluitend often delehetoordeeldathetgem eentebestuurter plaatse
zich dienaangaandeheeftgevormd.
In december hadden 2.289 van de 2.359 ondervraagde gemeenten geant-

woord,een meerdan behoorlijk aantaldus.Een vluchtigesteekproefontdektechter onder de afwezigen enkele bH enkelijke gevallen.In W aalsBrabantzijn datNijvelen Ottignies,beide in volle expansie,die beslist
milieuproblemen hebben. Vrij uitgestrekte en/of fgroene' gebie en, die
door bou- erkaveling of andere landschapsverstoe g worden bM reigd,
zoalsZoersel,W imm eren en Kemmel,vormen evenœ ns witte vlekken OP
de kaart.Een stad als Lierheeftevenmin ietste melden en een genaeentemet-vliegveld,Zaventem,liet het ook afweten,zelfs op de kaad van de

geluidshinder.M en vraagtzich toch afofhetuitblijven van enigereactie
allœn te wijten isaan administratieve traagheid ofwellichtook aan œn
bewustonbehagen m etproblem en waarop men nietwenstin te gaan.

DegM etailleerde vragenlijstbehandeldedeproblemen van devasteafval,
de waterbezoM eling en waterverarmlng (verdwijning van zoetwaterreserves),de luchthezoM eling,de geluidshinder, de concentraieMnder (verkeersdrukte,m ndelverkeer,enz.),de verstoring van het biologisch evenwichtdoor overdreven naaldboomaanplanting,de chemische bezoH eling,
de verarming van defauna offlora,debodemverarming,dege chtshinder

(aangM uid alstverlelijking'),de toenamevan knaal ieren (rattenplagen),
de ongewenste toename van onkruid ofvogels,de verstoring van de woon-

plaatsen van defauna,deverdwijning van groene ruimten,deoverdreven
jacht,vogel-ofvisvangst,dehindervan radioactieve ofanderennrd.
In de globderesultaen van hetonderzoek zitten œ n paarfikseverrassin-

gen.Datdevasteafval(40%)en de waterbezoe eling (38%)de hoogste
procenten zouden halen voorhet hele land,kon men ve- achten.Onverwachtisevenweldederdeplaats(met37%),ingenomen door de verarming van de fauna.W eer heelno= aalisde vierde plaatsvoorde water-

verarming(31%),maarverrassendisdedirectdaarop volgende30% voor
dehinderlijketoenamevan knaagdieren.LuchtbezoMeling (22%)en geluidshinder (17% )komen ver achterop.Aldeze procenten geven allœn
hetaantalgem eenten aan diede hinderve= elden,nieth'etprocentvan de

bevolkingdateronderlijdten datveelhogerkanliggen:zo vertegenwoordigenb.v.de22% vandegemœntenmetluchtbezoe eling3.501.000inwoners,d.i.38% van detotalebevox ng.
Erzijnook een aantalmilieubedervendefactoren diebijzonderweinigaan-

963

Hoemilieu-bewustzijndeBelgischegemeentebesturen?

dachtkregen,12% ofnog vœ1minder.Datde radioactiviteite.a.lans
slechts 2io haaltsde ongewenste toename van onkruid en van vogels
slechts7Yoen 6% isvrijnormaal.Datdegelokaliseerdechemischebezoedelingslechts12Sohaalt isbegrijm lijk,evenalshetfeitdatalleen denog
bosrijkeprovinciesLuxemburg en Namen (en in mindere mate Luik en
Limburg)gevoelig zijn voorhetnaded vandeoverdreven naaldboomaanplanting (11% voor hetgehele land).De concentratiehinder haaltook
slechts 11% ,maarbetrefttoch 3.* 0.000 inwonersen wordtdoor50Yo
van destM elijkeae omeratiesvermeld.Slœhts5% vermeldtdeverdwijningvangroen,samen toch weer3.824hxtaren;toch voeren25% œnherbebossingsm liiek,die evenwelde grootste omvang bereiktin de nog bos-

rijksteprovincies.Nog enigszinsbegrijm lijk ishetfeitdatslœhts6% Zch
druk maken overde verstoring van dewoonplaatsen van de (zeldmme)
fauna,maarbMenkelijkerzijn de slœhts3% die bezwaren hebben tegen
overdrevenjacht,vogel-enWsvangst.Tenslottezijn ernogtweeproblemen
die volgensde auteurs van de enquête zelf veel minder aandachtkregen

dan zeverdienen.Datslxhts2% Zch zorgen maaktoverdebodemverarming isonrustwekkend:vrijuitgestrektegebiH en worden bedreigd ofzijn
reM s aangetastdoor v ote werken,ondoordachte wate- inningen en ontginningen ofnadeligebeplantingen,diegeen rekee g houden metde ware.
vaak enigegeschlktheid van de bodem .M aardeklap op devuurpij
lisde

verlelijking van onslœfmilieu,dieslxhts 10% van degemœntebesturen
hebben gœonstateerd.W iedudde weerte bewerendatBel#ëhetlelijkste
land van de wereld isofaan hetworden is? Negentig procentvan de antwoordende besturen heeftdaarniets van gemerkt!

D eimpasse vJa de waterbezoedeling en -yerarming

Dewaterbezoedeling (38% voorhetheleland)noemen deauteurszelfeen
onrustwekkend probleem :in hetnoorden van hetland haalthetvan 40 tot

60% ,en indegemœntenmetbetrekkelijk grotebevolkingsdichtheid 60% .
Toch staathetvastdatdeze procenten te laag liggen,wanteen eenvoudige
blik OP de kaartreveleerteen verbnzonde inconsN utnie ofgebrek aan gevoeligheid waarm ee dezevervuiling wordtgesignzeerd.Van gemeenten die
aan grondig vervuilde rivieren liggen,vermeldtde ene de bezoe eling,de
andere niet;of aan de linkeroeverheeftmen hetgem erkt,aan de rœ hter

helemaz niet.Hetblijktook datveelalgroterea% lomeratieshetprobleem
volkomen opgelostbeschouwen doorde aaëeg van een goede riolering en

de gM eeltelijke of totale overwelving van de afvoerende rivier op hun
grondgebiH .Vooraldeprovincie Brabant,waarslœhts12% van grotere
aggronzeratiesnog de waterbezoedeling vermelden,munt uit door deze
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kunstgreep.M ogen wijeraan herinneren datœn soortgelijke kunstgreep
ook op nauonaal niveau uitgevoerd kan worden.Jaren gelM en hebben

knapm Bel/scheingenieurshetprobleem van dehom loosvervuilde Vesder<opgelost',doorzepasindeM aastelaten ui% ondenvoorbijLuik.De
M aasmoestrelatiefschoon gehoudenwordentotaanhetAlbertkanaal(dat
Antwerm n van drinkwatervoorziet),maarnetnietverder,aangezien de
grensmetNe erland toch vlakbijis!Wordtdaarbijhetrioleringssysteem
van deLuikseaRlomeratieooknognetop;W op dieV ed eraangesloten,
dan ismen datvuilook kwijt:een vernuftige oplossing,waar men beslist
nog fierop gew- tisook.
De vanoudsm eergœ oncentreerde industrialisatie in de zui
delijkeprovinciesheefttotgevolg datœ n kleiner aantalgemœ nten de waterbezoM eling

signaleren,watnatuurlijk de graad van verontreini/ng in de grotere afvoe- aterennietgeringermaakt.In hetnoordenvan hetland,metzijnvrij
rvonteindustriëleexpansieenzijn bevolklngsaangroei,ligthetaantal<klagende'gemeenten ver boven hetnationale gemiddelde.De waterbezoe eling is hier veel m eer gespreid en besmet ook kleinere waterlom n.De

auteurskwamen totdebevindingdatditmeestltewijten wasaan deaanwezil eidvanleerlooierijen,papiedabrieken,chemischeoftextielbM rijven.
Uit eigen waarneming weetik dat hetook nog steM s voorkom tdat een

nieuwe,riante woonwijk gewoon haar riolering aseidt naar het naaste
beekjein de buul.
èpauw verwantaan hetprobleem van de waterbezoM eling is dat van de
waerverarming:gemœ nten ofgebie en waarmen zich zorgen maaktover

een bestaand ofnakend tekortaan behoorlijk waterzowelvoorindustrieel
alsvoorhuishoudelijk gebruik.In drieprovinciesligthetprocentvan de
bezorgden verbovenhetnationalegemiddelde:W est-v aanderenmet39% ,
Limburg en Henegouwen met38% .Na Antwerm n met35% komthet
verrassend hoge33% vanLuxemburg.Luik haalt'slœhts'27% ,Brabant
25% en Oost-v aanderen 22% .Hoewelerook Merœn m sitievecorrelatie bestaattussen de nood en de bevolkingsdichtheid,spden andere factoren ook een rol.Bepaalde industriezones kunnen gewoon geen water genoegkrijgen,terwijleldersnietzozeerdewaterverbruikendeœntrade nood
ervaren als we1 de gebiH en waar,ten behoeve van de eerste,wateM nningen werden aangelegd.Doordat steM s grotere hoeveelheden uitstee s
grotere diepten worden weggem mpt,geraaktde waterhuishouding van de
hogere grondlagen geheelin de war,zo ze alnietvolkomen wordtvernietigd,metcatastrofale gevolgen voor de vegetatie.Hettergende van deze
situatieisdatmen weefen kan voorzien datdeze oplossingen slœ htsvoor-

lopig kénnen zijn,datmen,metalde nadelen die eraan verbonden zijn,
gewoon bezg is watea oorraden uit te putten die nooit meer aangevuld
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zullen worden.En dithœ t dan vaak nog de goM koopste oplossing!De

auteursvan deenquête,diehun conclusiesnogalvoorzichtigen vriendelijk
plegen te formuleren,kunnen hetzich in deze context niet langerm rmit-

teren:<Dezeresultaten zijn onrustwekkend,vermitstalrijkegebieen afte
rekenen heba n zowelmetde problemen van deverarming,a1s metbezoe-

deling,teM jlindetoekomstdewaterlom n ruimschootszullen moeteninstaan voorde bevoorrading van hetland'.
Een apartevermelding verdientnog de bezoG ding v- hetzeewater.Veer-

tien van devijftien kustgemœnten hebben zegesignaleerd en a1sbronnen
van vervuiling worden negenmaalde rioledngen.zesmaalde industrie en

zevenmaalpetroleum-en andere afvalstortingen vermeld.Slechtsvijfgemœ nten hadden hetoverm aatregelen,maargœ n enkele daarvan werd bevrM igend ervaren.

Demaatschapp# #Ja deahal-oyervloed
Hetproblœm van devaste afvalhaaltlandelijk hethoogste cijfer:40% .
Dem sitievecorrelatie tusxn bevolkingd ichtheid en afvalproblem en wordt
hierevenweldoorkruistdoor hetfenomœ n datvele oudere grotere agglomeratiesre sœ rdernaargepaste oplossingen heba n moeten uitzlen,ter-

wijlvele jongere gemœnten-in-expansie nu pas hetpuntheba n bereikt
waarzehun afvalnietm eeraankunnen.Ditzou kunnen verklaren waarom

Brabant<slœhts'36% haalt,te- ijlde provincie Antwermn aan de top
staatmetzijn 55% .Ten aanzien van de vermelde omvang van ditproblœm werd we1œnsgesuR ereerd datdecijfersovertrokken waren:op dit
puntzouden debesturen œntikjetégevoelig zijn gew- ten devooriM erœ n zichtbare,wzmende stortplaatsen zouden de aandachtte sterk hebben

gepolariseerd!Ditware Khterœn gevaarlijke manierom hetrele probleem te minlmaliseren:vrijwelzekeris,datde omvang ervan doorvele
gem œnten nog wordtonderschat.Einde 1972 bestonden erin hœ lhetland
slechts zes verbrandingsinstallaties,vier brœ kwerven en één œ mm stbe-

drijf!Ookgemœnten diebeweren œn bevre igendeoplossing g>onden te
hebben,ver/ssen Zch infeitevaak overdegeschiktheid en deduurzaamheid daarvan.M en mœ ntdatmen ksn doorgaan m ethetzoeken naaren
hetvinden van voldoende stortplaatxn,woeste of onbruikbare gronden,

<waar toch niemand wataan heeft'.Die gronden blijken vaak delaatste
resten <groeneruimte'ofnatuurlandschap tezijn,gevari- debosjes,rietvelden,moerassen ofm lders.waaa an m en in œn andere contextde alge-

hele verdwijning betreurt!Hetisvolstrektzekerdatdeze aanpak van het
problem geen toekomstmœrheeft,allanszo men werkelijk ietsanders
wildan allœn maarblijven prâtO overonsleefmilieu.
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Ve- onderlijkishetnietdatheelwatgemœnten nietgoH weg wetenmet
de vele autowrakken van onze beschaving.Antwerm n haalthier 27% ,
Lxlik 25% ,en Brabant16% .Verrassend zijn de vrijhoge cijfersin Luxemburg (27%),Namen (21% )en Limburg (17% ):vermoe elijk worden
deze provinciesgeplaagd methetveelvuldig achterlaten van versleten vehi-

kelsin devrijenatuur.
De adem -benem ende Iuchtbezoedeling

W ezeiden reM sdatslxhts22%o gemeentebesturen de luchtbezoH eling
sir iœrden,maardatzij38%ovandetotzebevolkingvertegenwoordigen.
Nietallebesturen blijken œn even gevoelige neuste hebben:œ n stad als
M œ helen heefternietsvan gemerkt;M twerm n wel,maarrandgemeenten

alsBerchem,BorgerhoutenDeurnewRrniet.Eerlijkerénbedenkelijkeris
hetoordœlvanachtvan devijfuenkustgemœnten,waarmen toch naartoe
trektom watzuiverder luchtin te ademen.
Ook M er bestaateen positieve correlatie tusxn de luchtbex e eling en de

overgang van plattelandsgemœntenaarverste elijktegemœnte en grotce
ae omeratie.Afwijkingen van ditpaloon vallen op in deprovinciesNamen en Luxemburg,waarvelegrotere ae omerauesvœleerbestuurs-en
onderwijscentra dan we1industrie-centraZjn.Hettegenovergestelde fenomœ n constateertmen in M twerm n en Brabant,en in m indere m ate in de
beide Vlaanderen,waar de spreiding van de industrie œ n uitgesproken en

gespreideluchtbezoH eling teweegbrengt,dieminderalankelijk isvan de
lokale bevolkingsdichl eid.

Dezeverschillen blijken duidelijk uitde volgendecijfers.In deprovincies
met een oude industrie komen de steden voorop wat de K achten over

luchtbezoedeling betreft:Lxpik 66% ,Brabant 64% ,Heneouwen 57%,
Oost-v aanderen 53% ,M twerm n 53% ,Limburg 50% ,W est-vlaanderen47% ,maarLuxemburgslœhts15% en Namen 11% .In de provincies
waar œ n rœ ente industdële expansie veel meer gespreid werd,zi
jn œn
groter aantalagrarische gemeenten doorde luchtbezoH eling getrosen:in

M twerm n 22% ,in Brabant20% ,in W est-v u nderen 17% ,in OostVlaanderen 12% ,in Henegouwen 9% ,in Limburg 6% .in Luik slœhts
4To en in Namen en Luxemburg 3% .
Alsbelangrijkste bronyn v= deluchtvervuiling worden ve= eld:de industriein deeigen gemœnte (68% ),de nijverheid in naburige gemœnten
(24% ).hetautoverkœr(42% ),dehuisve- armlng (19%).Op hetOrste
gedchtwordtdeinvloe van dehuisve- arminghierwatonderschat, m aar

datblijktniethetgevalte zijn wpnneerwe merken dat83% vu degemœnten metmeerdan 5% inws*mzdœ bron ve= elden (degemœnten
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metminderdan 1.000inm/kmzhalen 11% ,dietussen 1.000en 5.000inw./
km236%).Een soortgelijk patroon vertoontdeluchtbezoedelingdie aan
hetautoverkeerwordttoegeschreven:gem eenten metminderdan 300 inw./

km2vermelden dezeoorzaak slechtsin 22% van degevallen,diemet300
tot5.000 inw.#m2in 83% van degevallen.

H etopdringenkelawaai
Overhetheleland hebben 17% van degemœnten de geluidshinder verm eld,die daaM ee slœhts op de zevende plaats komt.Ditpercentage is
beslisttegering.wannœ r we m erken datstM en a1sLeuven,M c helen en

zelfsAntwerm n voordiehinderdoofzijn gebleven.Ook hierbestaateen
m siueve correlatie tussen de waarneming van deze milieuhinder en de

graad van deverstedelijking:demeestuitgesproken agrarische gemœnten
halen 5% ,de grote ae omeraties 49% .Bijzonder interessant zijn de
dremm lwaarden van de bevolkingsdichtheid boven welke het percentage
van deklagende gemœ nten nagenoeg verdubbelt.In deprovinciesAntwer-

m n,Brabant,West-v aanderen en Limburg ligtdie dremm lbijde 5*
inw./kmz,in Luik en Oost-v aanderen bijde 1.e inw.#mz,maarin Henegouwen,Namen en Luxemburg reM sbijde 2* tot3* inm> o.Deze
laatste anomalie kon worden verklaard door hetfeitdathethiergaatom

gemœntendieophetkruispuntliR en vanbelangrijkeverkeersaders,diede
jongstetijd wedenuitgebouwd ot althansvoorhetverkeer,geweldig <verbeterd'.
Alsbron van degeluidshinderkom thetvliegtuigverkœrop deeersteplaats

met20% .Met8% elk volgen deindustrie,dewegen-infrastructuuren de
machlnesmeteigen beweegkrachtA asmanlmachinesb.v.
).Noglagereproœnten halen de luidsprekers(6%),hetburengerucht(5%),dierenkreten
(4%)en knallen (3% ).M aarnietnaderges- /iccrde oo= ken halen
samen nog 38% .Hed watgemœ ntebesturen proberen de lawapihlnderin
tedijkenmetreglementen betresendehetburengerucht,deluidsprekers,de
grasmaaimachines,de bromfietsen ...W atkunnen = inderdaad ondernemen tegen de hindervan hetvliegtuigverkeerofde wegeninfrastm ctuur? In

ongevxr40% van degevallen worden de resultaten alsbemoe igend beschouwd,maar haast nooit a1s volkomen bevre igend.

W aardeve/eyerdwqnen,neemt&a deoyerhand
Hetmeestverrassende resultaatvan de enquête was ongetwijfeld datde
vercmîng v= de/JuaJop dederdeplaatsprijktemet37% .M eprovinciesve= elden ze onderdeeerstevijfmilieuproblemen.De ddeminstbe-
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zoedelde provinciesgeven haarzelfsde œrsteplaats:Limburg 43% ,Luxemburg 51% enNamen 34% .Tweeproe ciesdienaaststerkgœoncentreerde industriecentra nog vrijuitgestrektenatuurgebieen bevatten,vermeldendeverarmingop detweM eplaats:Llllk 39% enOost-v aanderen
ook 39% .Deandereprovincieszijn blijkbaaralveellanger<gewend'aan
demassalevernietigingofdegeleidelijkeverdwijningvandefauna:deverarming komtslœhtsop deviede(M twermn 37% ,Brabant33% )ofop
devijfdeplaats(West-v aanderen 37%oen Henegouwen 30$0).
Hethogepercentage datde verarming van de fauna hazt,isœ n opmerke-

lijk cultuudenomœn.Ik kan me nietvoorstellen daterlaten wezeRen
twintig jaargele en zoved m sitieve antwoorden uitdebuswaren gekomen.Hetwijstop œn ze rverbreide interessebijdebevolking ofbijdie
gemœntebesturen dieblijkbaarterplaatseœ mm tentadvieskondeninwinnen.M aarerisœn keeaijdeaan demH aille:ditiseen sood milieubM ed
datvrijgdftoegegeven woMt,omdatmen vermoe tdathetde massatamelijk koud laat.En indedaad 90% van deg= œnten diedevera= ing
signaleren,voegen eruitdrukkelijk aan toedat= dienietalshinderlijk of
schadelijk beschouwen.Op ditpunt,mœn ik,moeten devroee vaderen
ne ig voorgelichtwod en.W anthetgaatMer om deklassieke ve- isseling
tusxn oo= ak en gevolg.De vera= lng van de fauna is inderdaad,wat
alleecologen V ang weten,slechtshetgevolgvan dealgG ele milieu-ontrM dering,met nnme van de hele reeks m leube ervende factoren die stuk

voorstuk wd a1shinderlijk en schadelijk worden eaaren.En deenquête
zelfondersteuntdeze <wetenschapm lijke'stelling metœn overvloH ig bewijsmateriaal.
Opdeeersteplaatsiserœn duidelijkverband tusxn de verarming van de
fauna en de hinderlqke toename v= de knc gdieren (rattenplagen),die
eveneens een OnverWacht hoog Percentage haalt.De provincies waar het

procesvan deverarml
-ngpasdejongst.
etijd b-tnnlwerd ing-ot(en waar
zedusnûhetmeestopvalten a1seersteprobleem wordtvermeld).nl.Limburg,Luxemburg en Namen,gewagen van knaagdierenhinderslœ htsop de
zevendeofdezed e plaats.Luik en Oost-v aanderen,diedeverarming œ n
twee e plaatsgeven,ve= elden deknaagdierenhinder nog op de zed e of

reM sop devierdeplaats(L111k).M aardeprovinciesdieZch allangermet
deverarmlnghebe n tverzoend'(enzeslœhtsop devierdeofvijfdeplaats
vermelden),klagen overrattenplagen op dederde (West-v aanderen),de
twee e(Brabant)en zelfsdeeerste(Henegouwen)plaats!Tussen deknaagdierenhinderen hetversteelijkingsprocesbestaatevenœnsœn nauw verband:deagarischegemœntenhalen 24% .debebouwdegemœnten 35%
endesteen 43% .
Datdeknaagdierenhinder(n1.hetoverwichtvanéén soortdoordevernie-
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ti#ngofverarmingvan een gediversifieerdefauna)slœhtshetsymptoom is
van demilieuontredderingzelf,blijktnogduidelijkerwanneerwehetverbandbeschouwentussen dezehinderendetweebelangrjkstemilieuproblemen:de waterbezoedeling en de vaste afval.

Indrieprovincies,Antwerpen,Brabanten West-v aanderen,verschijnthet
trio waerbezoedeling-afval-knaagdieren zonder Maat (in wisselende
volgorde)aandetopvan delijst.HetzelfdegeldtinfeitevoorLuik en Henegouwen,waarde opeenvol#ng slœhtsonderbroken wordtomdatLuik
deverarmingvandefaunaaldetweedeplaatsgeeft,terwijlin Henegouwen
de waterverarm ing die voorkeur geniet.De fatale band wordt slechts on-

derbrokenindevierprovincieswaardeplaatselijkeverarmingvandefauna
vrijrecentis:Oost-u aanderen,Namen,Limburg en Luxemburg.Verarming van defauna en afvalprobleem krijgen daarde eerste ofde tweM e
plaats,dewaterbezoM elingkrijgttweemaaldederde,en œnmaaldevierde
en de vijfde plaats,de knaagdieren raken op dezesde en in Luxemburg
zelfs op de zevende plaats.

Hetisduswelduidelijk datdemassalewaterbevuiling en hetonopgeloste
afvalprobleem (nog steM smoeteen ge uldigefnatuur'zondermeeraldat
vuilespulslikken)tegelijk deverarmingvan defaunabewerktèn deongewenste toename van de knaagdieren,die in deze context nogal cynisch

culfuur-volgersgenoemd worden.W e1heeftdestad Brusselbijtoevalœn
radicale oplossing ontdekt:hetwater van de Zenne wordt er zo bevuild,
dat zelfsde ratten het nietmeer harden!Het protesttegen de verarming
van defauna kan dan ook nietlangerworden afgedaan alseen louter emotionele reactie van enkele zonderlingen,fnatuurminnaars'die hun private

hobby bMreigd zien.Dehelegemœnschap isermee gM iend,wanneerzij
deconditiesgesteld ofhersteld willen Zendiedehelefauna,demenselijke
nietuitgezonderdseen beterelevenskansmoeten bieden.

Conclusie.
.coördinatie en globalisatie vJa hetm ilieubeheer
HetwasnietonzebM oeling hier allœ n maarœ n aantalgemeentebesturen
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aan de kaak to stellen . Het is begrijpelijk dat vele gem œ nten m eeraandacht
beste en aan de problem en die directvoortvloeien uithun courantbeheer

(hethuisvuilb.v.)danaandetotalerealisauevan'harmonieuzelevensvoorwaarden',dieminderduidelijk omschreven zijn.W âârblijft,datbepazde
aantastingen van hetleefmilieu teweinig werden verm eld ofnietvoldoende
als een ernstige aantasting werden erkend.En dat,op hetmom entvan de

enquête,minderdan 10Tovandegemœnten ree sbeschermlngsmaatregelen hadden getroffen.De vraag die zich opdringtis:in welke mate kunnen

ze beter gdnform eerd worden én over welke middelen beschikken ze om

diekennisindepraktijkom tezetten?Uitonsnogvrijsummiereoverzicht
van de enquête blijktoverduidelijk datde meestdringende en de meest
voorkomende problemen van hetm ilieubeheer alle oplossingen op louter

lokaalniveau blijventarten.Onverwachtisditresultaatgœnszins:deecologie isbijuitstek de wetenschap van de (biologische) samenhang.Het
ogenblikisgekomen om haarverwo>en wetenschappelijkeinzichten door
te trekken op hetadministratieve en politiekevlak.Heeldeenquêtem ondt
a.h.w.uitin één kreet de onmiskenbare vraag naar een globai beleid en

een coördinatie,die nietalleen de gemeentelijke ofde provinciale,maar
zelfs de nationale grenzen doorbreken.M aarhet ware beslistal een hele
vooruitgang a1sten minste œn nationaalbeleid totstand kwam ,dat,dege-

lijk geadviseerd,ook werkelijkeuitvoerendemachtzoubezitten.M etcoördinatiebM oelen wijœn beleid datdereedsvrijtalrijkelokaleinitiatieven,
voorstellen en mogelijkheden totinspraak nietoverrompeltofuitschakelt,
maarzeeindelijkdekansendemiddelen geeftom een duurzaam effectte
sorteren.

Hetspreektvanzelfdateen nieuwepolitiekeen administratieveaanpak van
hetmllieubeheerdevolkomen onaangepastejuridischeinfrastructuurgrondig zalmoeten wijzigen.De schaalvergroting van hetmilieuprobleem stelt
nieuwe vragen,waarop een nieuw antwoord moetkomen.M etwelk recht
mag een gemeente,een provincie,een natie haarwelvaartzo inrichten,dat
de buur zonderenig appèlhetbedorven water en de verpeste luchtte ver-

werken krijgt?M etwelk richtveroordelen enkelen,die nog een halfuur
eerderdeoverkantvan deoceaanwillen bereiken,tienduizenden ofmiljoenen mensen tot œn voortdurende geluidshinder,waar ze hun hele leven

nietonder uitkunnen? M etwelk rœhtblijven wijbuiten de territoriale
grenzen,in een zee die 'van niemand is'en die we steeds minder zullen
kunnen missen,al
le afvaldumpen diewerkelijk teviesoftegevaarlijk is?

Alsernietvlugœn afdoend antwoord op dezeen dergelijkevragen wordt
gegeven,za1bijeen volgendeenquêteook deverarmingvan demenselijke
fauna een verdiendeen belangrijkeplaatskrijgen.

D uitslandpolitiek van de C hinese
V olksrepubliek
L .L.S.B artalits

In 1964 waren voor heteerstserieuze gesprekken tussen Peking en Bonn

begonnen.Op lastvan bondskanselierErhardtenzijn ministervanbuitenlandse zaken, Gerhard Schröder, werden metvertegenwoordigers van de
Chinese ambassade in Bonn onderhandelingen over œ n handelsakkoord
gevoerd.Onder meerwerd overeengekomen om handelsmissiesuitte wisselen.Dit allesging totgrote ergeris van de Chinezen niet door,omdat

presidentJou son naeengesprek metErhardthiereen stokjevoorstak.
M aarook deChinezen zelfhadden aan ditfiasco schuld.Zijtoonden opeensm inderinteresseVOOfeen handelsakkoord metBonn.De achtergrond

hiervanwasnamelijkdatindietijd N.S.Chroesjtsjovtenvalwerdgebracht
en deChinezen hoopten,datnu de verhouding metde Sovjet-unieweer
zou verbeteren.Een verdrag m etde Bondsrepubliek zou echterin ditpolitieke landschap niet passen.M aar watook de overwegingen van Peking

geweestmogen zijn,één dingwaszeker,datdeChinesehouding tegenover
deBondsrepubliek totbegin 1972 gekenmerktwerd dooreen mate van onverschiKgheid,ook alwasde Bondsrepubliek in W est-Europa de grootste
handelspartner van Peking.

Spookbeeld pJa een Chinees-W estduitsealliantie
De opwinding was in de Bondsrepubliek groot toen in april 1969 het

nieuwsuitlekte,datMoskou de steun van Bonn had gezochttijdens de
voorjaarscrisisaan deSovjet-c inese grens.Ditdramatisch gebaar droeg
allekenmerken van een wijziging in M oskou'sDuitslandpolitiek.A1kondenpolitiekewaarnemerszichdan ookmoeilijkeen voorstellingmakenvan
een Chinees-W estduitse band,voordeRussen,wierfundamentele houding
ten aanzien van de buitenwereld gM urende eeuwen door een hardnekkig

knagend gevoelvan onveiligheid werd bepaald,waseen dergelijkemachtscombinatie een waarspookbeeld.
De Russen hadden om Zch tebeveiligen in hetverleden in allewindstreken
gebieden geannexeerd.In plaats van de zozeer begeerde gem oedsrust te
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vinden,stonden de Russen in 1969 oog in oog metgeduchte naburen in

OostenW est,enmetnamekoesterdenzijvreesvoordeBondsrepubliek en
de Volksrepubliek China.De germ anofobie, waardoor de Russen anno
1969 werden geobsM eerd,was- in tegenstelling m et hetgœn men alge-

meen aannam - van betrekkelijk rerentedatum.Totde twintigste eeuw
wasde vijand in hetW esten de Oostenrijks-Hongaarse monarchie ofhet
Napoleontische Frankrijk,terwijlde onsamenhangende,eeuwig twistende
Duitsevorstendommen vôôrBismarckstijd een gemakkelijkeprooiwaren
voordedwingende expansie van de Tsaren.

Eindevan dezestigerjaren hadden deRussen rekeningtehouden methet
ol oemen van een nieuwebM reiging uithetOosten,waarbijnog diem r
gewortelde emoties boven kwamen en waarbi
jde klaarblijkelijke bestemm ing van M oskou om de wereldrevolutie van hetproletariaatte leiden op

de proefwerd gesteld.De Russische geschiedeniswas 500 jaar lang beheerstdoordestrijd tegendeM ongoolsehorden,diehetland in schijnbaar
eindelozegolven van mensen verwoestten.Onvergetelijk wasook de vernM erendenH erlaag tegen de Jam nnersbijPortAdhurin 1905,en zelfs
de nM erlaag van Japan in de Twe e W ereldoorlog,waaraan de Russen
maarheelweinigbijdroegen,verm ochtde hardelessen van deze historische
schok nietuitte wissen.

Alleen tegen dezeachtergrond werd deangstbegrijpelijk voorœn samengaan van m achten aan de Europese en Aziatische grenzen van de Russen.

Hetwasjuistditsm okbeeld datde Kremlinleidersin maart1969 hadden
opgeroem n.
China en de Bondsrepubliek waren in M oskou's ogen de twee grote verstotenen in de wereldm litiek.Het buitenlands beleid van beide landen.
zoalszijdatin dejaren zestig hadden gevoerd,wasvolgens M oskou m islukt,wantde W estduitse ambitie van na de oorlog washetongedaan m aken van de nM erlaag van 1945.Volgensde Russen impliceerdehetnastreven van ditdoelœ n agressievem ilitairehouding,waardoor Bonn autom a-

tisch de sterkste pleitbezorger van het W estelijk blok werd.M aar de
ontspanning en het Franse terugtrekken uitde NATO hadden Bonn be-

roofd van zijn steun in hetW esten,die hetwelslagen van zijn beleid behoefde.

De voornaam ste doeleinden van de Chinezen in de buitenlandse m litiek

waren op soortgelijke wijzegefrustreerd.Hun plannen voordehegemonie
in Oost-en Zuidoost-M ië hadden schipbreuk gele en en M ao Tse-toeng

hadderecepten vanN.S.Chroestsjovvoorvree zamecoëxistentieafgewezen door de voorkeurte geven aan eigen isolement.

Hoewelerveelgeschillen bestonden tussen deSovjet-unie en China over
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degemeenschappelijkegrens,gold hetvoornaamste conflicttussen beide
communistische reuzen toch de leiding van de internationale com munisu-

sche beweging.HetfeitdatR ina'svijand in deze worsteling tevensde
sleutels in handen had voorde Duitse hereniging,brachtM oskou gem ak-

kelijktotdeconclusiedatBonn en Pekingautomatischtotelkanderwerden
aangetrokken.Hetontbreken van overtuigendebewijzen terondersteuning
van de stelling van œn bestaandeofvoorgenomen binding m ssen Bonn en
Peking,verminderde de angsten van de Russen nieten de snelgrodende
Chinees-W estduitse handel was M ervan een oorzaak. China wilde graag
W estduitse fabrieken en machinerieën kom n,waaw oorhet,in tegenstelling
tot andere communistische landen, metgoud en harde valuta betaalde.
Deze handelontwikkeldezich uitzuiverparticulierinitiatiefvan W estduit-

semaatschappijen,diehun kantoren in Hong Kong en Tokio hadden.De
Bondsrepubliek slootin tegenstelling tot Frankrijk,Groot-Brittannië en
andere W estelijkelanden gœn officiëlehandelsoverœnkomstmetde* 1
-nezen.Toch overtrofdeW estduitse handelmetChina die van alle W estelijkelanden en de Sovjet-unie;zijkwam OP de tweM e plaats na die met
Japan.
Volgensde Russen leverde de Bondsrepubliek zwaar water voor de G inese atoombommen.Verder hadden Duitse deskundigen de Chinezen ge-

assisteerd bijdeconstructievan raketten meteen actieradiusvan 400 mijl.
Dezebeweringkonden deRussen echternietdoorbewijzen staven.Tevens
dM en in de Bondsrepubliek geruchten de ronde,datde G inezen bereid
waren een bilateraalhandelsverdrag te tekenen,dat ook zou gelden voor

W est-Berlijn.
Toch had een M ntvan m inistervan buitenlandse M ken Brandt,in decem ber 1968,datBonn bereid wasde handelmetPeking tefo= aliserenl,geen

enkele reactie van Chinese zijdeopgeleverd.Tot1970 bleefPeking Bonn
nagenoeg vollMig negeren,totdatBrandtmetzijn Oosteuropa-politiek begon en de CDu/csu-oppositie de Chinese Volksrepubliek a1s politieke
factorin hetspelprobeerdetebrengen.De opm sitiemœ ndedatde Bonds-

regering contactenmetPeking tegen deR vjet-unie zou moeten uitspelen,
zodatzijdeKremlinleidersindeonderhandelingen overœn Russisch-Duits
verdrag concessieszou kunnen afdwingen,bijvoorbeeld in grensvraagstukken.De regee g Brandt-scheelstelde zich daarentegen op het standpunt,

dat het onverantwoordelijk zou zijn om œn dergelijk spelletje met de
Kremlinleiderste sm len.Zo zeibondskanselierBrandtin een interview,dat
de W estduitsersom goede rH enen aan een Ontspanningspolitiek tegenover

deSovjet-unieendeandereW arschaupactstatenwaren begonnen.Daarom
wildehijnietdeindruk wekken alszoudebondsregeringvan tegenstellin1 Cf.FarEastern EconomicReview,29 mei 1969,p. 495.
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gen misbruik willen maken.Dat zou de Bondsrepubliek niet ten goM e
kom en,m aarwantrouwen wekken.ZoalsreM sgezegd,washetbeslistniet

zodatPekingzichin deafgelom njarenbijzondertoeschietelijk toondeten
aanzien van Bonn.De Chinese leidersvonden in de CDU-CSU œ hter een
bondgenootin hun kritiek op de m gingen van de bondsregering om ver-

dragen metdeSovjet-unie,Polen en deDDR aftesluiten.De heelharde
polemiekMertegenlieten deO inezen aanvankelijk overaan hunAlbanese
vrienden.Van de verbale av essiviteit tegen de Oostverdragen die radio
Tirana ten toon spreidde,hadden zelfsde Bondsrepubliekeinse Duits-nationalen en rechts-extremisten nog ietskunnen leren.

Chinesekritiek op hetverdrag vJa M oskou
De ondertekening op 12 augustus 1970 van het tussen Bonn en M oskou
gesloten verdrag over normalisering van de betrekkingen en afzien van
geweld bracht echter ook de Chinese propagandakanonnen in actie.H et
verdrag werd door het persbureau Nieuw China gebrandmerkt als een

<smerigetransactietussen de Sovjetimm rialisten en deW estduitse militaristen'swaarvanhetdoeldeheerschappijoverEuropa was.Rusland werd
bovendien verraad aan deDDR en de andereOosteuropeselanden voorde
voeten geworm n.Voorts werd hetverdrag van M oskou a1s complot gedoodvedd,datin eerste aanleg was be oeld om de Russen in Ce
ntraal#
Europa rust vrM e en veiligheid te garanderen,teneinde daarna alle inspanningen terichten op een mogeli
jkekrach% etingmetChina.Doordeze
beoordeling van de Bondsrepublikeinse Oostpolitik werd hetingewortelde
Chinese om singelingstrauma bevestigd,albrachtde propaganda overwe-

gend ideolo#sche argumenten in hetgH ing.Hetdoelvan Peking bleef
isolering vandeSovjet-uniein Oost-Europa en daarom trachtten deChinezen de Kremlinleiders zoveel mogelijk moeilijkhH en te berokkenen.
W eliswaar maakten de O inezen zich gœn illusiesen wistmen in Peking

ook dathetvoorlopig onmogelijk waseen klooftebewerkstelligen tussen
de Sovjet-unieen haar Oosteuropese bondgenoten.De Chinezen dachten
echterop langetermijn en verwachtten ook geen onmiddellijkeresultaten.
In de commentaren werd ook gesproken over de bM reiging van China

doordeSovjet-unieen deVerenigdeStaten.De Amerikaanse bd reiging
van China bleefechtervoornamelijk beperkttotde Amerikaanse 'mnrionetten'zoalsJapan,Formosa en Zûid-Korea,terwijldaarentegen van de
Sovjet-unie (die nergensmetname werd genoemd)werd gezegd dathet
Tsocialeimperialisme'zijnbegerigeogenop ChineesgebiH hadgericht.<De
ffsocialeimperialisten''praten overdevrede,maartegelijkertijd versterken
zijhuntroepen aandeG inesegrensen M ongolië'.
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M gezien van hetfeitdatde Chinezen vreesden datde Russen na de consolidering van dewestelijkegrenzen zi
ch geheelaanhetChinesevraagstuk
zouden gaan wijdenz,verwelkomde m en in Peking œ n ontspannlng tussen
Bonn en M oskou niet,aangezien M erdoorde Russische hegc oniale aanspraken op Centraal-Europa bevorderd werden.Gezien haar eigen veilig-

heid was China gekteresseerd in een W esteurom se œnwording,waarbij
ook Bonn een leidende rolzou kunnen spelen.In een sterk W est-Europa

zagen de Chinezen œn tegenwichttegen de Sovjet-unie en de Verenigde
Staten,doorwelke landen China zich toen nog bH reigd voelde.In Pekings
ogen betekende œ n Russisch-m itse toenndering œn verzwakking van de

W esteuropese samenwerkingen œn versterkingvan deSovjet-unie.
De Chinese commentaren gaven ook œ n nietmiste verstaan antwoord op

Leonid Brezjnev'srHe in Alma Ata op 28 augustus 1970.HetoptrM en
van de sœretaris-generaalvan de CPSU in Kazakhstan,datzijn politiek
perspœtiefkreeg doordenabijheid van o ina,wasbe oeld om het& inese wantrouwen inznke hetDuits-Russische verdrag weg te nemen en tot

een betere verstandhouding metPeking te komen.Anderzijdskon men,
indien men G ina'swilde uitvallen tegen hetRussische 'sociaz-imperialis-

me'hoorde,beter begrijpen waarom de Sovjet-unie aan haar oostgrens
onderdemoeilijksteomstandighH en een strijdmachtvan46divisieshandhaafde.

Ook metBrezjnevslofvoorW illy BrandtwasPekinghetnietœns,omdat
debondskanselierverklaardedathijAdenauersm litiek wildevoortzetten.
In ditverband citeerden de Chinezen œ n uitspraak van de oud-bondskanselieruit1953,waarbijMja1sdoelstelde <
devree zxmebevrijdingvan de
Duitsers in hetOosten en de hereniging van Duitsland'.Volgens Peking
wasdem litiek van de regering Brandt-scheelnog œ n graad geraffineerder.
Opvallend wasdatin ditG inese comm entaar metgœ n woord werd ingegaan op BrezjnevsmM M eling in Alma Ata,dat hetM oskou's be oeling
in hetgeheelnietwas,zich in hetwestentedekken om zodehandenvri
jte

krijgen voorChina.Datzwijgen betekendedatPekingdeRussen in staat
achtte hetop een confrontatie metO ina te laten aankom en,misschien wel
m et Bondsrepublikeinse materiële hulp.Om dat a priori te voorkomen
poogdePeking de Europeselanden,en m etname de DDR,tegen hetDuitsRussische verdrag op te zetten.

Hetleek zelfsnietonwaarschijnlijk datdeG lneseleidershun motieven
tegen hetVerdrag van M oskou in Oost-Berlijn hadden gehaald en slechts
om nlijk uitspraken watW alterUlbrichtnid hardop durfdetezeggen.
2 Ondankshetfeitdatna deuitwisseling van nieuwe a bassadeurs de betrekklngen
tussen de beide comm unistische superm ogendheden, althans op regedngsniveau,
weer watbeter waren geworden.

HetM oskouseverdragzou volgensde Chinezen de onveiligheid in Europa
slœ htsgroter maken.Peking brachtin herinnering dat ook vroeger nietaanvals-verdragen œ n latere agressie niethadden kunnen voorkomen.Hit-

1erbrak in 1939œnzijdig hetverdragmetPolen,M oskoubrakin 1968het
vriendschaps-en niet-aanvalsverdrag met Tsjœhoslowakije - dit naast
elkaarplaatsen hield tevenseen Chi
neseveroordelingvandeBrezjnewdoctrine in.
De G in- n concludeerden,dat de ervaring had geleerd dat men door
compromissen geen vrM e en veiligheid verkreeg,doch eerdermeerkansop

hetuitbreken van eenoorlog.M etzijn waarschuwingvoorœn samengaan
van 'Sovjetrussisch sociaal-imperialisme'en <W estduits-militarisme en revancMsme'* de Peking blijkbaar ook de W esteuropese buren van de
Bondsrepubliek ala= eren.Opmerkelijk was,datPeking zijn stelling liet
vallen,alszou de toenadering tussen Bonn en M oskou in dienststaan van

œn RussiKh-Amedkaanse toenadering,waarbij Bonn als werktuig van
W ashington fungœ rde.In plaatsdaarvan werd de relatie tussen W ashington,Bonn en M oskou watm eergedifferentieerd ge en en geplaatstin het
kadervan defveronderstelde rivaliteittussen hetAm erikaanseimm ralism e
en hetRussischesociaal-imperialismeom dehegemoniein Europa'.Peking
riep alle Europesevolkeren op,zich nietdoorde vredes-en ontspanningsbeloften van het a 'its-Russische verdrag in slaap te laten sussen,doch

vastbesloten te strijden tegen hetAmerikaanse,Russische en W estduitse
streven,waarbijmen opChinesesteun mochtrekenen.InhetChinesecomm entaar werd geen analyse gegeven van het effœ t van het Verdrag van
M oskou op de Chinees-Russischebetrekkingen,en metnam eop de grensbesprekingen'.De hervatting van de m lemiek tegen de Russische fsociaal-

imm rialisten'hield œn nietmis te verstane afwijzing in van Brezjnevs
aanbod van veaoening,gM aan in Alm a Ata.Peking wildeM oskou onder

druk blijvenzetten en verMnderendatdeRussen hunbM oelingen methet
Duits-Russische verdrag ongestoord zouden ve- ezenlijken.HetChlnese
om singelingstraum a en de daa= ee gegeven beginselen van iH ere Chinese

buitenlandsem litiekbleven onve= ijdelijk voort% staan totdatNixon œn
bezoek aan Peking bracht.H ierdoor kreeg de G inese leiding de zekerheid

datde duivelsring van anti-c inese intrigueseindelijk op œn strategisch
vitaalpuntwerd doorbroken.

Ten opzichte van de Duitse kwestie wasPekings standpuntgeruime tijd
zeeringewikkeld.Ondanksalle onvriendelijkhM en uitOost-Berlijn poogden de D inezen de DDR te steunen tegenover M oskou.W zter Ulbdcht
ve= eM G ina met woorden aan te vallen.M aar onder Erich Honœker
3 Cf.Reml
'n Ribao,13 september 1970,geciteerd in Neue Zûrcher Zeitung,18 september 1970.
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sloeg de DDR in overeenstemming metde m litiek van de Kremlinleiders
œn felle toon aan.Ditwerd erger toen 9 september 1971 in een Chinees

dagblad geschreven werd datde Sovjet-uniein dekwesue Berlijn de soevereiniteitvan de DDR zonder scrupules verraden had.Officieel nam de
SED Mertegen stelling:<peking lietHong Kong,om de relatie metLonden
goH tehouden,buiten beschouwing,m u r vergootkrokodzentranen om-

datdankzljde Sovjet-unie œn van de gevaarlijkste spanningshaarden in
Europa,West-Berlijn,afgezwaktwas'4.
Uitde verslechtering van debetrekki
ngen metdeDDR wildePeking zijn
conclusiesaanvankelijk niettrekken.Derelatiestussen O ina en deBondsrepubliek blrven tamelijk koel,methetgevolg dattoenaderingspogingen
nietwerden ondem om en.Peking kreeg meerruimte tothandelen tegenover

Bonn nadatde viermogendheen-regeling van de Berlijnse kwestie van
krachtgeworden was.Nu kon Peking de band van W est-Berlijn metde
Bondsrepubliek nietmeernegerem hetgœ n betekendedeformalisering van
de handelsbetrekkingen in een verdrag tussen beide landen.

Schrödersrol:# denormalisatieyJa debetrekkingen
tussen Peking en Bonn
In 1971 maakte m en zich in Bonn zorgen over de gevolgen die de toetreding van deVolksrepubliek China totdeVerenigdeNatiesen vooraltotde

Veilil eidsraad voorhetVN-lidmaatschap van de zogenaamde ge eelde
staten zou hebbens.Geleidelijk aanwasœhtergebleken datde Bondsregering overdezeproblematiek zich gœ n zorgen hoefde te m aken.Na Nixons

spœtaculairbezoek aan Pekingontstond namelijk bijdeChin- n deinteresseom officiëlecontacten ook metde Bondsrepubliek aan te gaan.Bi
jde
normalisatie van dediplom atieke betrekkingen tussen beide landen speelde

GerhardSchröderfœn belangrijke rol.
In ditvcband iszekernieton% langrijk tevermelden datin 1969deChinese Volksrepubliek in de voorstelling van de christen-democraten nog œ n
roodvuurspuwend m onsterwas.H etwoord G ina wasin de mond van de
toenmaligebondskanselier Kiesinger reedsvoldoendeom betrekkingen met

Peklngalsœn dodelijk gevaarafteschilderen.Doch in 1972liem n FranzJoseph Straussen zijn m its-nationale bloM ve- anten reM srond methet
plan om Peking tegen M oskou uitte sm len.H oebeterdebetrekkingen van

BonnmetPeking D uden worden,destetoeschietelijkerzouden deKrem4 Cf.Neues Deutschly d,21 september 1971.

5 Cf.FrankfurterAllgemeine Zeitung,24 november 1971.
6 Oud-minister van buitenlandse M ken en thans voorzitter van de commissie van
buitenlandse M ken van de Bondsdag.

linleidersworden in de Duitse kwestie,meende F.-J.Strauss.Hijwilde
namelijk <deuitverkoop'van de Bondsrepubliek aan de Sovjet-unie verhinderenT.
Deregering-Brandtkoesterdeechterandere opvattingen overdebetrekkin-

gen met de Sovjetblok-landen.Op 16 januari 1972 betoogde minister
Scheelin de Bondsdag dat,wathetaanknopen van diplomatiekebetrekkin-

gen metde Volksrepubliek China betrof,zijn regering op hetjuiste momenthetjuistezoudoen,zondermeerrekeningtehoudenmetanderen dan
voor zover de wereldpolitieke toestand ditvereiste.Vervolgens zeiScheel
datde Bondsrepubliek geen bilaterale problemen m et China had,allœ n

hadzijtotdan toeaandeOostm litiekprioriteitgegevene.,DezemH H eling
van dem inistervan buitenlandseM ken werd overhetalgem een zo gdnter-

preteerd datvolgensde Bondsregering hetjuiste momenteerstdan kon
aanbreken,wanneer niet alleen met M oskou en W arschau maar ook m et

Oost-Berlijn en Praag devoorwaarden vooreen normalisatiederverhoudingen waren ve- ezenlijkt.
Hetaangaan in oktober 1972 van diplomatieke betrekkingen tussen Bonn

en Peking wasachterafeen grootsuccesvoorde CDu/csu-opm sitie en
een persoonlijk succesvan Gerhard Schröder.DatMerin een zekeregrond
van waarheid zat moestzelfsde sociaal-liberale regeringscoalitie toegeven.
Tenslotte is het Schröder geweest die als eerste bondsrepublikeinse toppoliticus voor œ n bezoek aan de Volksrepubliek werd uitgenodigd.Het

wasdeO inese dank voorhetchristen-democratischepleidooiin dejaren
1970-1972 om zich nietœnzijdig metde Sovjet-unie en haarEuropese
bondgenoten bezig tehouden,maarook in gesprek tekom en m etPeking.

Schröderbrachtvan 19toten met29juli1972 zijn bezoek aan Pekingop
uitnodiging van hetChineseInstituutvoorBuitenlandseAangelegenhedeng.

Daarhettoen nietonmogelijk was,datna de verkiezingen in november
1972 weer œn CDu/csu-regering aan hetbewind zou komen,waarin
Schröderde m rtefeuille van buitenlandse zaken zou beheren,wasde Chinese regering erin gdnteresseerd contacten te le% en m et de man die een

hardere lijn jegens de Sovjet-unie zou volgen dan de regering BrandtScheello.

In depersvandeSovjetblok-landen,maarvooralindeOostduitsem rsviel
kritiek op SchrM ersreistebeluisteren.Zo schreefdelzvestia op 21juli,
datSchrödertoch nietnaarChina wasuitgenodigd methetoog op de m si7 Cf.Die W elt, 5 november 1972.

8 Cf.Frcnk/urferAllgemeineZeîtung,17 ju uari1972.
9 Voor zijn vertrek had Schröderoverleg gepleegd metbondskanselier Bmndten

minister van buitenlu dse zaken Scheel.

10 Of.LeM onde,17juli1972.
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tieve ontwikkelingen die uit de Oostverdragen en het viermogendheden-

akkoord betreffendeBerlijnzoudenkunnenvoortvloeien.VolgenshetRussische regeringsblad toonde Peking een groeiende belangstelling voor de
W esteuropese integratie a1s tegenwicht tegen de socialistische statenge-

meenschap.Dientengevolgebevonden deChineseleiderszich aan dezijde
van de EW esteuropesereactionairen'll@

De Literatoernaja Gazeta schreefnaaraanleiding van Schröders bezoek
aan ChinadatPekingmetallemogelijkelisten probeerdetwijfeltezaaien
over de doelmatigheid van de EuropeseVeiligheidsconferentie.Samen met
bepaaldekringen in W est-Europa,vooralmetde revanchisten in de Bonds-

republiek,beweerden de Chinese leidersdatde voorwaarden voorde bijeenroeping van œ n dergeli
jkeconferentienognietrijp warenlz.
In Peking voerde SchrM er besprekingen metonder andere de vice-m inis-

tersvan buitenlandsezaken,Tsjan Koon-Hoea en TsjangW en-Tsjin,terwijlhijop 27julidoorpremierTsjoeEn-laiwerd ontvangenA3.Beidepoliticivoerden volgenshetm rsbureau Nieuw China <œ n openhartig en vrien-

delijk gesprek'l4.NadatSchröderuitPeking wasteruggekeerd,brachthij
een bezoek aan minister Scheelin diens vakanueverblijf in Oostenrijk.
Schröderbrachtverslag uitvan zijn besprekingen en overhandigde Scheel
œn protocol, ondertekend door hem en zijn Chinese gesprekspartner
Tsjang W en-Tsjin.Hetprotocolsteldevast,datbeide partijen heterover
eens waren dat de Volksrepubliek Chlna en de Bondsrepubliek diplom atieke betrekklngen m oesten aanknom n.
Op een persconferentie sprak Schröder de hoop uit dat de betrekkingen
m etPeking nog vöör de aanstaande Bondsdagverkiezingen geregeld konden worden.EvenœnsalsministerScheelm œnde ook Schröderdatertussen China en de Bondsrepubliek geen bilaterale problemen bestonden en
dat diplomatieke betrekkingen m oesten worden aangegaan zonder sm d-

fieke clausules.amendementen of voorwaarden.Over de onvriendelijke
reactiesvan de Sovjetbloklanden op zijn China-bezoek zeiSchröder,dat
deze beschuldigingen hem misplaatstvoorkwamen.In dit verband stelde

hij,dat na een eventuele na 1972 te vormen CDu/csu-bondsregering
W est-Duitsland ook voortzou gaan te werken in de richting van vrM e en

vooruitgang.Schrödergaftenslotteuiting aan zijnopvattingdatdekwestie
van de Duits-chinese betrekkingen in de partijm litiek geen ro1 mocht
SPC1en15.

11 Cf.TASS fa English,21 juli1972.
12 GKiteerd in NeuesDeutschly d,25juli1972.
13 Cf.FrankfurterAllgemeineZeitung,17 juli1972.
14 Gœiteerd inNeueZûrcherZeîtung,30juli1972.
15 Idem ,2 augustus 1972.
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Na de persconferenée van Schröder lietde Bondsregering œ n verklaring
publiceren,waarin werd gezegd,datde regering Brandt-scheelzich reM s

bijhaarambtsaanvaardingbereid had verklaard metallestaten indewereld betrekkingen aan te gaan.Deze bereide l eid strekte Zch ook uit
totde ChineseVolksrepubliek,hetgœ n de regering in Peking bekend was.
Vervolgenswasde bondsregering voldau overhetfeitdatnaaraanleiding
van hetbezoek van SchrM er de regering van de Volksrepubliek Cbina te
kennen gegeven had in een normalisering van de betrekkingen gdnteres-

seerd teZjnlf.
N ormalisatie pJa de relatiestussen de Volksrepubliek China en
deBondrepubliek

Hetministerievan buitenlandsezmken in Bonn mœndedaterZch bijhet
aangaan van diplom atieke betrekkingen tusxn Bonn en Peking misschien
toch we1moeilijkheen konden voordoen.Dezezouden betrekking hebben

opTaiwanenW est-Berlijn.Evenzœrachttemen in BOM nogenigeopheldering noodzakelil
' overhetG inese standpuntten aanzen van de Oostverdragen en de Berlijnoverœnkomst.Demoeilijkheen werden œhtertijdens de in augustus 1972 begonnen geheime onderhandelingen over het
aangaan van diplomatiekebetrekkingen sneluitde weg geruH d.Tenslotte

normalisœrde de Bondsrepubliek tijdenshetofficieelbezoek van W alter
Scheelaan Peking in oktober 1972 alsœ n van de laatste Eurom se staten
haar verhouding metde Volksrepubliek China.

Nazijn vierdaagsbezoek aan O inamaakteministerScheelbekend datde
bondsregee g de diplom atieke betrekkingen tusKn bdde landen zo snd

mogelijk wilde uitbreiden.Voor dit doelwilde men in november 1972
onderhandelingen beginnen over œ n handelsverdrag tussen Bonn en Peking.M inister Scheeldeelde verder meede Eurom se Gemœ nschap te zullen consulteren voordatm etde onderhandelingen overœ n handelsverdrag

œn be> werd gemaakt.Hetzou een bilateraalverdrag worden,aldus
Schœ l,omdatde Chinezen ditwenstenil.De Chinezen gaven de voorkeur

aan deze regeling,omdat zij op die manier naar de EEG toe konden
roeienlS.

Overdegesprekken diehijin Pekinghad gevoerd,onderanderemetpre16 Idem,5 augustus 1972.

17 W eliswaar ku alleen nog de Europese Gemœnschap metingang van 1januari
1973 handelsverdragen metderde landen afsluiten,maar en bijandere regeling is
tot 1 ju uad 1974 mogeli
jk.
18 Scheelweeserop datookltaliëmetChina een dergelijk handelsverdrag had afgesloten.
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mierTsjoeEn-lai,zeiministerScheeldaterverschillende opvattingen hadden bestaan over hetnutvan een Eurom se Velgheidsconferentie en van
* @

gesprekken overwM erzijdse evenwichtigetroepenvermindering.DeCn1n1Ster geloofde evenwel,datzijn Chinese gesprekspartners hierover niet zo
uitgebreid en preciesNvaren geïnfornaeerd,zodatzijhena ora aanvuEende
inEchingen hadden gevraagd.

InteressantvoordeBondsregeringwasdesteundiezijin Pekingvoorhaar
standpuntin deDuitslandpolitiek kreeg.TerwijldeDDR nietswildeweten
van hetbegrip Tœ nheid van de natie',hadden Scheelsgesprekspartners in
Peking gesteld,weliswaar in algemene zin,dathetnietnormaalwas,wanneer œ n volk ge eeld is.Verder zeiPeking zij
n steun toe wanneerbdde
Duitse staten totdeVerenigde Natieszouden willen toetreden.
Hetwasniettoevallig datm inisterScheelzi
ch juistin diedagen in Peking

had opgehouden.DeVolksrepubliek Chinawasnamelijk œnlemageworden indeBondsrepublikeinseverkiezingsstrijd nadatSchröderditland had
bezocht.ReM sin augustus 1972 hadden deRussen gereageerd en ti
jdens
een ontmoeting van Leonid Brezjnev metde Oosteurom se leiders werd
besloten deregering Brandt-scheeleen handjetehelm n,omdatdeKremlinleiders gdnteresseerd waren in het behoud van de regerende coalitie.

Oost-Berlijnlietvrijonverwachtwetendatmen nog voordebondsdagverkiezingen bereid wasm etBonn hetbasisverdrag te ondertekenenlg.

Ongetwijfeld had de reisvan SchrM er naar Peking hiertoe bijgM ragen.
Uitgerekend dezecomm unistenvreter,aldusConrad Ahlers,kwnm uitChina terug met geestdrift voor de communistische wereldmogendheidzo.In
hetlichtvan de komende verkiezingen ontdekte Gerhard Schröder datde

reacuevandeChinezenveelvriendelijkerwasdandievan deRussen.W at
hijerg prettig vond,wasde allesbehalve ol ringerige,doch namurlijke
minzaamheid en zakelijkheid waarmeezijn verblijfverliepzâ.
19 Cf.N eues Deutschland,6 september 1972.

20 Cf.FrankfurterAllgemeineZeitung,7 augustus 1972.
21 Cf.N eue Zûrcher Zeîtung,2 augustus 1972.
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L astTango in Paris
Erik D eK uyper
<The trouble with these films is thatthey are notfree.These films,
these filmmakers stilltreat sex as a problem :W arholm akes films
in wMch sex is the film's content asexperience,asjoy (orin the

caseofJackSmith,aspain).W arholdoesn'tmakeproblem films.
That's the basic difference between sex in W arhol (and underground in general)and thecommercialT<art''films'.
JonasM ekas

u stTango in PCSJvan Bernardo Bertolucciisbeslistœ n <comm ercialart
film '.Vallen deze bli
jkbaartegengestelde termen fcommercieel'en tartistiek'in één film samen,dan spreektdeAmerikaansebusiness-wereld tegen-

woordig vaak van tmature films',fvolwassen films'.Hetzijn filmsdie in
hetbestegevaleen enormeresm nskrijgen vandetoeschouwers,maardat
succesisvooraltedanken aan hetfeitdatze speculeren op een listige com -

binatievan kritiek (heelsterk benadrukt,o.m.in deadvertentiecampagne)

en kritiekloosheid (altijd latent,maaruiteindelijk allesbepalend),waarbij
de ernst van hun bedoelingen en pretenties zonder scrupules vermengd
wordtm etdegrootste onernstin dem anierwaarop die bM oelingen worden
m eegedeeld.De volwassenheid van dit soort films is van een infantiel

niveau:ze pretenderen kritiek,ernst,inzichtteverschaffen,maarblijven
hopeloos verstriktin hun eigen contradicties,hun onbewuste taboes,hun
angstom de eigen obsessies onder ogen te zien.
Op zichzelfinteresseertditsoortfilm sm e niet erg.H etenige watme -

metmate- boeit,ishun mechanisme.Kunjedatuitœnrafelen,dan krijg
jeeen ietwatbeterinzichtin demaatschappelijkemechpnismen waarop ze
steunen,welke ze resecteren en waaraan ze uiteindelijk hun betekenisgevenderesponsontlenen.Eigenlijk isdatmechanismealtijd hetzelfde.Films
van ditsoortvormen een grote tautologie:ze zeggen altijd hetzelfde en
verbergen altijd hetzelfde,altijd op dezelfde maieren altijd om dezelfde
reden;en hunsucces,hetfeitdatzezo goH functioneren,steuntaltijd op
min ofmeerdezelfdePavlov-reactie.lk heb m.a.w.vaak deindruk altijd
dezelfdefilm tezien en altijd overdezelfdefilm teschrijven.Ik analyseer
altijd dezelfdemachine.Misschien kun jedaarpasmeeophouden alsook
jelezersinzien dathetinderdaad om dezelfdemachine gaat!Zelfheb ik
bijvoorbeeld deindruk datikvorigemaand inmijn bespreking van Clockwork Orczwe alallesgezegd heb over ïm t Flag/ in PJSJ,m aar de lezer

za1hetwelvoorkomenalsofdezetweefilmsmijlenveruitelkaarliggen.En
oppervlakkig beschouwd is datook zo.Kubrick is een Amerikaan:zijn
film is agressief, sluw-demagogisch,en vo1 m essianistische bM oelingen.
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Bertolucci'sfilm isvan Europese,meerbepaald van Italiaansemakelij.Op
heteerste gezichtintelligent,geraffineerdsgecultiveerd,erg esthetisch,veel
egocentrischer dan Kubrick.M aar beide hebben ze ietsgemeen:ze functioneren op nagenoeg dezelfde maier,a1sde zoveelste- tautologische bevestiging nameli
jk van hetobsessionelege rag van hun toeschouwers.

W atmijhetmeestin ditsoortcommerciëlekunstfilms stoortishun tabstractheid',hun intellectualistische gefabriceerdheid,hun gebrek aan alle

concretetoevalligheid.Zezijn zo sum rieur;zewetenhetallemaalzogoH ,
ze zijn zo zelfzeker (zezijn ook zo mooi,datje ze vaak nieteensmeer
Tmooi'kuntvinden;vooralhiervan is Bertoluccieen perfede illustratie).
Erisgœn plaatsvooreen menselijk tekortdatdoettwijfelen;erisgeen
plaatsvoorœ n dissonante emotiedie ont-roert;eris geen gevoelservaring
die zo intensis,datze shockeert.

M isschien heeftNormanM ailertoch gelijk.In TheNew York Review JJ
Books(M ay 17,1973)verwijthijLastTango vooraleen gebrek aan authenticiteit,m eer bepaald Bertolucci's onmachtom de improvisatie en de

spontanebeleving van depersonages-acteursin zijn film teintegreren.Het
lijktmeeen beetjeerg gesteld,maarhetkan toch wela1sbenaderingsweg
dienen om hetfaillissementvan I'
m tTango tehelpen verklarenl.H etmeest
storende,datook M aileropvalt,isde enorm edisproportie tussen watmen
in feitezieten watmen denktte zien,tussen waterisen watgezegd wordt

dateris(<gezegd'nietalleen doorpersen publiciteit,maarook doorBer-

toluccizelfinzijn film:<kijk œnswatiku allemaaltoon'!Niets.Ofalleen
maardattkijk eens...').Deberuchte seksscèneszijn oftelangoftekort,
te gedetailleerd of niet gedetailleerd genoeg.Ze worden herleid tot œn
soort stramien van seksuele betrekkingen,gereduceerd totlouter clichés.

Je kuntnietœnszeggen dathetillustratieszijn van een technischehandleiding;allœnmaarillustratiesvanideëleconventies.Op elkescènekun je
een technische,seksuologische term plakken:ditis<sodom ie',ditis<scato-

logie',enz....Mailerheeftgelijk:hetisnietgenoeg uitgesponnen,hetis
niet...pornografisch genoeg.W aarmee hijvooralbedoelt:nietgrafisch
genoeg.

Heelpuntig vind ik dan ook de bespreking van Thom asBerger in hetEs-

çufre-nummervanmei.Hijontwijktin feitedebesprekingvanBertolucci's
film doorin de plaats daarvan uitvoerig te handelen over œ n hard-core

1 Hetsuccesvan defilm toeschrijven aan hetfeitdatde toeschouwersvooralaan-

getrokken worden door een beroem dheid a1s M arlon Brando die vuile woorden zegt

en zijn kontlaatzien,lijktme een gebrekkige interpretatie.Ze gaatin iedergeval
alleen op voor de V.
S.,waar Brando voor zo'
n m ythologische figuurkan doorgaan.

M aar dan nog geloofik datMailer ditvooralschrijftom een parallelte kunnen
trekken m etNixon:a1sdie scatologisch zou worden in taalen gebaar,zou dateen

schouwspelzijn datnog meer volk zou trekken!
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pornografische film (ofietsdatdaaaoordoorgaat)en over l'
m tTango
alleen maarlakoniek op temerken dathetmaargoM isdathijvoorkinderen verboden is:<no child should be allowed to witness sim ulatH sex
and so beencouragM to regard adultlifeasinauthentic'.Geen film ,besluit
Berger,pastbeterin onze tm mpously passionless'tijd,:i
n which any kind
ofrhetoric iscelebrated overany kind of ardor'.Hi
jontblootTvçfTango

van zijn artistiekerigepretentiedoordefilm tevergelijken metœn pornofilm,waarhijmœrin zietdan indegraatmagerefilm van Bertolucci.
Hetheeftnutdiem rin tegaan op die vergelijking metde m rnofilm.De
plaleid van dezelaatste(deplatheid inconceptieen uitwerking)heefthet
shockeringselementnooitingebouwd als essentied functioneringsm œhanis-

me.Alstoeschouwerlustjehetoflustjehetniet.Pornofilmszijn cynische
verbruiksartikelen. ''
A,
çf Tango daarentegen kan Zjn toeschouwers we1
degelijk shockeren,omdatde film zich voortdurend beweegt binnen de
categorievandefburgerlijkehym crisie'.Shockerenisn1.eendubbelzinnige
houding van willen en niet-willen,œn onduidelijk-duidelijke combinatie
vanhullen en onthullen,van zeR en en niet-zeggen,van gH eeltelijkeaanvaarding en gedeeltelijkeve- erping.Shockeren houdtdespanning binnen
welbepaaldelimieten.De<bon goût',deesthetiek,hetintellœtualisme zijn
uiterst belangrijke parameters om dit burgerlijke shockeringselement te
doen functioneren.Bertoluccigebruiktze op œ n virtuoze,bewonderenswaardige manier:binnen die limieten werkthet allemaal heelknap,heel

artistiek.M aartegelijk ook een beetje pijnlijk,omdathij blijkbaar niet
inzietwaarvooralzijn talentdient,hoehetallœnmaarui% ondtinkunstgremn,hoezijn goe esmaak vulgairegrand cMcis.hoe zijn gewaagdheid
de dirœte vertaling isvan zijn imm tentie.Hoe,kortom,alleszich tegen
hem zelfkeert,alles behalve misschien hetcommerciële succes.M aar ook
datisnietzo zeker,wantin hoeverre werktBertolucciZchzelfnietvastin

zijn eigen commercieel/artistiek succes?
Komtdaterop neer datde beruchte scèneswaarin de seksuele ontmoetingen tussen M aria Schneider en M arlon Brando plaatsvinden,zoalsM ailer

zegt,teveelvertolktzijn ('simulate ',zegtBerger)?M aaralszemeerrealistisch waren gespeeld,a1s er meer plaats was gelaten aan improvisatie,
zouden zezonderm eer ook in hettriviale vervallen.En datisietsdatBer-

tolucciteallen prijzewilvermijden.M aarjemoetkiezen:ôfjehebttrivialiteitdie authenticiteitverraadt,6fje hebtdie soortbeheersing die regelrechtnaarestheticism evoert.Een pornofilm zitvo1trivialiteiten:onzuiver-

hH en,kleinmenselijke tekortkomingen,onappetijtelijkheden,die hetseksueleverkeer- indewerkeli
jkheid- nu œnmaalkleuren.lkherinnerme
zoietstym rendsuitœnfilm dieafentoe- juistom diere en- weleen
soortm rno-karakterhad,I'm Cu6ousvan VilgotSjöman.Hetisœn scène
,
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waarin dehoofdpersonagesin allehaasteen matrasoverde vloer trachten

tespreiden,terwijlzealvolop inhun seksueleesbattementen zijn:allemaal
erg onhandig,onrom antisch,vo1van dietriviale detailsdie dehele seksuele

gebeurtenisin eenmeerauthentiekecontextsitueerden;ookeen beetjegrotesk en Tsjechoviaansin detweespaltvan tragi-komM ie.Een mooivoorbeeld datlaatzien hoedegemeenplaats<uitsluitend-seksueel'alleen aldoor
materiële omstandighH en wordttenietgM aan.ne seksualiteit speelt zich

altijd afin een netvangebeurtenissen,ook wanneerdeseksueleparing zogezegd louteren alleenop datseksueleisafgestemd!SeksbM rijfjealtijd
in een banalecontext,metgewone alle aagsevoorwerm n:een m atras.een

slipje,een <zipper'dieklem zit,devloerdiehard ofkoud is,enz..Op z'n
minst zitten die m ateriële dingen al in œn emotioneel net ingeweven en

bovendien gaathetom complexewezensdiedeliefdebedrijven.zodatde
idee van <l'amour physique'a1s Nur Sex beslistnaar hetdomein van de
literaire en culturele clichésverwezen m oetworden.Daarom bestaan ze er

nietminderom in onzemaatschappij.Daarishetmejuistom tedoen!
Bertolucciweertdattriviale(meteen ook deironie,dekortsluiting.en heel
hetgamma van bitter-zoete,geniaal-zielige aspecten van onsmenselijk gedrag).Heefthijechterlevensechtedetailsnodigom deindruk van authenticiteit te suggereren,dan worden die op artistieke manier ge nsceneerd.

Voorbeeld:dekunstigge rapeerdebruidsjapon,diedoorderegenzomooi
vochtig gemaaktwordt,dathijdeschaamdelen van M ariaSchneideraftekenten laatzien datze geen broekje droeg.NietdatBertolucciditdoet
stoortmij,weldathijhetzo plechtigdoet,hetzo ensceneertalsofheteen
hele gebeurtenis was.Het triviale detail wordt een decoratief elementen

vindtdaarin zijn <shockeringskracht'.Levensechtedetails- voorzoverze
aanwezig zijn - zijn in LastFlnw levenloze maiërismen in hetluchtledige.Nietzonder opzetheeft Bertoluccieen leegstaand appartement ge-

kozenom deseksualiteitookruimtelijk van haarbeperkingen en belemmeringen teontdoen.M aarweerkanhijnietnalatenditbijzondersterk tebeklemtonen.Alleswatin dezefilm zogenaamd subtielis,wordtzwaarop de
hand benadrukt.De lege ruimte zowelalshetdetailmethetbruidskleM ;
demorbiede en macaberesN uensen rond de zelfmoord van Brando's echtgenote;detegenstellingouderdom -jeugd (in desequensin hettoilet,waar
M ariaSchneidereenvrouw tegen hetlijflooptdiehaarkunstgebitaan het
poetsen is);debeklemtoningvan deanonimiteitvan de twee partners;de
pseudo-intellœ tualiteit van dejonge would-be cineastJean-pierreLéaud;
de van een cineasta1sBertoluccitoch ontoelaatbare toegeesi
jkheid om een
scène waarin in het liefdesspel door Brando en Schneider dierengeluiden
worden nagebootst,te doen volgen door beelden van <echte'beesten.Al

dezeennogveleanderevoorbeeldenbewijzenmedatBertolucciallesbehal-
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veeen fijngevoeligeEmmakeris,maardathijintegendeelplatvloers is,al
heeftMjhœ1veelSairom hetallemaalzeeraantrekkelijk,in modieuze
kleuren te verm kken.

Om terugtekomentotdelegeruimtevanhetflatje:zelfsœnlegeruimteis
-

in œ n film - nog ietsmaterieels;hetkan zo maarnietalseen abstracie

worden weR emoffeld.gk herinnermebijvoorbeeldhoebijzonderpakkend
de gduidsachtergrond was in œn film van SteveDwoskin,Tim es For,die

zonder nadrukkelijk te Zjn evenœnseen lœgstaande kamervulde en de
seksuelegH ragingen van hetpaarop eendoffemnnierbegeleidde).Zelfs
alKhA eljealdiemateriëledimensiesuit,zoalsBertoluccidoet,dan nog
blijftdetijdelijkedimensiezsœn zeerbetekenisvollefactorover.Ook deze
isbijBertolucciafwezig:seksgebeurtin œn tijdsvacuum.Erisgœn verloop;nietœnsde suR estie van œ n verloop,zoalsdatin oudere filmshet

gevz wasom detijdvan deseksualiteitaandeduiden:œn omarming,œn
kus,en dan œntrage'dissolve'naarhetvolgendebœld,deontbijttafelbijvoorbœ ld;laterin defilmgeschie enis werd dat:de twee geliefden in bH .
rustig een sigaret rokend,starend naar lichtresœ ties op de zoldee g.In

de sekstferelen van Bertolucciisergœn mnteHe,gœn M mte,gœn tijd.
Erisvanzelfsprekend ook gœn erotiek:uitsluitend intellœ tuele aanduidin-

gendathetMerweldegelijk om <seks'gaat.In alzijn TgewaagdhM en'is
Bertolucciœn seks-puritein.Seksbestaatbijhem enkelen allœn a1seen
begrip,datdan doordegewilligetoeschouwermethelletonen bijgekleurd
kan worden.M aarde concreeleid van bijvoorbeeld de huid,twee lichamensisnietaanwe g.HetmeisjeSchneiderisinhaarnaA leid evenclon
alsœ n Playboy-pin-up.Nietdatdatœ n bezwaaris,mnarvan haarwordt
Merœ n anderefuncue ve- acht.In defiguurvan Brando isde conventio-

naliteitnog veelsterkerdoorge reven:hijhoeftalleen maarnaarœn abstractmannelijk seks-symboolteve- ijzen.De absolute msn:zijn broek
kan m dxtmooirond zijn achterwerk gespannen blijven,te- ijlMjM aria
Schneider sodomiseert,wantdat past volledig in de conventionele seksteken-t8nlvan de fllm .
SekslaatZch nietuitdunnen totslœhts hetwe-nli
jkeervan overblijft.Je
hebtofwelde afwezil eid van alhetdirœ t seksuele,dat zeer sterk,zeer

subuelen in œn ongelooiijkrijk gnmmaaan schakeringen werktdoorde
suggestievan hetseksuele(deme ervan doen totvôôrde Tseksuele revolutie')éfwelhethelemaz concreetseksuele,metallemateriëleen fysieke
asv ten eaan (D isdatdoordem rno-ofdeW arhol-slmswordtgelu-

strœrd).Tussen beidemogeliju e en iserop ditogenblikgeen plaats.Wat
Bertoluxidoet,isdelaatste methodeintellœtualiseren,abstraheren,essentialiseren,toter uitsluitend een alleorisch slami
en van overblijft:desym-

boliek van deseks,zou jehetbijG rtoluccikunnen noemen!In dem rno-
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films,indeW arhol-enandereundergroundfilmsdiezich bezil ouden met
seks,isde categorie van hetshockeren nieteffectief;hetwordtvervangen

doordecategorie<verveling'.Demogelijkheid om teshockerenbehoorttot
een anderetijd:dievan deburgerlijkedubbelzinnigheid,diezo mooiweet
te sm len metde dialectiek tussen seks-obsessie en seks-puritanisme.Daarvan is TzzçfTy go in opzeten werking een prachtig voorbeeld.Hetis een
spelwaarin de concreetheid van hetleven vervangen wordt door de abstracties van de conventionaliteit,en dat is de maier waarop de hM en-

daagse 'matum films'proberen dichterbijhetleven te geraken.Hetdoet
erdusin feite weinig toe of 'zzqfTango in de uitbeelding van hetseksuele
nietvergenoeg gaat- oftever!- :veelergerisdatBertoluccide proble-

matiekvanhetconcrete(vanhetseksuele,ofhetemotieve,ofheterotische,
ofom heteven watz)wegmoffeltvoor een abstracte problematiek.Tw,
çf

Tango iseenallegorievan hetseksuelemenselijkegH rag:dubbd onbruikbaar,wanta1sV egorie een cinematografisch beslistonbevre gende werk-

wijze(watkunnen wemetcinematografischeallegorienin godsnapm aanvangen)en alsreflectievan datseksuelegM rag beslistvewzsend.Allegorieën zeR en weinig over de wereld die ze in sm bolische taaltrachten te
vatten.Ze vertellen meer over de onmacht,de onwil,de blindheid om de

concrœtmaatschappelijke problematiek aan te pakken; R releveren de
vermom mingen waarachter de rele knelpunten worden we% estopt.W el

ja,kunjezeggen:hetisdantoch een document.Hetvervelendeisdatdit
docnmentnietuniek issmaaréén van de vele:œ n tautologie- en daarom
pasthetin een archief.

Een paarvan de maatschappelijke,filosofischeofculturele clichésintm t
Fx go * 1ik hier nog even opsommen en sim eren.

W atdefilm zonderdeminstetwijfelzo<shockerend'mpnkt,isdeklassieke
scheidlng tussen detweegrootheden Seksen Liefde.W e1ishetzo dattm t
F= go eenbijzonderedynamiekontlœ ntaan hetfeitdathetSeks-aspectzo
erg benadruktwordten deindruk wordtgewektdatde klassieke tegenhan-

gerLiefde afwezg blijft.Atlijd weerwordtdetoetsSeksingM rukt;maar
deste sterker wordtop de gevoelige snaarLiefde getokkeld!ïm t Tango

handeltrechtstreeksoverhet<bijnaonmenselijke',tloutermechanische'aspectvan hetdseksuelegenot';maarindirectishijœn klankbord voorwat
de<hogerewaarde'van de<menselijkeliefde'wordtgenoemd.Dezedichotomische indeling doet sterk denken aan de Freudiaanse splitsing tussen
remliteits-princim en libido.M aar hier zoalsdaarheeftmen te m aken m et

2 Ik heb mein ditopstelnogalopzettelijk beperkttotdeseksuelethematiek.Om de
goedereden datookdeaandachtvan mijn medetoeschouwerszich dnsrop hetmeest
heefttoegapitst.De andere aspecten van de film zouden echter op een even nega-

tieve manier teanalyseren zijn.
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categode n.En ik geloofdatdeverklaring voorde fascinatie van de film
op detoeschouwersin hetvolgendete vinden is:u stF= go ensceneerteen
zogenaamd ruimte-en tijdeloze,anonieme libido-uitleving,maarreiktmeteen een leesroosteraan data1s realiteitsprincipe werkt.M et andere woorden:de toeschouwer die Bertolucd's spel speelt,accepteert voortdurend.

maarcensureertook voortdurend.Deuiteindelijkesublimeringvindthijin
de totale film-als-ervaring.

Maarjuistin dezefilm,vindik,wordtk*lmooigM emonstreerd hoemank
deze dichotomische opstelling is.W atisLiefde in zo'n dichotomie anders

dan een sublimauevan hetmenselijk tekort,deinstitutionalisering van de
levensweigering,deverabsolutering van de menselijke pijn? ln een tweespaltuitelkaargehaald,worden beide,liefde en seks.genegeerd,wordthet

eneopgeofferd aan hetandere.Geen van beide termen dektnog wathij
pretendeertte dekken;de benoeming ervan is een negatie.W atis immers
nog die Seks waarover Bertoluccihet heeft? Een abstractie van iets dat

juistheelen alconcreetis,dat(om maarietstezeggen)hoedanook emotief gekleurd is,nooit uitsluitend ftechnisch'of uitsluitend <bestiaal':het

seksuelebijmensengebeurtnu eenmaalineenemotionele,rationeleensensuele context,een contextdie oneindig veel gradaties,variaties,nuances

kan vertonen.'Seksen Liefde'krijg jenietdoorhetenetevertalenin het
andere,doorvan hetene overtegaan naarhetandere.Je hebtnietener-

zijdslouterSeks(metdesnoodseen ietsje Liefde erbij)en aan de andere
kantLiefdemetdesgevallend een beetjeofveelSeks.Alsjehetzo zieten we zien hetallemaalzo!- dan heb jenoch op hetene noch op het
andereeen juistekijk.Dan goocheljemaarmethetene om hetanderete
verbergen,enomgekeerd.Danzitjevolop in eenideologie(daarzitten we
ook volop inl).I'
nstTango ishierdezoveelsteillustratievan.
W atis die SeksvoorBertoluccidan? Eersten vooral:anoniem.W anneer

seksgeen naam heeft,begintdeontmenselijking.Departnersvan Bertoluccihebbenletterlijk geen naam (willenvangeennaam weten),be rijven seks
in œn ruimtediezeleeg willen zien,in een tijd diezenietwillenbepalen.
Datishun anoimiteit.Seksalsietsdatbuiten dewerkelijkheid staat,zegt
Bertolucci.Overhetclandestiene,exotische,wereldvreemde aspectvan de
seksualiteitbestaatœ n hele literatuur en een hele mythologie.Hetis één
van de grote fascinerende taboes van ons westers seksueel denken.Seks

echterisnooitwereldvreemd,isnooitanoniem,he,eftaltijd een kleur
,een
*

geur,een contour,œn structuur.Seksgebeurtop zn minstalmetdereali-

teitvan departner(ofderealiteitvan mezelf!).Seksisaltijd aleen combinatorisch spelvan handelingen,emoties en genot.De sekszoals Bertolucci
hem voorstelt,bestaat niet; alleen misschien in ons door schuld beladen
geweten;in ons door onmachtof onkunde misvorm de reële ea aring; in
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onzesublimerendedromenenfantasie.W atik Bertoluccihierverwijtisdus
datzijnafbeddingvanhetseksuelenietmetdeaulenticiteitstrookt.M aar
misschienhadhijnietdebM oelingzo'nbeeld van de seksualiteitte geven?
Misschien wilde hijjuistœn imap-nair beeld van het seksuele tekenen?
Beslist.M aardanverwachtik van hem dathijzijn seksuelemythologieop
derealiteitafstemt,dathijzebruikbaarmaaktvoormqn realiteit.En niet
dathijzo maarzijn enonzemankebeelden van seksueelgenot,gesproten
uitonze gebrekkige realiteitservaring,klakkelooszou clicheren.Datiswat

ik tautolo/sch noem.
Zouden weonskunnen vrijmaken van deze seksideolo/e?M isschien wel.
Voormijishetechterduidelijk datweerop ditogenbliknoghelemaalniet
vrijvanzjn.Detekstvan Mekasdieik bovenditartikelhebgezet,isdaarom ook slœhtsgedeeltelijk juist.HetisnietwaardatbijW arholdeseksualiteitprobleemloosen vrijis.In degrond trefjebijW arholhetzelfdegamma <problemen'aan alsbijBertolucci.Hoe zou hetook anderskunnen,
tenslotte leven wetoch allemaalin min ofm eerdezelfde seksueel-idx logische sfeer.Heteige verschil,en datisvan grootbelang voormi
j,is de
luciditeit,de kritische werking.Een film van W arholfunctioneerthelem aal
anders.De toeschouwer staatin een totaalandere verhouding totde problematiek.BijW arholkan ik actief,kritisch en creatiefietsm etdieverhouding aangaan.In Bertolucci'szinema is de verhouding film -toeschouwer

louterrem titief.Alsbijvoorbeeld inW arholsLonesomeCowboy Vivatijdenshaarseksuele esbattementen inœ nsoverhaaropvoeding bijkloosterzustersbegintte preken en terwijlze haar borsten ontbloothet dTantum
Ergo'beginttezingen,dan isdatgeen goH kopeprovocatie.Via deze con-

cretehandeling- bovendienookineengeïmproviseerdescène- komtbij
detoeschouwerzoietsalseen belangrijkemotioneel-rationeelherkeningsmomentop.HijervaartdatViva- deactrice ofhetpersonage,datdoet
hierweinigterzake- juistineenfilm vanW arhol,dieeenvooronsop dit
m oment extrem e vorm van seksuele m rmissiveness in beeld brengt,een

taboe-beladen seksualiteitsbelevenisheeftdiedezijnein zekerezin resecteert.De seksuele permissivenesskrijgtinœnseen heel andere kleur.H et
eerstedeelvanBlueM ovîe,datongeveerzestigminuten duurt,iseenbijna
integraleverfilming van tweemensen (Viva en LouisW aldon)diein œn
legekamerop een matrasliggentevrijen.Decameraregistreertditzonder
ooit van standpunt te veranderen.Als Viva regelm atig hetene been van

W aldon overhetandere probeertte le%en en W aldon haar uiteindelijk
vraagtwatzetoch doet,antwoordtViva:<Ikwiljegeslachteen beetjeverstopm n voordecamera.Hetisnietprettigvoordetoeschouwerdathijdat
allemaalvan zo nabijte zien krijgt'.Op zo'n momentgebeurterin zo'n
film ietsheelbelangrijksvoorde toeschouwer.lneensgaathijveelmeer
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begrijm nvan wat<schanmte'is,dateeuwenoudegevoelvan ons,en hijkan
misschien opnieuw be/nnen tenuanceren,via dpudeur',enz..Datzo iets
gebeurtin œ n film waarin nietsverborgen wordten niets verborgen hoeft
te worden,isdeste sprekender.Ditheeftnietsmeer te maken metpuritanisme of hym crisie.H ier wordthetene gevoelnietweggem offeld om er
een andersterkerdooraan te spreken.Hiergaathetom een zuiverekeuze,

dekeuzebijvoorbeeldom ietsniettetonen.W atbijBertoluccinietgetoond
wordt,accentueertzijn puritanisme,spitstons voyeurisme toe,excitœrt
onzedubbelzinnigeverhouding ten aanzienvanseks.BijW arholvoeljeje
nooiteenvoyeuromdatjenaareen naaktlichaam kijktofeen uitvoerige
seks-scènebijwoont.Jewordtuitgenodigd alspartner(datjejedaarinniet
vanmeetafaangemakkelijkvoelt,isnogietshelemaalanders)!Hetvoyeurism e wordt Mer niet enkel getolerœ rd,wordt hier niet aangewpkked ,
maar geacceptœ rd a1s œn bestanddeelvan de cinematografische verhou-

ding.Voordetoeschouwerishetevenmoeilijk om op diemanierzijneigen
voyeurism e te erkennen en van die erkenning te vertrekken voor verdere
verhoudingen,alsvoordeacteursom hun ee bitionisme te doen omslaan

in œn juistereesletischebeleving.M isschien moeten wij- acteurszowel
alstoeschouwers- op zo'n momenten proberen onsgevoelvan ple erte

erkennen enin œnwM erzijdsevorm van akkoorduittebouwen.Delichamelijkheid vanW arholsfilmsontroertme;zehandelen overmijn lichamelijkheid.Ik kan erietsmeeaanvangen.Hetisœn onderdeelvan deseksue1edidactiekwaarW arholzoinbM reven is(nietzo ergzijn opvolgerPaul
M orissey;cfr.mijn analyseMervan in Film en Televisie,juli'73).BijBertoluccivind ik dezebekommernissennietterug;infeiteheefthijgœn interessevoorseksualiteit.Allœn voordeideologievan de seksualiteit.Nietde

praktijk ervan.Dieideologieechtersdieken ik;heb ik even goH in mij;ik
zou ergraagietsaandoen,in plaatsvan zevoordezoveelstekeer(tautologisch)gestaltetegeven op dedubbelzinnigemanierdie ik zo goH ken

ook en waarin ik mea1sburgerlijkeparticipantook zo gemakkelijk laat
verstrikken.Men helptmijen mijn medetoeschouwersnietverderdoorte
proclameren dat er <seksbestaatzonder liefde';dat er zo ietsbestnnt als
<anoniemeseks';daterœ n aantrekking bestaatvan hetlouterseksuele;dat
er een vervloeking bestaat van de seksualiteit;datde overtreding via het

seksuelealtijd gestraftwordt(datErosverbonden ismetThanatos);datde
liefde(op z'n minstdan in zijn realiteitsprincipiëlevorm,alsinstitutie)de
Nur-sexualitët(vandeLibido)moetoverwlnnen;datdemaatschappijtafwijkend'seksueelgM rag nietaanvaardtomdathetonmaatschappelijk zou
zijn;daterdusvoortdurend een drang isnaarhetmaatschappelijk gesanctioneerde (hetgoe ehuwelijk,hetfatsoenlijkegezin,dekinderen:œnstant
aanwezigtussen deplooien van LastF= g/)entevensœn fascinatievoor
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hetverbodenevan deseks,enz.enz..Datzijn allemaaldeideologische'fabeltjes'waarmee ik leet en waarvan ik beetje bijbœtje de abstracleid
trachtin te zien en te doen inzien aan anderen.

Ik wi1metfilmskunnenleven.Datheeftnietstemakenmetlesjesoffilosofietjesvoordagelijksofzondagsgebruik.De levensdidactiek dieik graag
putuitfilms,ontbrœktschromelijk in defilm van Bertolucci.Ik vind dat
triest.En van deerotischedidactiekheefthijalevenminbegrip,teoordelen
naardescènewaarin Brando hetmeisjeSchneideronderricht.Brandozou
een soortdidacuschefunctiehebben tegenoverSchneider,zegtBertolucciin
een van zijn interviews.M aarwatkun jeleren zonderervaring? W atkun

jeervaren zondertastbaarheid?W atdoen dietwœ? Zespdenin œn film
van een cineastdie Bertolucciheet;meerniet.Ze leren nietsvan elkaaren

lerenmij,toeschouwer,ookniets.Zehelm n menietuitdeSeks-ldxlogie,
die seks beschouwtals een gegeven waarheid en v ootheid.Als een sym -

bool.Maarmetsymbolen kun je nietleven.
lk denk nog eensaan delevenslessen van W arhol:zegetuigen van œ n 'new
sensibé ty'; Bertolucci's film getuigt V œ n van de <old rationo ty'. Of

noem hetvoormijnpartdetraditionelepatriarchalebenadering!Hetistyperend voor Tvcf Ty go dathetde stoere,oudere Brando is die de 1es

moetspellen.BijWarholdoetVivadat,diezelfnooithelemaalzekerishoe
hetmoetofzou kunnen.Zijweetallœn datzenietergbevre gdismetde
verhoudingen zoalszenuzijn,en zeurtdaareindeloosoverdoor.BijBertoluccistiktBrandoin zijn <œnMamheid'#in zijn <wroep'ng',in zijn <schuldgevoelens',in zijn msnnelijkezelfzekerheid,in Zjn eigen abstractiesen inconsequenties.Juistdieinconsm uentiesmoeten onvermijdelijk leiden naar
hettragischeslot,omdathetrationeleinconsN uentiesZjn,dienooitzoals
efstentiële inœ ns- uenues meegeweven kunnen worden in het bestaan

waarvan ze deeluitmaken!De enige mogelijkheid in deze wereld is de
pai os,de tragiek,de moord en de zelfm oord.Kortom :de literatuur.De

levensliteratuurwaarvandekranten dagelijksvolstaan,maardiezoweinig
te maken heeftmetonsleven.

Sovjet-im pressies
R obertH otz

Een Iand metduizend gezichten

De Sovjet-unie,ofjuistergezegd:de Unie van de Socialistische SovjetRepublieken,iseen gebied datje moethebben bereisd om je teontdoen
van oude en onjuiste schematische voorstellingen.Deze staat,die wat
opm rvlaktebetmft(22miljoen kmz)degrootstevan de aardeis,isinderdaad een rijk waarin de zon nooitondergaat.De afstand van westnaar
oostbedraagtongeveer 10.000 km .In hetoosten breektde dag dusalaan,
als de zon in het westen pas ondergaat.De afstand van noord naar zuid
bH raagt5.000 km.Geen wonderdathierde grootste tegenstellingen bin-

nen één staatverenigd zijn:reusachtigestepm nsmoerassen en oerwouden
wisselen afmettot7.* 0 meterhogegebergten,detoendra metzijn altijd
bevroren bodem in hetnoorden,metdereusachtigewoestijnen in hetzuiden.Een dagreispervliegtuig maaktindehedstœn vluchtmogelijk vanuitijsen sneeuw naarœn oase in dewoestijn van Centraal-Azië,metœn
temm ratuurvan meerdan 40*C in de schaduw.
Aan deze geografische en klim atologische verscheidenheid bo ntwoordt
ook hetgrote aantalvolken van ditland.W ie Rusland zegten daarmeede

Sovjet-uniebH oelt,druktzich heelverkeerd uit,wantvan de ongeveer
245 miljoen Sovjet-burgers zijn slechtscirca 50% Russen.En tussen de
Russen zelfbestaan - bijvoorbeeld tussen œn Siberiëren œn Moskoviet
-

nog grote verschillen.W eliswaar vormt de slavische bevolkingsgroep

ongeveer70% van detotalebevolking,maar30% behoorttotanderetaalgroepen en volksstammen,waarbi
jde totde Turkse stam behorenden het
sterkstzijn vertegenwoordigd.ln totalleven hier meerdan 100 volken
metdienoverœnkomstigverschillendetalen.Hetspreektvanzelfdathierbij
ook de m eestuiteenlom nde culturen elkaar on% oeten en zich m etelkaar
verm engen.Ditgeldtoverigens ook tot op de huidige dag van de godsdiensten:het G ristendom heeft even diem sm ren achtergelaten a1s de
Islam ,hetBoe dhisme,de oude natuurgodsdienskn en - op niette on-

derschatten wijze- hetJodendom.
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H eteenvoudigste vervoerm iddel

Gezien de reusachtigeafstanden isvoorde reizigerin de Sovjet-uniehet
vliegtuig ontegenzeggelijk heteenvoudigstevervoermiddel.Men moetwel
een romanticuszijn,wilmenb.v.de9280km langeafstand vandeberoemde Trans-siberische Spoorlijn pertrein aseggen,een reisvan 8dagensterwijlœnvliegtuig voordatzelfdetrajxtslechtséén dagnodigheeft.
W ievan detrein gebruik maakt,kan dired albijhetbegin van zijn reis
verrassingen beleven.DeSovjettreinenhebben n1.deeigenschap,wanneer
de vertrektijd aanbreekt,zich zonder enige waarschuwing in beweging te
zetten.Stiptheid isheteerstegebod.Voorzoverjedevertrektijden teweten
kuntkomen,kun jenatuurlijk denodigemaatregelen nemen,maardatis
het'm juist!Overzichtelijkeaanplakbiljettenmetdienstregelingenzijnmaar
schaarsvoorhanden.Hettreinpersoneelis bovendien niet erg spraakzaam

ofgewoonweg nietop dehoogte.Hetzoeken naarjetrein kan jealvoor
hetevuren plaatsen.Maaralsbuitenlandse toeristzalje hiervan meestal
nietsmerken.H etSovjetreisbureau t
lntourist'en zijn personeeldoen hun
uiterste bestgœn van hun buitenlandseschaapjesteverliea n.De gastuit
devreemdeishierwerkelijkkoning.Hijgenietoveralvoorrang.Dikwijls
heefthijdaarvangeen idee.M eestalmaakthijalgauw kennismeteen van
degebruikelijke storingen in de organisatie van <lntourist'en ergertzich
dan behoorlijk.Mochthijbijzondere wensen hebben,dan leertmen hem
die al gauw af.<lntourist U alles geeft waar Intourist net zin in heeft',
dichtte een buitenlanderna een reisdoordeUSSR.

Maarterverontschuldigingvan <lntourist'zijgezegd,datdereisorganisatie
dikwijlsnietœnsdatkan geven watzijzou willen geven.Debuitenlander
onderschathier gemnkkelijk de moeilijkheen.Nog steM sis het aantal
hotels in de Sovjet-unie onvoldoende.Hotels en logementen zijn altijâ
overvol.Reserve-bMden zijn nauwelijksvoorhanden.Degeringste storing
stuurtdan ook alle beschikkingen in de war.W anneer plotselinge weersom standighH en voohzetting van de reisverhinderen,weetm en gœ n raad
metde reizigersdie nietverder kunnen.Op zulke ogenblikken hebben de

buitenlandsereizigersbeslistdevoorrangbovendeSovjet-burgers.Watde
toeristuitdevreemde aan moeilijkheden beleeft,isin elk gevalmaar een
uiterstklein gH eeltevan watvandeSovjet-burgerswordtgevergd.
OntegenzeD elijk isook voor hen voor verre afstanden hetvliegtuig het
gemakkelijkstevervoermiddel,temeeromdatvliegen nog geen 5 centper
km kost,aangeno:ien datmen een ticketkan krij
gen en dathetvliegtuig
du ooknogop tijd vertrekt.Bijslxhtweerlijkendestationsvandegrote
luchthavens op reusachtige m ilitaire knmm menten.De passagiers installeren zich terplaatse om vooralhun vliegtuig niette missen. Deinform atie

isgelijk nul.In plaatsdaarvan iseen stelschoonmaakstersin deweerom
in de verschillende lokaliteiten voor een in de gegeven omsàndil H en
voorbeeldigeordeen neleid zorg tedragen.Op mijn vluchtvan Moskou
naarNovo-sibirskzatiknaastœnvrouwelijkeingenieurdiemethaardriejarigdochtertjereisde.Zijhad dHenachten prakisch ietgeslapen,Ztijd
lettend op dekrakende geluiden van de luidsprekersom daaruiteen moge-

lijkeaanwijzingoverdestartop temaken.Nuwaszijgelukkig onde- eg!
Gœn kacht kwam over haar lipm n.Hetwas haar uiteindelijk lmmers
geluktœn plaats te krjgen.Ik zag ook de verbae g van Soset-burgers
over het duwen en ddngen van een voep buitenlandse toeristen om œ n
plaatsaan hetraam te bemachtigen.W atbetekentm n raamplaats,alshet

vinden van œn plaatsop zichzelfalrH en totblijdschap is!
Aërosot G m oeit zich allœn met het vervoer.Tot aan het vliegtuig en
vanaf het vliegtuig m oet ie cœ n Zchzelf helm n.Op de grond komt er
gœn service aan te pas.Op die m anier ervaartde Sovjet-burgerh>1prozfsch hetverschiltussen hem elen aarde!M aar afge en daarvan is het

Sovjet-vliegbH rijftoch eeninstellingdiebewonderingvedient.
Geduld aIs deugd

fTijd'en Thaastgzijn voordeRussischeen dewestersemensverschl
-llende
begripm n.DeRussische taalkentœn grootaantaluitdrukklngen diewij
metedadelijk'vertalen,maardie volgensRussischeopvatting œn tijdsbestek van enkele minuten totverscheidene weken kunnen omvatten.In de

praktijk van hetRussische leven leerje datwelontdekken.Hetge uld
waa= eedeRussen de kunstvanhetwachten versGan,m aaktop deW estEurom aan een œ htAzlaischeindruk en wordtm eestalve- ard metpassiviteit.M aardan heb jehethelemaz mi
s,wantachterdatgeuld gaatvaA
een onwrikbare,hardnekkige vasloudendheid schuil.Hetklim aat en de

oneindigewijdheid van hun land hebben bijde Russen dekunstvan het
wachten in vleesen bloH doen overgaan.H etleven isvoorhen alsœ n van
dielyrische,langzame en melancholieke volkslie eren diede Rus Ie eren

meteen langeadem'noemt.Eénvoorbeeldje slxhts.Op hetvliegveld van
Samarkand wilde mijn vliegtuig metbestemmlng M oskou maar nietvertrekken.Detemperatuurin hetvliegtuig,waarde zon op brandde en waarin zolang hetaan de grond stond,de air-condiionlng nietwerkte,st> tot

bijna 60@ Maargœn van de passa/ersmopperde.W atwas er aan de
hand? Een van depassa/ersdie voordeze vluchthad geboekt,had geen
plaatskunnen vinden.Ermoestdusiemand zijn dieèfgœn tickethad èf
voor een andere vluchthad geboekt.In hetvli+ uig voorTasjkentontbrak n1.nog één reiziger.Op œ n desbetreffende vraag van de stewardess
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geeft niemand antwoord.Na drie kwartier gaat de stewardess eindelijk
overtotindividuelecontrole.Erblijktinderdaad één passagiergœn ticket
tehebben.Hetiseen man uitOezbekistan.Bijhetverlaten van hetvliegtuig haalthijondergrotehilariteitvan debemanning uitdebagageruimte
tweegrotenetten metwatermeloenen tevoorschijn,diehijin Moskou had
e en verkopen.In plaatsdaarvan wordthijnu aan de politie overgeleverd.Ofschoondoordezeillegalepassa#erhethelevliegschemain dewar
wasgebracht- 1% uurvertra#ngbijondragelijkeMtte- verspildegœn
van de passagiersook maaréén woord aan hetgebeurde.

DeN/p/c/'Tuin vJa Eden'
Vergeleken metCentraal-Rusland en in hetbijzonderm etSiberië,datmet
temm ratuurwisselingen van ongeveer 100*C tussen zomer en winter buitengewoon zware eisen aan de mensen stelt,maken de zui
delijke streken
van de USSR de indruk van een i
n dewoestijn geplanteboomgaard.De
geprefabriceerde huizen,diein hetstrengenoordelijke klimaatgauw ver-

weren en eronaantrekkelijk uitzien,maken in hetzuiden een veelbetere
indn k.H etzelfde kan men ook van de m ensen zeR en,spœiaal van de
vrouwen.Dank zijhetsubtropische klimaatkunnen zijhetgrootste dœ l

van hetjaarlichten dusgoMkoop geklee gaan.Veelkleurigezijden stoffen zijn dan ook gœn zeldzaamheid,in hetbijzonderbijde Oezbœkse
vrouwen die de oude nationale klH erdrachtdikwijlsin gemodeY seerde
vo= hebben behouden.Hier is œn zekere welstand te m erken,want de
vruchten van eigen ed mogen in eigen beheer worden verkocht. Deze

vruchten zijn in denoordelijkestreken gezocht,omdatzijdaarnietgroeien.
Daarom isde verkoop van de in de bagage meegenom en vruchten we1een
vliegreis naar hetnoorden waard.
W eliswaarishetloon van hendiein hetnoorden werken,veelhoger,maar

hetlevensonderhoudiserook belangrijk duurder.Dekoop van een watermeloen is daar aleen gebeurtenis.Toen in Novosibirsk een wagonlading

meloenen arriveerde,vormde zich algauw voorhetstalletjewaarzijverkochtwerden,een file.Een m an diem etzi
jn beidezoonsœnmeloen Vlde
kopen,nam zorgvuldig elkemeloen afzonderlijk in zijn hand,rook eraan,
onderzochtdedikteyan de schilen betastede plek waardesteelbe#nt.
Daarna beraaddehijZch metzijnbeide zoons.GM uldig wachtten achter
hem de overige kom rs en volgden oplettend hetgebeuren,zich wat be-

nauwd afvragend ofervoorhen nogwe1œn behoorlilk stuk zou overblijven.Niem and drong,niem and schold.

Inhetzuidenzijnvruchten,afgezien vanhetbergachtigeKirgiziëen Tadsjikistan,niets bijzonders.Hetis niettoevallig datde hoofdstad van Ka-
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zakstan,Alm a Ata,tvader van de appds'heet.M aardegrote vruchtbaarheid van deze streken is niet zondermeer œn geschenk.Zi
jmoetdoor
vernuftige en kostbarebevloeiing de grond worden afge wongen.Ditgeldt

speciaalvoordeoasesin dezoutwoestijnen van deKyzyl-en Kara-Koem.
Hetzoutisvijand nummer1.Hetdreigtnietalleen de velden teverwoesten,maarookdeprachtigecultuurmonumenten uitdetijd van Timoerlenk
en Oeloeg-Beg.W at,tegen aardbevingen bestand was,loopt nu de kans
langzaam m aarzekerdoordewerking van hetzoutteverbrokkelen.ln het

bijzonderlomn dea1smajolica ge#azuurde tegelsgevaar,diein hetverblindende lichtin alle kleuren van de regenboog F nsteren.Timoerlenk,
dieinde14eeeuw een mongoolswereldrijk stichtte,haaldekunstenaarsuit
alle delen van zijn rijk.Ruim œn eeuw profiteerde Samarkand van de
glansder Timoeriden,de twee daarop volgende eeuwen van de afstraling

ervan...Van even korteduura1sdeprachtenheerlijkheid van deTimoeriden lijkenookhun cultuurmonumententezijn.SultanM ohammH Mirza
bouwdeongeveer100 jaarnadedood van Timoerlenk œn van demooiste
grafm onum enten ter wereld,boven welks ingang - a1shetware a1s com-

mentaarop detekenenvan veaz in hetrond - despreuk prijkt:<Gelukkig hijdiedewereld verlaat,voordatdezehem laatvaren'.
DeSovjets,dienadatzijdemachtinCentraal-Aziëhadden verkregen.de
invloed van delslam probeerden tebreken,toonden lange tijd weinig begrip voorde getuigen van islamitischehoogcultuur,dietegelijkertijd herinnerden aan de vroegere machten onalankelijkheid van de Oezbeken.
Pasin de laatstetijd worden de grootsebouwwerken metinzetvan dienovereenkomstigeberagen op grootscheepsewijzegerestaureerd.M en kan
daarverschillendegevolgtrekkingen uitmaken.Hetisnietallœ n maar œn

nieuw ontwaaktebelangstellingvan deSovjetsvoormonumenten van oude
kunstdiehieraan dedag treM t,maarevenzeerhetfeitdatde Oezbeken in
hun republiek weerm eer te vertellen hebben en M oskou hen om m litieke
re enen metgrotere omzichtigheid en tegemoetkomendheid moetbehandelen.Naarbuiten bie thetpasontwaakte toerisme een schitterend alibi.
M aarbelangrijkerdan alle herstelwerkzaamheden is de bevloeiing en het
winnen van nieuw bouwland,waarop vooralhet<wittegoud'van Oezbeki-

stan,dekatoen,groeit,te- ijlin dewoestijn van Kyzyl-Koem echtgoud
wordtgewonnen.De landbouw kenthier spœiale moeilijkhM en.Het is
volstrektonvoldoende het land allœ n maar te bevloeien.Eerst moet het
zoutweggespoeld worden.Daartoe leidtmen watertoteen hoogte van 30
tot40 cm over de velden,teneinde hetvervolgens,alshetzoutisopgelost,

dewoestijn in teleiden,waarhetwaterverdampten een zoutplasachterblijft.Alsmen ditwegspoelen een keervergeet,vindtmen ophetveld een
zoutlaag van circa 5 cm,die alle groeiverhindert.
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Elkewindvlaag uitdewoestijn brengtzoutnaardeoasen.Watdemensen
ook doen,hetzoutdatzijwegwerken,komtsteevastterug.M aartochloont
deze Sisyphus-arbeid de moeite.De ontzilte grond,die vervolgens omge-

ploegd en bevloeid wordt,blijktonder de subtropische klimatologische
omstandigheden uiterstvruchtbaarte zijn.Daarom heeftook de regering
in M oskou erbelang bij,zoveelmogelijk woestijnopm rvlak te ontginnen.
Erbestaan gigantischeplannen om deSiberische rivieren om teleiden naar

het zuiden.Wat voor negatieve gevolgen œn dergelijk ingrijpen in de
natuurkan hebben,en ofdewinstuitditbevloeiingsprojed voorhetzuiden niet door geweldige verliezen in de noordelijke streken te niet za1
worden gedaan,hoortvoorlopig nog tothetgebiM van de vermoedens.De

ontwerpersvan dezeprojeden zien alleen maarde voordelen die zouden
volgen uitde bevloeiing van de Kyzyl-en Kara-Koem-woestijnen.A/lisschienmoetin dehoofden van deSovjetleiderseerstnogdegeachteveld
winnen,datde natuurmindergemanipuleerd kan worden dan de mens.

M ohammedaansetraditiesondereen Soqetsausje
M etuitzondering van Chiwa en Boekara kwam en de tot de Turkse stam

behorendevolkeren van Centraal-Azië en de Tadsjieken in de 19e eeuw
onder Russisch gezag.Het tsaristisch bewind liet deze mohamm edaanse

volkeren hetrechtop vrije uitoefening van hun godsdienst,hetgeen mede
de rechtspraak volgens islamitische overlevering inhield.In de nietreligieuze scholen wasweliswaarhetgebruik van denationaletalen verboden en
hetRussisch verplicht.M aarzulke scholen waren ernietveel.
M ethetcommunisme werd dittotaalanders.M etdehulp van hetRode
Leger werden alle pogingen totbehoud van de nationale zelfstandigheid,
oOk waneer deze van com munisten uitgingen, onderdrukt.In de Islam
zagen de Russische comm unisten niet allœ n een ideologische,maar ook
een politieke tegenstander,die de verschillende volken van Centraal-Azië

toteen eenheid verbond.In 1928G gon deeigenlijkestrijd.Tot1937 werden ongeveer 26.000 moskeeën gesloten en de opleidingsinstituten voor

geestelijken opgeheven.De beslissende slag die de oude traditie van deze
volken werd toegebracht,bestond œhterhierin,datin 1929 hetlatijnse
alfabetwerd ingevoerd,waardoor zijgdsoleerd raakten van hun vroeger
cultuurgebiH .Dejongegeneratiekon nu de heiligegeschriften nietmeer
lezen.Om de breuk volle ig te maken werd in 1939 hetlatijnse alfabet
weerafgeschaften vooriedervolk afzonderlijk een enigszinsgewijzigd kyrillisch alfabetingevoerd.(Hiermeewasook hetisolementt.a.v.deTurkse

invloM verzekerd,wantKemalAtaturk had in Turkijeeveneenshetlatijnsealfabetingevoerd).
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Na de tweH e wereldoorlog werd de strijd tegen de Islam beperkt,maar
onderChroesjtsjovweerin versterktematehervat.Vandaagbestaatin het
helegebiedvan deSovjet-unienogmaaréénenkelopleidingsinstituutvoor
mohnmmH aansegeestelijken,deM M resseMir-i-Arabin Boekara,waarop
maar 30 tot 40 leerlingen mogen studeren.Ook is alleen nog maar een
klein aantalm oske n voordeere ienstom n.

M aardeIslam isdaarom noglang nietdood.Datmoeten deSovjetsvandaag zek toegeven.M œn de manifestatie naar buiten heeftm en in be-

langrijkematekunnen onderdrnkken.DegodsdiensugezM en en gebruiken
leven echtervrolijk en onuitroeibaarvoortin hetleven van elkedag.Ik
had gelegenheid ditzelfte constateren,toen ik in de oase Boekara spontaan op een grootf8miliefœ st werd uitgenodigd datgegeven Nverd ter ere
van degeboode van de eerste zoon.De hele familie in de meestuitgebrei-

de betekenisvan hetwoord waservoorbijeengekomen.Ie erbrachteen
geschenk mee,vooraletenswaren en drank.ErweM gegetenzondervork en
m es.Iedergreep metz'n vingersin de schotelsen maA te zo nodig gebruik
van een stuk brood alsopscheplem l.Afgezien van de aanwezigheid van de

vrouwen,diezich O cheidenop deachtergrond Melden,en van hetrijkelijk genotvan alcohol,wasernietsvan te merken,datde meer dan 50jarige Sovjetheerschappijhetleven had veranderd.Erhœrsten de oude
oriëntaalse zeden en gebruiken,de oude lie eren wœrkonken.M œn met

mijwerd uitbelefdheid Russisch g%proken.
Ekn van de grootsteverworvenhHen van de Sovjetheerschappijisongetwijfeld de emancipatie van de vrouw.Dat deze c ancipatie œhter nog
beperktis,ondervonden tweemeisjo uitM oskou die,onbekend metde
islam itische wetten,'s avondsallœ n in Boekara op verkene gstocht wa-

ren gegaan.Ik heb zemoeten bevrijden uitde greep van verontwu rdigde
Oezbeekse vrouwen,die deze <schaamteloze wea ns', die 's nachtszonder
begeleiding van een man door de straten zwierven,vasl ielden en ver-

schrikkelijk uitscholden.
Deoudewetten zijn Khternietslechtsmetbetrekking totde vrouw van
krachtgebleven.Een buitenlanderdiein œ n bnznrwilde fotografcen, ver-

oo= akteœn volksoploop en moestzijn film aan depoliue geven,die in
ditgevalœn strenggelodge M ohammH aan beschermde die om godsdien-

sigere enen fzijngezchtniet* deverliœ n'.Ook metbetrekking totde
Ke ingwordtnietV esgmccepteerd.EenOostenrijkerdieeenkortebroek
droeg en om diere en doorœ n dreigende groep inheem xn wcd omringd,
kon ik alleen maar uitdeze netelige situatie rH den door de eigenaarvan
den ak waarditzich afspeelde,teverzekeren datkolebroeken in Oosten-

rijkdeelui% aakten van denationaleke erdracht.
W eliswaarheba n de volkeren van hetonderSovjet-beend staandeAZë
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onder de druk van buiten concessiesmoeten doen aan de eisen van hun
grootrussische meesters,zoalsb.v.op hetgebied van de ontwikkelingavan
de emancipatievan de vrouw.en van hetrœht.M aarondanksalle tenden-

sen totrussificering verdedigen zijtaaihun overgeërfde ta2 tegen de invloH en van hetwesten,en vo1trotsdragen zijzelfsin deste en deoude
kle erdrachten,m annen zowelals vrouwen.

Degrootrussischekolonialem achten haar onderdanen
W annœr men over de grootrussische communisten spreekt als over œ n

koloniale macht,dan mag men daarbijnietover hethoofd Zen datdit
fkoloniv sme'zich toch op essentiëlepunten van de onsbekendekoloniale

systemen onderscheidt.Zoals zo vaak G gon de Sovjet-heerschappijmet
onderdplkklng,in zoverre hetnoodzakeljk wasde tegenstand van bre e
lagen van de bevolklng tegen de nieuwe orde te breken.Vea olgensbezetten ove- egend grootm ssische kadersde leidende plaatsen in de centraz-

azausche Unierepublieken,waarbijmen tegelijkertijd moetbH enken,dat
erop dattijdsup nog œn aaM enlijk tekortbestond aan inhœmse kaders.
W atde vormen van de se nistischeterreurbetreft,dezebem rkten Zch vol-

strektniettotCentre -Azië.G n werkelijkeliberv sering begon eigenlijk
pasmetdedestnlinlsaue en hetaan dedag tre en van de breuk metO ina.

In elk gevalheb% n deSovjets(1 algeheletegenstelling totanderekolonialemogendhMen)terstond zorg beste aan een breM opgevatonte kkelingsprogramm a en aan deuitroeiing van hetanalfabetism e.Overigensm et
zeerv ootsucces,zoalsmen vandaag kan vaststellen,wanter bestaatbui-

ten deSoset-uniegœn Azlausch volk datzulk œn peilvan ontwikkeling
bezit.M etdegroeiende onM kkeling slaagden langM m erhand ook iA eem se leidende figuren erin doorte de gen in de b>tuurscolleges.Ditproces
isnog volop aan de gang.Op hetgebie van de volksgezondheid werden
nietmlndergrootseprestatiesgeleverd.De elders in Aziauschelanden nog

altijd veelvoorkomendebesmettelijkeZekten brachten de Sovjetsin hun
gebie ondercontrole.Debuitenlandse toeristhoeftvoorzijn reian niet
meeringe ntte worden.En Zs men Zch watbetreftarchitectuur,mensen
en ze en geheel en i in œ n oosterse wereld bevindt,ste en,dorm n en

huian munten uitdoorœn zœronoostersezindelijkheid en verzorgdheid.
Hetzelfde geldtook van de mensen zelf.
M aardatisnog lang nietalles.Tussen 1959en 1970 valterin derepublieken van Cenlaal-Azlë œ n bevox ngsexplosie te constateren,œ n teken

hoezœrdelevensvoo- aarden verbeterd zijn.In deloop van 11jaarnam
deM eemse bevolkingju rlijksmetongevœr4% toe,œn groeirie e dat
men in bijna gœn land terwereld en bijgœn volk aantreft.Hetgevolg
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hiervan is,datde volken van M idden-Azië hun aandeelin de toàle bevol-

kingvan deUSSR metcirca7% vergrootten.En ditzonderdatdelevensstndaard daardoordaalde,integendœl!Degroteirrigatieprojœten hebben
ook de oogstopbrengstvergroot.En alm oetde groeivan de bevolking van
M idden-Azië de Russen totnadenken stemmen,zijzijn eraan deandere

kantook blijmœ.Doorde nabijheid van O inalijkthetzeergeraden uit
strategische ove- egingen de grensgebieden zoveelmogel
ijk te bevolken.
En de tevre enheid van deze volken heeftin hetpolitieke sm lœn beslissende betekenis:a1sbeveiliging van hetachterland en als uithangbord!
H etisbepaald nietalleen onzelfzuchigheid die de grootrussische m œsters

zorg doetdragen voorhetwelzijn en de tevrH enheid van de bevolking
van Centraal-M ië.M aar deze volkeren profiteren op dit ogenblik heel

duidelijk van dezesituatie.Enzijhebbenin deafgelopen derennia ook de
weg terug gevonden naar hun eigen cultuur,waarvan onder meer een in-

drukwekkend aantalschrijversen dichtersgetuigenisasegt.
Toen ik in Samarkand hoorde,datin de om raJewgenijOnegin werd gespeeld,deed ik erg mijn besteen entreebiljette kdjgen.Een Oezbeekse
vriend bezorgdehetmij,waarbijhijoverheelzijngezichtglunderde.Toen
ik hem inviteerde,wœshijditontdaan van dehand.Van ditsoorttoneel.
beweerdehij,had hijgeen verstand.Ik ging dusop mijn eentje- en beleefdeenparodie.Op hettoneelbevonden zich onvergelijkelijk meermensen dan in de zaal.M gezien van tweebezoekers vielen ergœ n afstamm elingen van Aziatische volken te bekennen,en dittweetalbekeek hetschouspelmet onbewogen gezicht.De enscenering was prachtig,romantisch en
zeerRussisch,de spelersde en erg hun best maarde hele opera paste in
hetOezbeekse milieu a1s œn tang op een varken.De volgende dag vroeg

mijn vriend griM ikend naarmijn indrukken en toonde zich erg gelukkig
metmijn kritischeuitlaingen.
W anneerdaarentegen nationale stukken worden gespeeld,ishetbeeld volkomen anders,zoalsik in Tasjkentkon vaststellen.De Oezbeekse opera

Dilarom vanAsjrafivond,ofschoonhijtotdegeijktestukken behoort,een
enthousiast inheem s publiek. Dit was hùn muziek, hùn geschiedenis,

hùn cultuur,en zijlieten datook merken.
Siberischeproblem en

Devolken vanhetSiberischegebied zijn erveelslechteraan toel.Zijwerden in de loop van de Russische kolonisatie - zoals de Am erikaanse
Indianen - steeds meer naar onherbergzame streken teruggedrongen.

W anneermen debevolkingskaartbekijkt,valthetopdatdekolonisten van
1 Cfr.R.Hotz,Sîberîë,land van de toekomst,in Streven,maart 1971,pp.640-647.
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de andere zijde van deOeralzich altijd in hetzuiden van hetSiberische
gebiH vestigden en we1in een bre e wig die - in overeenstemming met

hetslœhterworden van deklimatolo#sche omstandighM en - van west
naar oost zienderogen smaller wordt.Binnen deze wig wordt uitsluitend
Russisch gesproken.

DeAziatischevolkenin heteigenlijkeSiberischegebied,21in getal,leven,
voorhetgrootstedeelbijœngehouden in nationalegewesten en districten,
in denoordelijke gebieden in zeerhardeklimatologische omstandighM en.
Vo1trotswij4en de Sovjetser steM sweerop datsommige van dezevolken,die nog onder hettsarisme m et spoe ig uitsterven werden be reigd,

onderdeSovjet-heerschappijnu weerin aantaltoenamen.Decommunisten
hebben zich voor deze volken inderdaad erg ingespannen.Scholen en ziekenhuizen werden ge% uwd en ook verderwerd veelgH aan om de uiterst

hardelevensvoorwaardenteverlichten.TegelijkeG jdechterziendeSovjets
ernauwlettend op toe,datdeze volken hun huidige gebiM en nietverlaten.
Niet zonder rM en mogen slœhts in uitzonderingsgevallen buitenlandse

gasten deze bevolkingen bezoeken.Voor het Sovjet regime vormen de
Siberischevolken vooreerstdeenige mogelijkheid om hetaantalvan hen
die zich in Siberië vestigden,enigermate constantte houden.W i1m en de
geweldige bodem schatten ontginnen.dan heeft men hiervoor mensen no-

dig.Maarwaardie vandaan tehalen,alszenietvrijwillig komen? ReH s
onderhettsarisme bestonden de nieuwkomers overwegend uitgevangenen
en bannelingen.Stalin nam ditsysteem over en verbande duizenden naar

het Siberische gebiH .M aar nauwelijks waren met de destalinisatie de
brutale dwangm aatregelen verminderd,of ieder die er maar even de kans

toezag,keerdeterug.En anderen dienenjaarop jaareen verzoek in om te
mogen uitreizen.Ook zijdiezich vrijwillig vooreen bepaaldetijd verbinden, vestigen zich er bijna nooit duurzaam.Hierin brachten de door
Chroesjtsjov ingevoerdepremiesenhogerelonen geen verandering.
SM ertjaren stagneerthetaantalbewoners van Siberië;ditberaagtnu
circa 20 miljoen.W aneermen errekening meehoudtdat10 miljoen van
hen geconcentreerd zijn ingroteresteden en woonoorden,danbedraagtde
bevolkingsdichtheid buiten de agglomeraties één man per vierkante kilom eter.M aarook hetleven in de ste en isnieteenvoudig.ln lrkoetsk,een

stad met400.000 inwoners,kan men nog altijd vrouwen meteen juk het
watervan de putnaarhuis zien dragen.M aar een gemœntelijke watervoorziening en riolering roeptbijtemm raturen die soms dalen tot 50@
onder nulsgeweldige problemen op.
Ook de woonruimte is zeer beperkt. Dat meerdere gezinnen samen één

keuken hebben,iseerderregeldan uitzondering.En nog altijd blijken de
oude,lage,houten huizen,diejaarop jaardieperin demodderwegzinken,
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beterbestand tegen de klimatologischeomstandighH en dan de geprefabriceerde stenen huizen,diein korte ti
jd verweren.In deoude wijken vindt
m en hoge houten trottoirs,om dat a1s het dooit,de niet geteerde straten
en Nvegen in een onbegaanbaarm oeras veranderen.De zomer m ettemperaturen van onl en bijde30>iskort.Nauwel
ijksisdeherfstgekomen,of

het Siberische land,waarvan onder de zomerzon een eigenaardige beko-

ring uitgaat krijgteen verschrikkelijk melancholiekekleur,terwijlde steden een sombere en onvriendelijkeindruk maken.De winterwerptweer
nieuweproblemen op.Bijwindstilweer worden zelfsdewerkzaamheden
buiten passtop gezetalsdethermometertotbenH en de50Odaalt,terwijl
bijstorm degrensbijmin 30*ligt.Debevoorrading roeptextra moeilijkheden op.Ofschoon in de afgelom n jaren hierin enige verbetering isgekomen,wasb.v.in 1970 en 1971 in de Siberische steden (althanslangs
delegale weg)nauwelijksbonttekrijgen.Hetregime gaferdevoorkeur
aan pelterijen voorhardevalutanaarhetbuitenland te verkopen.
Hetvergteen ijzeren gezondheid en grote gehardheid,wilmen ditalles

kunnenverdragen.Demogelijkheid om aan derand van destad tekunnen
jagen en in derivieren (voorzoverdezenietook alvervuild zijn)te vissen,
isslechtsvoor enkelen aanlokkelijk.
Juistdevrijetijdsbesteding werptbijzondereproblemen op,wantenerzijds
dwingthetklimaatdemensen 8maandenlangvoomamelijkbinnenshuiste
blijven,aan de andere kantis er onvoldoende woonruimte en ontbreken
daardoorde mogelijkheden totpersoonlijke vormgeving aan die vrijheid.
Dejeugdvan deschoolplichtigeleeftijdisin ditopzichtbevoorrechtin vergelijkingmetdevolwassenen,wantvoorhen zijn eraanvullendemogelijkheden totvelerleiactiviteiten in scholen,pioierhuizen en clubs.Voor de

volwassenen isdaarentegen hetaanbod van zinvolleontspanningsmogelijkhM en tegering.

M isschien isditwe1een vanderedenen waarom menzo gemakkelijk naar
de wodkasesgrijpto.Alle maatregelen van de communisten hebben daar
totnu toe niets aan kunnen veranderen.Aan hetsluitingsuur wordtm et

ijzeren consequentie de hand gehouden.Nachtleven isin de Sovjet-unie
alleen toegestaan aan deviezen-binnenbrengende buitenlandersin voorhen

gereserveerde lokaliteiten.De Sovjetburger moetechter om 23 uur de
café'senkroegenverlaten.M aarook tegen dattijdstip brengtm enigeen het
nog totœ n ziige roes.W ie de deurnietmeer op eigen krachtkan bereiken,wordtkorten bondig op straatgezet.Voor wie dan nog nietwakker
wordt,zorgtdepolitie.Voorhetgrootste hotelin Irkoetsk stond de politieauto klaarom de klanten naarde ontnuchteringscelte brengen.
2 Cfr.R.Hotz,Geestuitdefles.Alcoholismein Oost-Europa,inStreven,mei1971,
pp.865-868.

De Sovjet-economie lijdtreusachtige verliezen doordearbeiders die met
een katerophunwerk komen.Een echtRussisch feestwaarbijnietalleen
bedenkelijkehoeveelheden worden gedronken,maarook - indien maar
enigszinsmogelijk - heelsink wordtgegeten,kan nietzonder gevolgen
blijven.Desondankstreedthiereen bijzonder menselijke en sympalieke
kantvan deRussischeaard naarvoren:degezelligheid en degastvrijheid.

Hetgeloofdervaderen
Veelwordtook vandaag nog geschreven over de z.g.<Russische ziel'weliswaar alleen maar in hetW esten.Een feitis,datbrH e lagen van het
Russische volk in de loop van de afgelom n decennia hetChristendom de

rughebben toegekeerd.Ditbetekentniet.datzijallen hetcommunismea1s
hun wereldbeschouwing belijden.Velen huldigen veeleer een platvloers
materialisme,zoalswijdatookbijonsaantreffen en ditverontrustdeovertuigde commuisten nietminder dan de overm igde christenen.

Overtuigdechristenen zijnertrouwensookvandaagnogin deSovjet-unie.
M en spreektinhetalgemœn vannogitijd 50miljoen Russisch-orlodoxe
gelovigen.M aar watbetekenen getpllen,a1shet om hetgeloof gaat? W e1

zijn de7500 kerken dienadekerkvervol#ngvan Chroesjtsjov nu nogbestemd zijn voorde erHienst,altijd overvol.Ik kon mijerook van overtuigen,datm ethetgroterworden van de afstand van de grote steden het

aantaljeugdigepersonen in de kerken belangrijk toenpm,hetgeen nietbetekentdatmen nietook inMoskou ofLeningradjeugd in dekerken vindt.
Banken kentmen in de Russische kerken niet.De mensen staan,m eestal

uren achtereen,dichtopeengepakt.In degrote kathedralen zijn heterop
feestdagenduizenden.Voordekerkisdedienstnogdeenigemogelijkheid
om de gelovigen te bereiken,want elke O ritatieve activiteit is verboden,

zoalsook hetonderrichtaan minderjarigen.
Toeristen uithetwesten die de taalnietkennen,vervelen Zch dikwijlsin

de Russischekerken.Zijvinden deliturgischediensten buitensm rig lang
en zijn van mening,dat<modernisering'Merdringend gewenstis.M aarde
meeste gelovige Sovjetburgersdenken er anders over.W antalleen nog
maarbinnen de muren van dekerk vinden zijdatwathetre#me elders
uithetom nbare leven tracht uitte bannen,n1.het religieuze. Hierhoren

Zjgrotestukken uitde H.Schrift,een schaarsartikel,datnauwelijkste
koop is.En deheleliturgieisvoorwiehaarbegrijpt,nietslechtseen cultushandeling,maartegelijkertijd œn permanentekatechese.
M enver/stZch ook a1smen denktdatdeRussischekerkelijkegemeenten
a= zijn.Dikwijlsishettegended hetgeval,wantdegelovigen hebben hRl
watover voor het onderhoud van de kerken.Als men overdag een kerk
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binnenkomt Wndt men er doorgaans œ n aantal vrouwen die aan het

schoonmaken Zjn.nikwijlszijn ze doorde kerkelijke gemeente s- iai
daarvooru ngesteld.
De reactie van de com mllnisten ten opzchte van de gelovigen isheelver-

sce end.Dezeligttusxn om nlijkeafwijzngen discn'minaueenee jdsen
Zgehele onverschilligheid aan de andere kant.Telkens weer belœ fde ik,

datpartijle en gœn sauw vermoM en hadden van hetbestaan van om n
kerken in hun stad.En noggeringerwasin datgevalhun kennisvan religieuze aangelegenhH en.

De paGjleiding Zetweliswaar het voortbestaan van hetgodsdienstige
leven metlede ogen aan.Zijvoelthierin œn bH rei#ng van hetcommunisme.Sindskortnemen officiëleinstaniesook w>reen vijandigerhouding aan ten opzchte van dekerk.Zijhebben daartoeO e re enen,want
hetishunnietontgaan,datdekerk in dejaren na dedood van Chroesjtsjov nietaan unzien heeftingeboet,maar veeleer gewonnen.De rH en
voorditfeitzouin laatsteinstantiewe1œnsbijhetcommunismezelfkunnen liggen.Ondanksalhun m gingen kunnen de communisten nietverhinderen datde toenemende ontwikkeM g van de burgers ook hun kritisch
vernaogen scherpt.Velen komen tot het inzichts dat de communistische
wereldbeschouwing gœ n bevre igend antwoord kan geven op essentiële
vragen.Hun belangsteK ng voor de gode enstgroeitdaardoor.Zulk œ n
ontwikkeling iswelin krasse tegenspraak m etde marfstische voorspelling
overhetafsterven van de godsdienst.

Deironievanhetgevalwilechter,datjuistop ditogenblik deregeringeen
aanvang m aaktmetde restauratie van oude kerken en hetvergulden van
de uivormigekoepels.Ditgebeurtonderhetmotto van zorg voorde oude

cultuuc maardeoudeRussischecultuurwasnu eenmaalbijuitstek kerkelijk.En ook aldenkthetregime ernietaan de herstelde gebouwen weer
open te stellen voor de erH ienst m aar richt het ze nu in het gunsigste

gevaltotmusea1,dan isdezeongewildenegatievandekerkelijkecultuur
uithetverlH en voor de kerk zelfvolstrektposidef.M en kan de kerk vervolgen,m aarm en kan erzich nietaan onttrekken haardesondanksin haar
grooleid te rekennen.

M isschien wordttoch juistindezelijdendeenvewolgdekerkietsZchtbaar
van de diepere Zn van de tweespalt in het Russisch m essianism e.Zoals

Kologriwow hetuitdrukte:<De Rus is hetzijvöôr of tegen God,nooit
œhter zonderGodl'
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demaandmei

@ Internationalesam enw erking
Noch deze viering noch die elfde vergaM et de economische boycotvan Rhode- dering werd een succes.
sië wordt door verschillende W esterse De viering bestond uit redevoeringen,
l
andendehandgelicht,alduslgiddeeep die lang van te voren gereed waren gerapportvan de Verenlgde Natles af ult maakt en die meer op binnenlands geeen vergelijking van de importcijfers bruik dnn op ceremoniële herdenking
dezer landen met de expprtcllfers van waren ingesteld. De meeste ffeesf-redeZuid-M rika. Deze vergelllking wees er naars waren nog we1beleefd genoeg om
iendelijke woorden
duidelijk op, dat Zuid-Afrika clandes- tenminste enkele vr
an hun gastheer,keizer Haile Selassie,
tien naar Rhodesië goederen exporteert a
die het uit de W esterse landen mvoert, af te scheiden. De vertegenwoordiger
waarschi
jnlijk metmedeweten van deze van Libië echter kon nietverder kom en
landen. Aanehka m aakte verleden J
*V r dan een wuivepd gebaar met een slap

Verenigde Naties

deboycotgedeeltelijk ongedaan doorde
invoer van nikkel en chroom erts uit
Rhodesiëweerwettelijk toe telaten.Een
resolutie om de maatregelen tegen Rhodesië te verscherm n door personen of
maatschappljen die direct of indirect

handje in de nchting van het Ethiopischevolk,doch baldeonmiddellijk daar-

na da!slappe hapdje toteen dreigende

vl
h
jstm de richtmg van de keizer,die
lJ verweet goede betrekkingen te on-

derhouden m et Israël en m et de Verem et dit land handeldrilven strafbaar te nigde Staten.De vertegenwoordiger van
stellen,werd weliswaar door de Veilig- Somaliland deed daar nog een schepje
heidsraad aangenomep,doch met dien bovenop door te protesteren tegen al
verstande dat Am enka, Engeland en dan niet vermeende samentrekking van
Frankrijk zich van stemming onthielden Ethiopische troepen aan de grens vu
en daarm ee te kennen gaven zich niet zijn land.Een demonstratie van Afriaan deze resolutie gebonden te achten. kaanse eenheid vormde deze viering beEen resolutie,die de boycotmoestuit- paald niet.
brelden totZuid-Afrika en de Portugese En wat de elfde vergadering van het
koloniën in Afrika,werd door een veto toporgnxn der Organisatie betrdt, veel
van Amerika en Engeland van de tafel meeqkwlm daarme
'tuitdan een nieuw
geveegd.
bewzjs dat de oorspronkelijke doelstellingen van de Organisatie hoe langer
hoe meer Op de achtergrond raken.

Die doelstellingen waren oorspronkelijk
In 1963 werd de Orgaisatie voor de eenheid voorhethele continenten zijn
Afrikaanse Eenheid opgericht. Destijd! volledige dekolonijatie. Van m litieke
sloten Zch daar 32 M rlknmnse staten biJ eenheid is eenvoudig geen sprake meer;
aan; later zijn er nog 9 bij gekomen. zelfs politieke eensgezindheid ontbreekt.
Bijde viering van hettienjarig bestnmn En veelbelangrijker dan dedekolonisater gelegeA eid van de elfde vergadering tie,voor zover nog noodukelijk,is de
De M rikaanse eenheid

het tot stand brengen van een politieke

d
erstaatshoofden,dieevenalsdeeerste economische sam enwerking, waar op
vergadermg in de Ethiopische hoofdstad deze vergadering we1 uitvoerig over is
Addis Abeba plaatsvond, waren dus 41
staten vertegenwoordigd.

gesproken, maar waar men nog m aar
weinig vorderingen m ee ho ft gem aakt.
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Ook al omdat de econom ische systemen Bonn.Voor het eerstbezocht een Rusvan de verscMllende landen Yer en daar sisch staatsm an de Bondsrepubliek
hemelsbreed uitelkaar liggen.De verga- Duitsland. Geen officieel staatsbezoek
dering werd eigenlijk overstemd doorde weliswaar, veeleer een werkbezoek, geArabische landen, die met alle geweld wijd voornamelijk aan het bespreken
heel M rika willen betrekken in hun van de mogelljkheden totnauwere ecostrijd tegen Israël.W aarnemersvroegen nomische samenwerking,maar niettemin
zich af hoe lang deze teenheid' nog van grote politieke betekenis geacht,
stand zalhouden tegen de allengsduide- mede doordekeM elijk aanwezigesfeer
lijkeroptredendetegenstelling tussen de van goede verstandhouding tussen de

<blanke'staten in Noord-Afrika eq de Bondskanselier enerzijds en de partijçzwarte'staten in het midden en zulden leider anderzijds.
van ditwerelddeel.
Atlantîsche onderonsles. President Nixons voorstel om het Atlantisch pactte
herzien en toteen nieuwe opstelling van
de Atlantische samenwerking te geraken
heeftaanleiding gegeven tot verschillende ontmoetingen, o.a. van President

Bilaterale contacten
Sovjet-unie - W estm uitslnna.Een
belangrijke bijdrage in de Oost-W est Pompidou metPremierHeath in Parijs.
ontspanning vormde het bezoek van de M eer van die ontmoetingen zullen in
Russische partijleider Brezjnev aan juniplaatsvinden.

@ Internationale conflicten
Vietnam
Vrede heerst er nog lang niet in Vietnam. Het aantal bestandsschendingen
loopt in de vele duizenden en hetaantal
slachtoffers in de tienduizenden.Nixons

losknippen van de kabels waarm ee de
Britse viuers binnen de eigenmachtig

door Ilsland uitgeroem n vijftig-mijlszone hun netten achter zich aan sleepten. De kanonneerboten voeren achter

devissersschepen om m!!eenkabelach-

adviseur Kissinger, de enige van zijn
m edewerkers die - m isschien - nietis ter zich aan,waarm ee ZIJde sleepkabels
m eegesleept in het W atergate-schandaal kruisten en opvingen in de achteraan
is weer druk in de weer gekomen en bevestigde knipschaar.De vissersvingen
heeft in Parijs weer besprekingen geo- dit op doortwee aan twee te varen;e'én
pend m et Le Duc Tho van Noord-viet- methetsleepneten een tweede langszij
chter, zodat de Ilslanders niet achternam om toteen nadere uitwerking vap a
de bestandsbepalingen te kom en.Of h1J om konden passeren zonder één nietdaarbij vorderingen maakte, was aan vissende trawler te rammen.De kapitein
heteind van de maand nog nietbekend. echter van de Aegir,de grootste van de
lslandse boten,vond er iets anders op
Vast staat wel, dat beide partijen in I
Vietnam sederthetopenen van deze on- - een methode diehij,naarhetzeggen
derhandelingen hun schendings-activitei- van de Britten,in zijn bad had uitge-

ten hebben ge>tensiveerd,kennelijk om
voorhetgevaldatdezq onderhandelingen resultaatzouden knjgen,zoveelmogelijk terrein te hebben gewonnen.

probeerd. Hij voerKôôr de vissende
trawler om,sleepte zlln kabel onder de
tw ee vissers door en knipte dan de
sleepkabels door.Ditwerd de Britten te

veel.In deeerste maanden van hetjaar
wistqy zijdeIlslandersnog we1debaas
Dekabeljauw-oorlog
te blpven ook zonderm arine-steun.VerDe kabeljauwoorlog rondom Ilsland gelekenmetvorigejarenliep hun vangst
heeft in de maand mei opeens scherpe nietmeer dan 3% Z achteruit.De tac-

tiek echter van kapitein Kaernestad
Voordien beperkten zich de kanonneer- m aakte een enigszins lonende visvangst
boten van de Ilslandse kustwachttothet onmogelijk.Zijbesloten toteen demonvorm en aangenom en.
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stratieve terugtocht. Dem onstratief te- vochten. H et aantal slachtoffers wordt
g!n de Britsemadne,die klaarblijkelijk in de honderden geschat. De gevechten
nlet in staatwas effectieve hulp te ver- duurden bijna veertien dagen.Eersttelenen tegen een paar onnozele kanon- gen het midden van de m aand leek het
neerboten.DeN avy kon ditmoeilijk op erop,dat de rust eniqszins weerkeerde.
zich laten zitten en trok uitter bescher- Libanon wi1de Palestljnen nietverdrijming van de Britse vissers.Promptzette ven m aar Ze we1 aan een streng regime

Ilsland een keelop van je welste.Het onderwerpen.Zij moeten hun kampen
sloot de NAvo-luchthaven op Zjn in de nabijheid van de hoofdstad vergrondgebied voor Britse militaire vlieg- laten;zijmoeten opgeven welkewapens
tuigen;het dreigde uit de NAVO te 1o- zij bezitten en zijmogen van de kampen, keM elijk om Amerika te chynte- pen waar zij worden toegelaten, geen

V
reenr;
hetdreigdemeteen klachtbj de
enigde Naties. Alleen de kapltein

militaire oefenterreinen maken.
Aldus begint de Arabische wereld meer
van de Apir dreigde niet maar legde en m eer verdeeld te raken.

zich metznn scheepje op de loertqtdat
een van devissersdevelligebegeleldinj

van de Britse oorlogsschepen verliet.HlJ
ram de dit afgedwaalde schaap m idzee.
Gelukkig vielen er nog g>n m ensenlevens en kon het schip zelf worden gered.M aar de gemoederen beginnen we1
hoog Op te laaien.Vooral nu Ilsland

H etlnternationale H of
Australië en Nieuw-zeeland hebben een
procestegen Frankrijkaangespam en b1J

het lnternationale H of van Justltie in
Den ITaag teneinde een verbod uit te
lokken tegen de Pranse kernproeven in
alleen nog maal brutaler wordt en al de Stille Oceaan.Een poging,die a priaankondigde ziln territoriale wateren ori tot mislukken is gedo= d, omdat

overenige tijd tot70 mijltezullen uit- Frankrijk de competentie v!p het Hof
strekken.W elja, waarom niet de hele i: dezeaangelegenheid bestnldt.Fr/ kAtlantic! Noorwegen hedt bem iddeling
rllk heeftweliswaar in 1959 de verpllchaangeboden maar aan het eind van de ting op zich genomen de uitspraken van
maand was nog niet duidelijk hoe het het Hof als bindend te aanvaarden,
conflict zou m oeten worden opgelost.
maar irl 1966 daaraan de reserve Verbonden dat het deze verplichting niet
aanvaardtwaM eer het aangelegenheden
HetM idden-oosten
van pationale verdediging betreft.

Evenalsenigetijd geledenJordaniëheeft Frlnkrpk
'' heeftzich dusnietœnsop de

nu ook Libanon een poging aangewend zittmg van het Hof, waarin de klacht
om een eind te m aken aan de pretentie van Australië en Nieuw-zeeland werd

van dePalestijnen om een soortstaatin
de staatte vormen.HetLibanese lejer
heeft de kampem enten van de Palestllnse vluchtelingen in denabijheid van de

behandlld, laten vertegenwoordigen.
Klaarbhjkelijk heefthetnietandersdan
minachting voor het Hof en ziet het er
geen bqen in om ook de intemationale
luchthaven van Beirouth gebombar- gerechtlgheid slachtoffer te maken van
deerd. Ook in Beirouth zelf werd ge- zijn atoombom.

* N ationalepolitiek
N ederland
De kabinetsformatie.Na bijna een
halfjaardokteren heeftNederland eindelijk een kabinet.Aan het hoqfd van

trokken.M et de grootste regeringsploeg
di! Nederland ooit heeft bezeten.
Bilster gelukkig is echter nic and m et
het resultaat van dit maandenlange
niet minder dan 33 m an - zestlen mi- touwtrekken.
nisters en zeventien staatssecretarissen In de eerste plaats om hetfeit zelf dat
is Den Uy1 het Catshuis binnenge- deze fo= atie zo eindeloos lang heeft
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geduurd.M en vraagtzich afofhier niet verschoven. M en praat nog wel over
een verworlngsverschijnselin de poli- verdere stapm n in die richting, maar
tiek naar buiten is getreden. Als m en voorshands toch in voorzichtigertermen
achteraf de loop van deze formatie nog dan kort geleden.Ook binnen de chriseens analyseert, komt m en tot de be- telijke partijen is het kabinet Den Uy1
vinding,dathetallem e heelandersen œn teken van tegenspraakgeworden.In
vooralkorterhad gekund,a1sniet in de alle drie de christelilke fracties is verhele loop van de formatie iedereen die deeldheid ontstaan tussen vôôr- en teer rechtstreeks of zijdelingsbijwasbe- genstanders van deze koers.Hetkabinet
trokken,zich telkens weer opnieuw aan Den Uy1 bescMkt weliswaar over œ n
loslippigheid had overgegeven.ledereen meerderheid in de Kam er,maar die is
moest zo nôdig in het openbaar zeggen aanmerkel
ijk kleiner dan het meegnnn
wathij wenste te accepteren ofniette van zelfs de KVP en de Anti-Revolutioaccepteren of te gedogen.En als de één nairen samen mocht doen verwachten.
wat zei moest de ander lik op stuk ge- Het duidelijkst is de tpenstelliny binven - met het gevolg, dat de zaken nen de chri
stelijke partllen totultdruk-

weer éérsteven moesten worden bijgepraat.En â1qzewaren bijgepraat,moest
er weer eentle fris van de lever watzeggen en dan begon het lieve spelletje
weer van voren afaan.Hadden de heren
<staatslieden'zich een klein beetje meer
reserve opgelegd,haddln Zjin alle op-

king gekomen in de houdln! van oudpremier Biesheuvel,dig onmlddellijk na
de overdracht van Zln portefeuille te
kennen gaf dat hijzozeer teleurgesteld
was door hetbeleid van zijn fractie in
de Ksmer,dathijgeen enkelebemoeiesmeermetde l litiek van zijn partij
rechtheid geprobeerd blnnenskamers tot ni
wenste.Geen partpvoorzitter,geen fraceen vergelijk te komen,dan had waar- tievoorzitter,nletsmeeq.Een bittere Mi1
scMjnlijk na een week of y- hetzelfde voor de Anti-Revolutlonairen, die ln
resultaatkunnen worden bereikt.'Publi- Biesheuvel toch - niet geheel ten onciteit'iserg mooi,maar een onbeheerst rechte - de aangewezen leider zagen.
gebruik ervu isklu rblijkelnk een vorm Gelukkig is men ook al niet helem aal
van politieke dœadentie, die in dit gevalN ederland internationaal tot een risee heeftgem aakt.
Gelukkig is men nog m inder, omdat
door al dat geklets Over en Weer de
vraag is gerezen of de basis van dit kabinet we1 zo hx ht is als Den Uyl wel
zou willen.Den Uy1 heeftm oeten toegeven,dathetprogram waarm x de drie

linksepartijen deverkiezngen ingingen,
nietzonderm eer identiek ismet hetkabinetsprogrAm. Hij heeft, alle toezejgingen tegenovel zijn kiezers ten spilt,
water in de wi
/n van zijn çKeerpunt'
moeten doen.Htjheeftwe1zo lang mogelijk volgehouden datditniethetgeval

met de samenstelling van dit kabinet.

Er zitten duidelijk een paar notoire
kneusjes1,waarDen Uy1blijkbaarniet

van af kon, m aar die in de toekomst
nogal watirritatie teweeg kunnen brengen.Een daarvan is minister Gruyters,
caféhouder en fe1 anti-christen.Een ander is de stu tssecretaris M arcel van
Dam , die tijdens de laatste dagen van
de form atie van hetkastjenaardemuur
werd gestuurd om datgeen enkele minister hem a1s staatssecretaris naast zich
wildehebben.Maarhijm oest en zou in
het kabinet en liet zich Op een manier
die ieder zichzelf respecterend m liticus
al lang de keel zou uithangen,heen en

wa
s,maartenslotteheefthijtoch moe- weer sollen tot hijtenslotte genadiglijk
ten erkeM en,dat de christelilke bond- werd opgenomen door Gruyters, die
genoten ôôk hun inbreng in het rege- metmoeite een <taak'voorhem op zijn
ringsproyram hebben geleverd.Zijn ei- departementcreëerde.
gen parttjheeft hem,zij hetmet pijn, M aar enfin:m eteen zuchtvan verlichhetgroenelichtdaarvoorge4even,maar ting is het kabinettenslotte toch geacZjn tweelinksebroederpartilen toonden cepteerd.
er Zch allesbehalve gelukkig mee. In - De Regeringsverklaring.Op m aandag
de achterban van D '
66 dreigt een com- 23 m ei stelde het kabinetDen Uyl Zch
pleterevolte.Opkdeelpsgezindheidon- aan de Tweede Kam ervoor metœ n red
erde cu stelilke partnen isernietop geringsverklaring, waaw an de voorlevooruitgegaan. De Christelijk Histon- zing twee uur vergde.
sche Unie heeft op het laatste moment In de aanhefvan deze verklaring erkenverstek laten gaan,m et het gevolg dat de de premier, dat di
t kabinet vrijwel
de vorming van één christen-dem ocrati- voorni
e
ma
nd
i
s
wat
hi
erzichvan had
schepartijverdernaardeachtergrondis voorgesteld. Het kon j
Jtll(te11 ten leven
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komen om dat ieder alternatief nu een- Hijkwam niettothet indienen van een
maal ontbreekt.H et zou echter niette- motie,omdat die toch geen kans maakmin trachten een beleid te voeren ter te en omdat hijhetjuiste tijdstip voor
yoorziening in denoden van elkedagen het tellen van de neuzen in de Kamer
m hetperspectiefvan gestage arbeid aan nog ni
etgekomenachtte.Dattellenvan
de nellyen kan beter plaats vlnden a1s
een vernieuwing van de samenleving.
Hoofdprqbleem voor het kabinet blijkt het Kabinetm etm eer concrete plannen
de bestnlding van de inflatie en het komtaanzetten.H et debatover de regedaannee verwante evenwicht ixl de ringsverklaring bleef opmerkelijk mat.
ogelilk een goed teken voor de levensRijksbegroting.Watdatlaltste belreft Mduur
k
van deze nieuwe regering.
reeg Den Uy1 nog een blttere p11te
sllkken vlak voor zijn optreden m de
Arbeidsvrede. Na het bereiken Van
Kamer:œn tegenvallervan 800miljoen, het compromis tussen de vakbonden en
voornamehlk ontstaan door Nederlands de werkgevers, dat een einde m aakte
verplichtingen aan de Europese Go
n de stakingsgolf van vorige maand,
m eenschap. H et inflatieprobleem M 1 zpn in de loop van de maand m ei de
worden bestreden door een krachdqe collectieve arbeidsovereenkom sten a1s
beheersing ;an lonen en prijzen - pnj- rijpeapl len uitdebomen gevallen.De
zen natuurlpk op de eerste plaats.Daar ene bednlfstak na de andere aanvaardde
ishetKabinetalmee voor de dag geko- het compromis, waarin de zaak Waar
men.En watde lonen betreft:de lagere hetallem aal om was begonnen,de corinkomens zullen naar boven m oeten en rectie op de inkomensverdeling, helede hogere naar beneden.Teneinde daar- maalin de versukkeling wasgeraakt.
toehetvoorbedd te geven heefthetKa- Naweeën waren er echter nog wel.
binet besloten de inkomensVan ml
@nl
*s- Innerl
ijkeconflicten in devakbeweging.
ters en staatssecretarissen te verlagen. PietBrusselvan de katholieke industrieW at de verdeling van de staatsuitgaven bond verweet uitgerekend Arie Groenebetreft, > 1 het Kabinet meer geld ter veld van het NVV,dat deze doorzijn
beschikking stellen voor cultuur,recrea- aarzelende houdiny de schuld was getie en maatschappelijk werk en minder worden van het mlslukken der kostbare
voor de defensie. Aan qntwikkelings- stakingsactie.D aar M 1tussen beide hehulp wi1 het Kabinet in 1976 anderhalf ren nog we1een hartig woord over valprocent van het nationaal inkom en be- len.
steden.
Evenals er nog menig hartig woord M 1
Verdere punten uithet program :
vallen over de vraag of de hoger bemaatregelen t
er bestrijding van de taalde werknemers nog langer de gelewerkloosheid;
deren van de bestaande vakcentrales
sanering van oude woonwi
jken en willen blijven versterken.Een deelvan
bestrijding van de woningnood onderde di!hogerbetaaldpersoneelisinderdaad
sociaal zwakkeren;
biJde bestaande vakorganisaties aanleçverlaging'vap de collegegelden tot sloten via eigen vakbonden. M aar bm500 gulden tegelilk met het om nen van nen die vakbonden voelt men er steeds
de mogelijkheid voor smdenten om ter minder voor om bij die centrales die
voldoening daarvan leningen te slulten; zich bij de staklngsactie ronduit tegen
versterking van de positie deronder- ditpersoneel,dustegen hun eigenllden,
nemingsm den;
hebben opgejteld,aangesloten teblpven.
bestrijding van de milieuvervuilingq De zelfstandlge bonden van hoger perbenoem ing van œn ombudsman, d1e soneel hebben recht
sgedinge: aangebemiddelen kan tussen de burgers en de Eannen om vastgesteld te krygen,dat
centrale overheid;
z!Jin de onderhandelingen d1e betreksteun aan de bevrijdingsbewegingen kmg hebben op de belanlen van hun
in Zuid-Afrika en elders.
leden,medezeggenschap knjgen.
Gejuich iserindeKamernietopgegaan Inmssen heeft Zch de verhouding van
over dea regeringsverklaring.De chris- de vakcentrales met de werkgevers voltelijke partijen aanvaardden haar niet doende verbeterd om de vakcentrales
zonder zich ongerust te tonen op be- weeraan hetoverleg m de SociaalEcom ische Raad te doen deelnemen.
pqaldedetailpunten,metnamedebezui- no
Reis n= r Rusland. Prinses Beatrix
nyi
ng
o
p
de
f
e
n
s
i
e
.
Ma
a
r
z
e
l
f
s
d
e
VVDlelderW iegel,die uiteraard feltegen het en Prins Claus hebben een uitgebreide
Kabinet van leer trok,liet na een glas studiereis naar Rusland ondem omen.
en een plas alles m aar zo als het was. Een unieke gebeurtenis, waarover de
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pers echter door gebrek aan m edewer- mo
Ziee
gt
ler
a,
1swe
hie
jteni
enetmeer waarhijkijken

king van de Sovjet-autoriteiten slechts
verklaring moetaflelgen.Nixon zelf trouwens ook.Eerstm1mondjesmaatkon meedelen.
nimaliseerdehijdehelezaak;toen heettehet,datZjn adviseursvolkomen buiVerenigdeStaten van Amerika
ten hem om hadden gehandeld en hij
H et W atergate-schandaal.De specia- van nietswisten tenslottekwlm hijmet
le commissie uit de Senaat belast m et een verklaring dathijhetallemaalwél
het onderzoek naar de achtergrond
. en
Van het W atergate-schandaal i
s deze
maand met haar openbare hearings begonnen.Veel sensatie hebben deze hearingsin de loop van de m aand meinog
nietopgeleverd,omdatdevoorzitter van
de commissie uiterst bedachta sm te

heeft geweten,m aar steeds heeftgehandeld in hetbelang van de nationale veiligheid.

strafvrijdom moesten overbrengen aan
de direct-betrokkenen. Die hogergeplaatsten zelfkomen llteraan debeurt,
a1s de kleine maM etles de fundering
voprhetonderzoek hqbben gelegd.

weer uit de moeilijkheden te redden.
Duidelijk een smoesje, want niemand

Na veeldraaierijen dus toch een halfslachtige bekentenis,gekoppeld !an een

uitvlucht.W antm eer dan een ultvlucht
is dat <
nationale belang' en die Tnatiole veiligheid'niet. De New York Tiwerk wilgaan.Hij is nietaan de top na
s heeftalopgemerkt,datNixonsweg
begonnen maaraan devoet;bijdeklei- me
ar de top van hetAmenka
' anse staatsne derde-en vierderangsmannetjes,die na
stel is gem arkeerd door allerlei onhetvuile werk m ochten opknappen:die be
de afluisterapparatuurm oesten aanbren- fraaie m anoeuvres,door watm en in de
gen in het W atergate-gebouw, die een politiek smerige strekey noemt en dat
jsteedsweerbijhetulwoeren daarvan
inbraak pleegden bijde psychiater van hi
De el Ellsberg en die namens hoger- zich beriep op de tnationale veiligheid'.
geplaatsten geld en m ooie beloften van Met dat smoesje probeert hij Zch nu
kan inzien wathet afluisteren van politieke tegenstanders als M uskie en M c
Govern met t
nationale veiligheid'te maken heeft.Nixon steltZch op hetstandpuntdat hija1s President van de Ver-

ZiJbeginnen zich ovengens alaardig in
bochten te wringen.Vooral degenen die
aan het begin van de m aand door Pre- eniydeStaten uitmaaktw!tdenationale
sident Nixon aay de dijk zijn gezet. veihgheid vergt. En dat zs nu net wat
Daaronder is de Juridisch adviseur van men hem kwalijk neemt.A1s de Preside President,Demn,de kwaaie pier.Ni- dent de m acht heeft alles te doen wat
em i
xlzijn eigen politiek belang zint
xonspersoonlijke vrienden,Bob Halde- h
man en John Ehrlichman, die in het omdat het zogennsmd in het belang is
W itte Huis de ro1van cerberus speelden van de nationaleveiligheid,betgkentdit
niemand kon zonder hun medeweten niets meer of minder dan de relnste dic-

en toestemming tot de Pjesident door- tatuur.
dringen - hebben uit elgen beweging W âternog Aan hetlichtgaat komen,
ontslag gevraagd; Dean kréég ontslag is niet duidehjk. Maar dât Nixon het
jzondermoeilijk za1krijgen nu uitde
en Zet nu aankomen datall> op zijn bi
rug geschoven gaat worden.Hij heeft kring van de m edewerkers der Senaatsal te kennen gegeven niets te voelen
voor de rolvan de zondebok en bereid

commissie al is geopenbaard dat uit de
stukken die Dean aan de commissie

te Zjn volledige opening van zaken te heeft overgeleyd,een TGestapo-mentali-

geven zonder enig aanzien desm rsoons. teit'in hetW ltte Huis blijkt,staatwe1
Hetgeen neerkomtop:zonder rekeni
pg vast.Nixon isreedsduidelijk in hetdete houden met de belangen van m iln- fensief gedrongen.
heer Nixon.Hetwerd echter steeds dui- Zal hij het er heelhuids afbrengen,
delijker,datde andere hooggeplaatsten, vraagt m en zich in Amerika af. Of
waaronder de oud-minister van Justitie, dreigthem een timpeacbmept', een W 0John M itchell: en de Zttende minister ces in het Congres,waarbil hij,als hij
van Justitie,m chard K leindienst,moeite schuldig wordt bevonden, als President
zouden hebben Zch a1s de verm oorde wordt afgezet? Steeds nleer begint naen
onschuld te blijven opstellen.De kring Zch te verdiepen in de enige keer dat
sluit Zch hoe langer hoe nauwer om een dergel
ijk proces tegen een AmeriNixon.
kaans president is aangespannen: M en
he
nnne
'
r
t
z
ich dat dit proces nlets te
Nixon zglfmaaktde rare sprongen van
een katm hetnauw.Zijn armeperschef, m aken had m et op zichzelf strafbare
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handelingen, doch uitsluitend met een
benoemingskwestie,waarin de President
de rechten van de Senaathad genegeerd.
Een politiek proces dus,dat geen straf-

vy Sealen Presidentvan hetHogerhuis,

had wanneer het tot een veroordeling
was gekomen.M et Nixon ligt de zaak

affaire Profllmo.

blekengecompromitteerd en moesten aftreden. Het ls niet waarschijnlijk dat
hierbij ook spionage-zaken in het spel
rechtelijkeconsequentieszou hebbenge- zijn, zoals enkele jaren geleden in de

erger, in zoverre dat bij ervan wordt
verdacht de hand te hebben gehad in

W est-nlpitsland

slrafrechtelijk wé1 vervolgbare hande- Onvem achts hedt Rainer Barzel eerst

llngen. Of echter het Congres dâârop de fractieleiding en naderhand hetvoor-

za1 besluiten hem in staatvan beschuldlging te stellen en of de Senaat hem op
grond daarvan za1 willen veroordelen,
is de vraag.HetgaatbijNixon pyecies

zitterschap van de Christen-Democraten

neergelegd.Hijvond du rtoe aanleiding
in de uitslag van een stemming binnen
de fractie over een voorstel zijnerzijds

a1sbijdeeerstepresiden!Johnso:inde metbetrekking to!debuitenlandsepovorige eeuw om het fmt dat hlj Zch litiek.N a een afwilzing van Bondskanse-

meteen zekere minachting opstelttegen- lier Brandt's erkeM ing van de DDR
over het Congres. Steeds m eer begint wildehijmeegaan metdiensvoorstqlom
het Congres behoefte te voelen om de voor de beide Duitslanden opname ln de
Presidentte vsrstaan te leven waar de Verenigde Nati% te vragen. Toen hij
grenznn van zlln macht llggen.Dâârom daarvoor geen m eerderheid kreeg,legde
ook tillen maar weinigen zwaar aan de hi
jzijn leiderschap neer.Een week later
cons
ga
an:
eqhe
uet
nties van Zjn eventuele heen- koo
s de fractie prof.Carl Carstens a1s
optreden van de domme brul- zijnopvolger.Carstensheeftzo goed als

aap Spiro Agnew a1sPresideyt.Zô dom geen parlementaile ervaring;hijmaakt
isAgpew nietdat hij zijn elgen cpnse- pas slnds twee Jaar deel uit van de
quentles nietkan trekken uithetfeitdat Bondsdag;Mjis echterwe1staatssecre-

heettCo
H
ngresdetandqn heef!laten Zen. taris van Buitenlandse Zaken geweest
ligtintegendeelm de liln van veler
onder m inister Schröder, die m et hem

vem achting dat hij na ee: evenmeel kandidaat stond voor de fractieleiding.
impeachment van Nixon zljn uiterste Carstens geldt als œ n bekwaam diplobestza1doen om braafaan de hand van
m aat.

hetCongres te lopen.En dat is prœ ies
wat het Congres m aar al te graag zou
Zen.
Griekenland
N t.xon
hebbe
n gekortwiekt.Achtereenvolgens De Griekse M arine is in opstand gekoén het Congres én de Senaat de
President de handen gebonden ten aan- men tegen hetkolonelsregim e.Heeftdat

lthans jeprobeerd.Twee gepensioneerzien van de oorlog in Cambodja.Het a
Congres heeft te kennen gegeven geen de admlraals troffen de voorbereidinen, d1e echter tijdig werden ontdekt.
nieuwe gelden m eer voor de bombarde- g
Waa
rschijnlijk zou van deze poging
menten in Cambodja te willen voteren; maar
weinigin deopenbaarheidzljn gede Senaat is verder gegaan en heeft de
President vierkant verboden nog énig
geld voor deze bombardementen te besteden.

Engeland

komen indien niet een der Griekse oorlogsschepen midden onder een odening
in Navo-verband was afgezwaaid naar
Italië en de haven van Fiumicino was
binnengelopen, waar commandant en
m anschappen politiek asyl vroegen en
kregen.

Engeland heeftook Zjn schandaal.Bij Intussey hebben dekolonelseen wetafhetuitkammen van pom owinkels in So- gekondlgd waarbijdefinitiefhetkoningho viel de zedenpolitie een soort dag- schap wordt afgeschaft en hun bewind
boek van een porno-koning in h= den, voortenminste tien jaren wordtbestenwaarin de namen van enkele leden van digd.
het Britse kabinet hoog stonden geno- In Europa rijstnu de vraag in hoeverre
teerd a1s klanten van de call-girls.Twee
leden van de regering,Lord Lam bdon,
een neef van Sir Alec Douglas Hom e
en onde= inister voor de militaireluchtvaart,alsmede Graaf Jellicoe,Lord Pri-

deze heren nog langer als betrouwbare
bondgenoten in de NAVO m ogen Worden beschouwd.In hoeverre zijnog een

wettig reyimevormen en in hoeverrezij
op hun elgen strijdkrachten kunnen ver-
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trouwen. Van hun marine, die een be- ven.Hij Ml Zch nu voor de rechter

langrijke ro1speelde in hetverband van moeten verantwoorden.Wordt MjverdeNAvo-strijdkrachtep,is'
m iederge- oordeeld,dan sleepth1
-Jautomatischzijn
va1nauwelpks m* r emge stootkracht te partijin zijn va1mee.A1s ongrondwetverwachten, nu vnl
''
wel de hele staf in telijk wordtdezepartijdan verboden.
de gevangenis terc ht is gekomen.

Italië
Politieke gewelddaden wekken steeds
m eer verontrusting en verontwaardiging
in Italië. D e Ineeste van dea gewelddaden gaan kennelijk uit van de neofascistische partij,op drie na de groot-

stein hetland.Tegep deleidervan deze
partij,Giorgio Almlrante,heeftde Itahaanse justitie een lijvig dossiersamengesteld,waarin de bewllzen zijn snmengebrachtdathijen zijn partijde grondwettelijke bepalin! overtreden die elke
poging tot herlevlng van het fasdsme
verbiedt en strafbaar stelt. A lmirante
echter geniet kmchtens zi
jn lidmaatschap van het parlement onschendbaarelf die onheid,tenzij hetparlementz
schendbaarheid opheft en hem aan de
gewone rechter overlevert.Dit is nu gebeurd. M et œn meerderheid van 484

Argentinië
M et uiterste zelfbeheersing hebben de
generaalsm etde - tot dan toe - Pro
sident Lanusse
het hoofd, op 25
m ei het presidentschap overgedragen
aa: Hector Campora,de Peronist, die
vnlwel zonder slag of stoot de verkie-

Zngen in maart won.De guerilla-strijders hebben het de generaals uiterst
moeilijk gemaakt loyaal te blijven; zij
hebben ook in de maand m eieen ongehoord felle activiteit ontplooid en verschillende hoge militairen en vooralbui-

tenlandse Mkenlieden en bedrijven wer-

den daarvan het slachtoffer. W at deze
Trotzkistische guerillas precies wilden,

isniethelemaalduidelijk.Demilitairen

dwingen tot een suatsgreep tegen het
peronism e of het peronistische regime

dwingentotnalee gvanzijn toezegging

om amnœ t'
le aan de guerilleros te ver-

tegen 60 heefthetparlement lenen en zl'ch aldus <de regering van het
Almirant> onschendbaarheld opgehe- volk'te tonen.Afwachten.
stem m en

België
Van socialisten diezich op kosten vJa de staatIiberaalgedragen
Er is een politico-financiële combine au hetlicht gekom en waarm ee de BSP
vea eeld zit.

PaulDemaegt,hoofdingenieurvan de R.T.T.(Regie voorTelegraafen Telefonie)heeftdeRu -topaangeklaagdwegenscorruptepraktijkenwaardooropdit
ogenblik reedszesmiljard Bfrvan destaatskaswerden overgeheveld naarde
privékas,te- ijlvoor 1972 deRW zelfverliesleed (82,3miljoen Bfr)en er
sprake van isweerom de reeds zeer dure telefoontarieven te verhogen.
Onder m inister Anseele werd de RW uitgebouwd toteen socialistisch bolwerk,

een fenomeen daterg Bel/sch isgezien dealhierverpolitiekteadministratie.
Anseelehad grootseplnnnen metzijn sectoren voerdevoori een politiekvan
prestige,mindervan zuinigenwijsbeheer.Toen hijvoorhetuiwoerenvande
werkengrotendeelsovergingnaarannnemingmetpromotor(waarbijeen firma
contractueelverantwoordelijk wordtvoordeverdere aanbesteding en uitvoeringvan deopdrachtinruilvooreen procentop deprijs)overtradhijderegel
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van de openbare aanbesteding van publieke werken, zoals voorgeschreven is

voor omvangrijke gemeenschapsuitgaven.
M aar er was meer.

Sindsin demaand juni1970 vertrouwensman G.Baudrin administrateur-generaalwerd van de regie,w erden de werken in aanbesteding haastuitsluitend toevertrouwd aan één prom otor,nl de firm a I.I.I. of Société d'Implantation et
d'
Investissem ents Im mobiliers,die opgerichtw erd in septem ber m et het kleine
startkapitaalvan 15miljoenBfr,laterverhoogd tothetdubbele.Deze firm a die
19% Fee kosten rekende op de contracten voor een m inim ale prom otie,heeft

in drie jaar tijd a= de regie een halfmiljard verdiend.Kan hettoevallig zijn
datdeze I.I.I.in handen isvan een groepje socialisten uitM ons,de stad waar
ook Baudrin van afkomstig is;datzi
jwerktmeteen architectuitM onsdienu
Bf
r
ve
r
di
e
nde
aa
n
ereloon voor het ontwerpen van RW reeds 360 miljoen
gebouwen;dat de werken werden uitgevoerd door een aaM emersbedrijf uit
Antwerpen waarvan een oud-kabinetchef van m inister M seele aandeelhouder
is;en datzijbovendienwerktmetdeduurstetuinarchitectvanhetland?
In 1972 werd er nog een tweede firm a opgericht,ditm aalvoor de binnenhuis-

inrichtingonderdenaam Equimo.Dezefirmawasgedeeltelijk gecontroleerd
door fnmilie van Bsm senator Dubois (eveneens uit M ons),sindsdien staatssecretarisvoorhuisvesting en ruimtelijke ordening voorW allonië.
Aangezien de aanbestedingen buiten de norm ale controleprocedure om gebeurden zonder m edewerking van de interne staf waaroverde RU beschikten vaak

voorprijzen die hetdrie-tothetvijfvoud waren van watmogelijk is op een
ander,heefthoofdingenieurDemaegtdezaak aangeklaagd.Hijwerddaarvoor
geschorstuitzijn am bt. V an hogerhand w erd de klacht voor onderzoek in
handen gegeven van de Enquêtedienstvan hetH oog Com itee van Toezicht,een
soort a1s ombudsman functionerend gerechtelijk controleorgaan m et advies-

recht inzake wanpraktijken in de staatsadministratie.Gedurende hetinterval
tussen de bekendm aking en de opdrachttotonderzoek kon G .Baudrin enkele
dagen uittrekken voor het aanzuiveren van de bezwarende dossiers en is dan
voor twee m aand op verlof gegaan. Staatssecretaris Dubois, die in opspraak

werd gebracht door de zaak Equimo,heeftzijn ontslag ingediend als staatssecretads en Nverd Vervangen.M dere vooraanstaanden,w aaronder N aessens

van deBankvan Parijsen deNederlanden,bleven op de achtergrond.M inister
Anseele,voogdijministervan de staatssecretarisdie de RW onderzich heeft,
beperkte zich toteen trotse uiteenzetting voorhetparlementover de prestigieu-

zepolitiek diehijvoertin dezesector.Hijwordtdoordepersa1shoofdschuldige aangewezen.

Hetisaltijdzogeweestdatdestaatdienstverleendeaandegrotenuitdeprivesector.Hetishelemaalgeen nieuwigheiddaterbindingenzijn metdebanken,
de groteconcerns,de m ultinationals.Hetcllmuleren van politieke m andaten en

beheersposten in debedrijven en degewoontebijv.ex-ministersin debeheerradenvan bankenofbedrijvenop tenemenalsbeloningnabewezendiensten,
zijn feitendieduidelijkgenoegaantonendatbijonsdestaatnogsteedseerstin
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dienst staat van de financiële en econom ische grootm achten en er slechts in

tweede orde is voor hetwelzijn van deburgers.
Van de socialistische partijechter mag je nietvooronderstellen dat zijprivébelangen en belangen vangroepen waarmee zijbindingen heeft,za1laten voorgaan voor de zorg om de arbeider,de m achtszwakke,de kleine m an.H et goed

beheren van de gemeenschapsgelden moetvoorhaarbelangrijk zijn.Nu een
aantalvooraanstaande socialisten tegen hun ideologie gezondigd hebben,worden ze gretig m etde vinger nagewezen door htm tegenstanders om verschillende redenen.

Vooreerstspreken dergelijke individuele schandalen meertotde verbeelding
van de m ensen dan de gestructureerde schande van de grootm achten achter de

politiek.Bovendien stekenelectoralebelangenweerhetkopjeop:wanneermen
een concurrenteen voetjekan lichten,za1men ditnietnalaten.
Vooralzalmennietnalaten eenl%tigtegenstreverdieopbasisvanzijn ideologie de plannen van de m achtigen * 1dwarsbomen van de eerste gelegenheid,
die hier alte gereid geboden werd,in discrediet te brengen om zelf het naar
eigen m aat gesneden staatsconcept ongestoortverder door te drukken.
Om dit alles is het dubbel fout dat socialistische politici zich aan dergel
ijke
praktijken begeven,zichzelf methetsociale welzijn vereenzelvigen en boven-

dien hun Bsm persgebruiken om hetpotjegedekttehouden in plaatsvan over
tegaan totdea= klacht.Blijkbaargaanookdaardegroepsbelangen aandetop
voor boven die van de basis.D it is koren op de m olen van wie zich nu reeds
nietvertegenwoordigd en dakloosvoeltzowelin de politiek als in de syndicale
wereld.

De regering zitondertussen in een moeilijk straatje.Sociai blijft er onrust
broeien.Erhangtreedseen verkiezingsluchtje waarin & n schandaalkan a= leidiag geven tot een gO R reeks.
D eze regering kwam tot stand om het com munautaire vraagstuk voor goed OP
te lossen,m aar daar hebbenwi
jnognietveelovergehoord.Hierzitmenhopeloos in het slop.

Ishetdanve- onderlijk daterreedsofficiec econtacten werden gelegd voor
het sam enstellen van een team voor het verkiezingscom m entaar op radio en

TV?Gewoonlijkgebeurtditdriemao dopvoorhand.
11-6-1973

RitaJolie-M ulieren W ardBosm ans

jForum
H ulp v//rB#belseKatechese
D rie banden van de Bibllsche Unterweisung,Hy dbuch zurAuswahlbibelêReich
Gotteô 'zijn totnu toeverschenen.Band
1 en 2 betreffen het zgn. Oude Testament; Band 3 het zgn. Nieuwe Testament,verhalen uitde evangeliën totaan

het lijdensverhaal. Deze delen willen
een handreiking zijn voor de katecheet
die met de schoolbijbel(W uswahlbibel
Reich Gottes') in de hand op verantwoordewijzeBijbelse Katechese* 1geven.Om hetgebruik zo ruim mogelijk

)
van Moses)toteen bepaalde episode te

beperken, en dit onvervangbare onderricht een bepaalde plaats in de historie

te wijan.Zo Zjn er van het hartstuk
van hetonderrichtvan M oses,het Boek
Leviticus,slechts drie perikopen in om
genom en.

IAeze handreiking wi1 het gelovige verstaan van de schriften '
leren', waarbij
door de samenstellers (terecht m.i.)

wordtonderstreept datBijbelonderricht

een vorm van verkondiging is.Daarom
willen de samenstellers ook geen compleet uitgewerkte lessen geven.Zijdrate maken is er een sleutel aan toege- gen slechts het m ateriaal aan,waarmee
voegd om dit handboek ook te benut- de verkondiger,de katecheet,het zijne

ten bijde in Duitsland bekendeEcker- moet doen,om zijn hoorders,zijn leerschulbibel,Gott unser H eil,en de Benziger Bibel.
De eerste band gaat van Genesis 1 tot
aan de roeping van Saul, de tweede
band vanaf Saultot aan de sfaccabese
opstand;de profetieën aangaande degene die komen gaat,volgen deze opstand

lingen in te voeren in hetgeheim van de
schriften, in het geheim van deze biddende overlevering.Hiermee kan duide-

lijk Zjn voor degene die dea boeken

* 1 gebruiken, dat er niet gesproken
wordt van de leefwereld van de toehoorder:de verkondiging van de schrifop de voet.In deze indeling blijkt dat ten staatcentraal.Iederhoofdstukwordt
de sam enstellers gekozen hebben voor afgesloten nletopgaven.Uit de opgaven
een historisch schema,zoals zij ook in blijkthoe hoog de sam enstellerszouden
band 3 een poging doen de vier evan- willen m ikken.Die opgaven duiden m .7.
geliën in een m in ofmeer historiserende ook tot welke hoogte zij de katecheet
ordening te behandelen. De recensent zelfzouden willen drijven.
weetdat hij de samenstellers daar niet B.v. op p. 150, Band 1:TW at kan men
alte lastig over mag vallen.De Bijbel uitdeze zin leren:TfKan Ik voor Abrain het leven van de kerk en de school ham verbergen,watIk ga doen''(Gen.

dwingt tot een bepaalde keuze, gelijk 19)'.
dat ook Zchtbaar wordt in de keuze De samenstel
lers weten datzij bij de

van de perikom n die in de lim rgie op
zondag worden gebm ikt.Hethistorische
m odellooptK hter gevaar een bepaalde
ontwikkeling tot norm te maken, het

onderricht van M oses (de vijf boeken

uitleg van de sce iften vele wetenschap-

pen te hulp moeten roem n,en zijheb-

ben dat ook gedaan,in ruime mate.
Ieder hoofdsm k bestaat uit twee deien.
Het eerste deel:<zum verstxndnis',waar-

1 HubertFischer,Hrsg-,Biblische Unterweisung,Bd.1, II,111,Kösel Verlag,M inchen,
19692,1968,1970,323,376,356 pp-,DM .25,- ,D M .35,- ,DM .35,- .
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In band I op p.48 schrijven de auteurs
n.mv.de Godsnaam Jhwh Elohim :E1ohim is de God van de natuur,van de
m ensheid,van de wereld:de Schepper.
Jahwe is de God van Israël,die zich in
sche wijze verwerkt.Er wordt gespro- de geschiedenis openbaart.Op deze maken over een ontsluiting van de tekst, nier gezegd is er weer alle kansdat onwaarbijenkele sleutelzinnen uitde Bij- houdbare tegenstellingen worden geforbe1 het betoog dragen. Daarna wordt muleerd.Hi
erbijhad de Joodsetraditie
gesproken over de Toeëigening, welke (waarvan de schrijvers voldoende kendoorgaans in een ietwat te particulier nisblijken tebezitten)meerbehulpzaam
gebed eindigt.
kunnen zijn.De traditie bindtdenaam
Inhoudelijk moet van deze delen wor- Elohim aan de ene God die richtend
den gezegd dat de gebruiker uitstekend handelt en intreedt voor de wereld, de
historisch en filologisch materiaal in naam Jhwh voor dezelfde ene God die
handen krijjt.Hijheeftmetdeze uit- barm hartig is. Dit geharrewar met de
gave een bljbels-katechetisch woorden- naam des Heren maakt de lezer dan
nieuwsgierig naar hetgeen er te lezen
boek in kortbestek.
A1ser toch opmerkingen mogen worden valt in het verhaal van het brandende
gem aakt,dan deze: Het historisch ver- brnlmbos* x.3).
p.208 (Band 1)wordtde vraag van
telbare overheerst, de ordening van de Op
boeken van het zgn.O.T.is volgens het M oses,'W ie ben ik', a1s een tegenwerin naast een algem enere oriëntatie in
kleinelettersgoede totzeer goedeW ortund SacherG rung wordt gegeven.Een
tweede deel: tzur Katechese'. D aarin
worden de basis-gegevens op katecheti-

ng van Mosesgelezen (Ex.3,12).
verloopvan dejaartallen.Aangezien zo- pi
iets met de evangeliën niet goed moge- M aar deze vraag van M oses geeft de
chrijver van Ex.3 alle kans om daar
lijk is, wordt een zgn.verloop gecon- s
op teantwoorden:<IK BEN metje'.Het
stnzeerd.
rd IK BEN is hetzelfde a1sin 3,14
Bovendien moetmijin ditverband iets woo
wor
dt
gebruikt:IK BEN die (zoals)IK
van het hart.
W ie heeft de katechese in Duitsland (en BEN.Hetgrandiozedatin hetschijnsel
an datbrandende braamboste lea n is,
ook in Nederland) ervan overtuigd de v
Godsnaam Jahwe,voluit geschreven, te is dat God en M oses <zo te zeggen'deelfde nasm tdragen'.M oses krijgt te
bezigen? Vanuitde verkondijende tra- z
IK BEN
ditie van de Kerk kunnen ZIJ dat niet horen op devraag wie Hijis:<
hebben geleerd. H oogstens vanuit de
rKonstruerende wetenschap van de vodge eeuW .
IAeze opm erking ism eerdan alleenm aar
een oproep om respect te hebben voor
de traditie van de synagoge, die deze
naam voluit geschreven nooit gebruikt
heeft.De naam Jhwh wordt in de traditie van de synagoge altijd genoem d de
Heer, of de Naam .Ook de septuaginta

metje';en a1shijvraajtnaardenaam

van God,dan krijgt KJ ten antwoord:
lk heb je toch algezegd IK BEN.IK
BEN zoals IK BEN (n1.metJOU!).
H et doet wat al te freligionsgeschichtlich'aan hier a1s uitleg in te lassen dat

God niet grijpbaar is,ook nietin zijn
naam,dathijaan geen plaatsgebonden

is.
De teneur van Ex.3 is,naar ik meen,
dat Gods naam gebonden is aan het1ot
vertaalt het immer met de Heer (Ky- van M oses. Gods naam wordt gedrarios),hetNieuwe Testamenteveneens. gen in hetonderrichtvan deze man M oAangezen de naanl Jahwe alleen voor
de Godsnaam in het O.T. wordt ge- SeS.
bruikt, kan de suggestie biM ensluipen Dekeuze dieuitde verschillendebijbeldat God in het O.T.een andere naam boeken gemaakt is,m aakt dat sommige
heeft dan in het N .
T..
verhalen te apart zijn komen te staan,
Op die manier kan de eenheid Godsge- zoalshetverhaalvan K ain en Abel.De
weld worden aangedaan.Een iederweet oude moeilijkheden worden nogmaals
op welkefnuikendemanierœn dergelijk naar voren geschoven.Er wordt gezegd
dat Kain en Abelniet de directe nakoonderscheid kan worden gehanteerd.
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dragers de lamme door het geopende

zijn.Het komt mij voor dat hier een dak naar beneden laten zakken. Daarkansgenfstis.D e traditionele leer:'een
van de gevol
qen van de edzonde is de
dood'#wordtm de eerste hoofdstukken
van Genesis zeer plasti
schweergeleven.
Adam en Eva tdoen' de zonde m de

tuin,en hetgevolg is,volgens hetBijbijlse verhaal,datKain Abeldoodt.De
Zn van Sint Paulus (Rom. 5): <Door

m ee wordt de aandacht van dat merkwaardige détail van M arcus afgeleid.

W antde boeiende vraag blijft:waarom

heeft M arcus dit nu zo precies willen
vertellen.
M aaralmetalbevinden WiJ
-ons tegenover een uitgebreid programma. W aardering m oet worden uitgesproken voor
de samenstellers die dit hebben aange-

een mens kwam de zonde in de wereld,
en door de zonde de dood',zou zo op durfd.Zij hebben de moed verzameld
Bijbelsenanaen geschreven kunnen wor- om ondankbaar verzamelwerk te doen,
den:door Adam kwana de zonde in de om veelbijeen telezen,waarvan gezegd
wereld,en toen sloeg Kain Abel dood. moetworden dathetmetvruchterbij
De historiserende trekken die heren der gelezen kan worden. Er is voldoende
merkbaarzijn,maken ook dater eigen- ruimte gelaten om verder te gaan dan

lijk weinig aandacht voor het land is wat zij hebben bijeengebracht en weldataan Abraham en zijn zaad istoege- lichtstimuleerthetom aan de hand van
zegd.Er is geen les over het sabbat- of

deze boeken de teksten nauwkeurigerte

hetjubeljaar(Lev.23)én daarzou het lea n.
een en ander gelea n kunnen worden

Ben Hemelsoet

overdewijze waarop wijmetde aarde,
het land om kunnen gaan. Daar zou
verteld kunnen worden hoe in het onderrichtvan M osesgedroom d wordtvan
een land waarin alles op orde is,waar
hetz6 goed is,a1s in het eerste hoofdstuk van Genesis a1s program ma staat
uitgaproken.
A1s hetland in zicht komtin de belofte
aan Abraham , staat er merkwaardiger-

Een dynastie vJa
Bouwm eesters
Terwijlde aandachtvoorhetactueletheater in N ederland zich op het ogenblik

lijktte reserveren totde kleineintieme
doeclubjes,iserhetfeit,in Zch verblijwijsa1s'Sacherkhrung':(Band1,p.119): dend a1shetniettegelijk een soortvan
Izu ewigen Besitz:Auf diese W ort berufen sich die Israelisin ihrem im Lande
Abraham neu errichteten Staat, berufen sich aber auch die Araber.Auch sie
sind kinder Abrahams von Ismael her'.
De samenstellers weten toch ook datde
StaatIsraëlook uit de nood geboren is,

afwenden van de toekomst inhield, dat
het verleden, het recente of het meer

afgelegen,in beminnelijke accuraatheid

langzam erhand bekend wordt gemaakt.
Voorlopig is er nog geen gebonden geschiedei s van het Nederlandse theater
in zicht,maar onde> ssen wordtm ateom toevluchtsoord teZjn in een wereld riaal beschikbaar gesteld dat daarvoor
van vervolging...
m isschien de basis kan aandragen. In
In het deel van het N .
T. overheerst te- e1k geval heeft Simon Koster,na zijn
veelm.i.de vergelijking van de onder- dwarsdoorsnede van hettheaterteHaarscheiden verhalen. A1s katechese een 1
em (Streven,april1970,qp.744-745),
vorm van verkondiging is:dan mag de nu een ernstige veryxm elmg gegevens
tekst van de evangelist Zln weerbarsti- samengeschreven over de fsmllie Bouwge eigenheid bewaren.Dan hoefter niet meester, die bovendien prettig en zelfgeschreven te worden dat M atteûs het standig gelezen kan wordeni.
onwaarschijnlijkevan de scène heeftge- Het kan de doorsnee-Nederlander be-

voeld,en dathijdaarom weglaatdatde kend zijn wie ofwathetbegrip Bouw1 Simon Koster,De Bouwmeesters.Kroniek van een theatedamilie,Van Gorcum & Co.,
Assen,1973,420 pp.,113 i11.
, /36,- .
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jna een nationaalbegrip geworden.Koster had deze patriottische trotsgevoelens rustig kunnen cultiveren en
de idolatrie vers voedsel geven. Dat
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veer aaM emelijk gemaakten tevens de

beroepskeuze van de vele kinderen.En
zo gaatde lieve g>chiedenismaardoor.

Totvandaag toe.M en toezijn ereen

paar stamleden ontsnapt naar de mu-

heeftMjgelukkij nietgedaan.W atuit Zekwereld,de zangkunst,de opera,het

vorige beschrijvmgen van het Bouw- circusofhetvariété,maarook datblijm eester-fenomeen reeds vertrouwd was, ven milieus die niet van het gewone

heefthijzorgvuldig afgetastnaaronver- spreektheater1ostekoppelen zijn.M en
geeflijkeverering en historischecorrect- toe is er een teruggevallen (als dat het
heid; hij heeft er bovendien een serie goede woord is) naar een beroep dat

volkomen onbekende details en inzich- eveneens een zekere taaiheid in de
ten bijgevoegd en hijheeftdeafa nder- Bouwmeester-familie vertegenwoordigt:
lijkegroten terug in de schootvan œn de kapper; op wellicht wat onverantuitgebreide familie opgenomen. Zo is woordewijze kun jezelfsin ditvak œn
een acteurslandschap ontstun datnetjes theatrale obsessie willen ontdekken.De

de oorsprong, de m ripetieën, de zij- overgrote meerderheid echter is bij'het

sprongen, de artisticiteit en de actuele
stand samenbundelt.Een genieterig leesboek voor ieder gegadigde,een imponerend feitenboek voor de vakgdnteresseerde,een vertederend album voor wie
in dit theater de roem en de grootheid
van anderhalve eeuw schouwburgamusementwenstterug te vinden.
M derhalve eeuw Bouwm eester dus.
Naar de inhoud wel,naar de nalm niet.
Op zoek gegaan naar de her- en afkomst van de noodzakelijk-centrale
Louis Bouwmeester, heeft Koster een
aantal verwaarloosde acteurs achterhaald die onmisbare loten aan een we1

theater terechtgekomen; sommijen,
dichterbij ons toe,tegelijkertijd biJde
film en ook deradio heefterenkelen als

pioniersbijhetluistersm lmeegenomen.
Hetisduidelijk dathetNederlandsthe-

ater niet rechw aardig beschreven kan
worden zonder het aandeel van deze
grootse familie breed uit te m eten. En
datheeftKostergedaan,voorlopig meer
met realia dan met interpreterende reflectie.M aar in ieder 1id meteen rechtvaardige m engeling van directe wetenswaardigheden, indirecte plaatsaandui-

dingen uiteindelijkebetekenis.
Terwijlik erenkeldemeerbekende ac-

erg woelig uitgegroeide stlmboom zijn teurs en actrices uitpik,wi1ik toch even
geweest. In een logisch-chronologische schetsen wie erin deze dynastieallem aal
orde wordt deze faM 'liegeschiedenisver- thuishoort. De stamvader is Frits Roteld,verdeeld over dde tijds-en perso- senveldt (1769-1847).Zijn zoon Louis
nengroem n: de voorouders, de grote Rosenveldt(1798-1867) heeftmet Zjn
vier,hetnageslacht.Een indrukwekkend

œ htgenote Susxnne Lambotte een dochdefilé van acteurs en actrices die allen ter Jacoba, van wie de dochter Gesina
metwisselend belang in hetN ederlandse Huysers(1859-1941)trouwtmetHenri

theater hebben jestaan.

Poolman (1853-1925) en twee zoons

Koster heeft de onbetwiste stamvader heeft,Alexander (1885-'1950) en Louis
opgegraven en hem alle eer gegeven Poolman (1887-1945). Louis Rosenwaardoor de verdere evolutie min of veldt heeft echter ook een verhouding
meer causaal verklaarbaar wordt. Hij m etElisabeth Vink en dat levert Louis
schrikt er we1voor tenzg om zoiets als B. J.M oor op (1837- 1931, genoenad
een genealogische dwang naar voren te n> r zijn stiefvader);deze Louis h4oor
schuiven;hijweet te sterk hoe iemand heefteen verhouding met de beroemde
dieeenmaalin hettheatermilieu verzeild Sophie De Vriesen datbrengtHenriDe
is geraakt, en zeker in dat van de 19e Vries (1864-1949) en Sophie De Vries
eeuw,waar acteren nog steeds een on- (1873-1961)mee,en dezelaatste dochnette levensvulling was, niet meer ont- tertrouwtmetHenriBrondgeat(1865snapm n kon. M etœ n worden de bin- 1928).De veelzijdige Louis Rosenveldt
nen- en buitenechtelijke relatiD onge- heeft nog een tweede verhouding, m et

en hier pas duikt voor het eerst dé kingen aangegeven om een indruk te
dynastische naam op - Louisa Bouw- kri
jgen hoe omvangrijk (in eenheden en

-

meester(1818-1865).Methaarheefthij in toneelkunstigheid) deze dynastie we1
vier klnderen, van wie drie het knzim is. Koster verhaalt van e1k van deze
van de Nederlandse theaterwereld heb- mannen en vrouwen het persoonlijke
ben gevormd:Louis (1842-1925),Frits lotgeval,hetvallen en opstaan,de evo-

(1848-1906)en n eodora (1850-1939). lutie in persoonlijk opzl
'cht en op het

Onder de grote vier, K osters midden- stuk van de integratie binnen hetwe1en
luik: vallen bilgevolg Louis M oor, weevan hetNederlandstheater.DegroLouls,Frits en Theodora Bouwmeester. te vierkdjgen demeesterulmte.Terugledervan hen levertzijn eigen aandeel houdend met persoonlijke klemtonen,
in de continuïteit van het Nederlands bedaard en stil vertellend, rustig corritheater. Louîs Bouwmeester heeft m et gerend wat,beu st of niet,in de histozi
jn vrouw Anna van Engerstwee doch- rische publiciteit vertekend binnengeslo-

ters, Louise (1872-1959) en Roosje
(1875-1961,van wie de dochterLoesje
Vis (1922)Zch Loesje BouwmeesterM1
noemen) en een zoon Rafaël (18781926). Met zijn tweede vrouw Grietje

m n is (b.v.de grandiloquente onzn in

van Engers heeft Louis Bouwm eester

Bedenkingen?Hetboek isduidelijkniet

nog Louis jr (1884-1931)en die heeft
a1s kinderen Louis mekend a1s Loeki
Stoethaspel, 1915-1955) en Joy Carla
(1921),die met Johan Kaart trouwde.

bedoeld a1s personenculm s.De vraag is

echter of hetiets anders kan zijn dan

n eo M aM -Bouwm eesters levensherin-

neringen),schetstKoster het historisch
panoram a.

uitgerekend dat.Hettheater,zelfs in de

19e eeuw, en wezenlijk niet gewijzigd

in accenten we1 enigszins verlegd,
Uit een verhouding met M argaretha de mzeakaerr i
n de 20e,is een gem œnschapsgeBoer houdt Louis Bouwm eester Tilly beuren,
een collectiefproceswaarvan de
over (1893),die zich Bouu e%ter Y inddentele onderdelen een intrinsiek
noemen en za1 trouwen met Pierre P& even vitale functie vertegenwoordigen
rin.VerderheeftLouisno! bijMarie a1s de grote afficheletters.Dit gemeenBraakensiek een dochter W lesje (1909), schapsgebeuren nu is in Kosters boek
die zich ook al Bouwm eester heeft getoch wel verregaand (en waarschijnlijk
noem d.
zelfs onwillekeurig) opgelost in indidFrits Bouwm eester heeft drie kinderen duele lotgevallen en loopbanen; een vijehad:LouisAdolf(1882-1922),Frits sie op het historische gebeuren van het
Jr(1885-1959) (gehuwd metDogi Ru- tho ter zelf ontbreekt opvallend. Na-

gani,meteen dochter Alexandra,1923) tuurlijk laatKoster af en toe fijne deen Adolf(1889-1959).TheodoraBouw- tailsblnnensluim n die verraden dathij
meester is getrouwd geweest met M au- ditaspectkent,maarze blijven te inciritsFree el(1841-1873),HenziBrond- denteel om zijn standpunt a1s theater-

geest en Gottfried M ann. M et M aurits historicus te bepalen.Datbetekent toch
Prenkelheeftzetweezoonsgehad:Lou- dat, mocht een theatergeschiedenis van
is (1869-1900) en Theo Sr (1871- Nederland Op het getouw komen, de

1956);Louisheefteen zoon gehad,Theo vraag blijft of deze Bouwmeester-bijjr(1893-1955)die,om in defamiliete drage een essentieel element kan uie ablljven?metLily Bouwmeester(1901)is ken voordergelijkesynthese.Demensegetrouwd.Lily is een dochter van Louis lijkelotgevallen mogen dan bevredigend
Adolf Bouo eester,die ook nog Dolly behandeld zijn,hetartistieke verhaalis
(1913,gehuwd metC.L.van derLugt toch we1te weinig afen uit.RepertoireM elsert jr) en Louis (genalmt Loetje, flitsen, engagementsdata, speelgebieden
1913)a1skindereh heeftgeha
'd.
ofstandplaatsen worden aanjehaald,af
Dat is voorlopig alles. Een reusachtig en toe ook œ n rolinterpretatleve beoor-

struikelnetvan namen,huwelijken,ver- deling @.v.Louis Bouwmeesters Shyhoudingen en talent. lk heb m et enige lock,uiteraard).Datblijfttoch enigszins
breedte deze diverse takken en vertak- perifere info= atie.W at '
het theator a1s
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(kunstlgebeuren voorstelt,iste veelon- te kom en tot het samenleggen van de

uitgedrukt gebleven.Intrinsieke evaiua- reusachtige pua el. En daar wachten
tie,die uiteraard een anderssoortige re- echtvelen op.
constructie, beschri
jving en conclusie C.Tind= ans

zou vergen,valtnauwelijksaan te treffen.
Deze bedenking is onrechwaardig ten

aanzien van Kosterspersoonlijkebedoe- Achtergronden en
ling.In zijn Verantwoording schrijfthij consequenties pJa
uitdrukkelijk:<Ik heb hetfenomeen van deCubaansecrisis*
die uitzonderlijk begaafde flmilie (...)

niet willen interpreteren, maar het zo

De verzoening m ssen John F.Kennedy

nuchter mogelijk besceeven op grond en N.S.Chroesjtsjov naeen dertien davan de feiten die het documentaire on- gen durend drama in oktober 1962
derzoek heeft opgeleverd'. Dat deze opende een nieuw hoofdstuk in de Am eoud-joumalistnietuitpaktmeteen we- riknsns-Russische betrekkingen. W aar-

tenschappdijke theatergescMedenis,valt
hem dus hel- aalniet kwalijk te nemen.Voor de wetenschappelijk belangstellende heeft hij trouwens voorbecl-

scMjnlijk zou de toenadering mssen bei-

de super-m ogendheden ook zonder de
Cubaanse cns
'is hebben plaats gehad,
toch versnelde deze het proces.
dig gezorgd; van oordeel dat de nood- In dit verband stelde K. S. Karol de
zxkelijke talrijke citaatplaatsen <de lees- vraagwaarom Chroesjtsjov zoveelrisico
baarheid van het boek zouden storen', had genomen. De antwoorden op dit
hedthijzezonde= eergeschrapt,maar raadsel lagen,volgens hem, in de bin-

flijsten van alleWndplaatsen betreffende nenlandse simatie van de Sovjet-unie.

feiten,meningen encitaten Zjn(...)je- Een jaar voor de Cubaanse crisisâwas
deponeerd in de docllmentatie-afdellng
in M oskou het XXTIe Congres van de
van het Toneelmuseum te Amsterdam, CPSU gehouden.Op het eerste gezicht
waar belangstellenden ze ten allen tijde had dit op binnenlands gebied nauwe-

kunnen raadplegen'.Fijn zo.Want dat lijks iets nieuws gebracht, omdat het

betekentdatniet alle werk hoeftte wor- Chroë tsjovswenshadgesteund zijn deden overgednan.W aarje nietkuntvol- staliniseringsbeleid te volvoeren via een
houden datKoster zonderm eer een vul- op econom ische groeigerichte politiekz.
gariserend gachrift heeft voorgelegd Er werd een nieuw programm a aange-

(omdat te regelmatig zijn bevindingen nomen datde ve- eanlijking van het
communisme in de Sovjet-unie vôôr
weerleggend uiwallen),is het resultaat 1980 beoogde en het proclameerde het
anderzijds niet een pasklaar onderdeel eind van de dictatuur van hetproletarizowel volkomen nieuw a1s het bekende

van die totale overZchtsevolutie. Door aat in Rusland,ervan uitgaande dat de
zijn bewonderenswaardige reserve (want sociale verschillen waren verdwenen in
het komt me voor dathij uit zijn ge- dit land dat estaat van het gehele volk'
zond-nmateuristische ijver a1s historicus geworden was.
zichzelf niet tot synthetisch evaluator Toch washetXXTTeconjreseen zwaheeft geprom oveerd,hoeweldaartoe zo- nenynng van het Chroesltsjovisme. De
we1 het materiaal a1s het inzicht bezit- Kremlinleiders moesten er zich op dat
tend) heeft Mj wellicht de honger ge- moment, in oktober 1961,volledig van
scherpt van œ n nieuwe generatie, die bewustzi
jn dathun economische planuit ditrijke voormateriaalkan trachten nen in feite onuiwoerbaar waren. Bo* Enkele opmerkingen naaraanleiding van hetboek van K.S.Karol,Cuba slndsde revo-

lutie,Tien l'
aarpolt
.
tiekeen economische ontwikkeling.(Kritiese Bibliotheek),Van Gennep,
Amsterdam, 1973, 531 pp.,/28,50.
1 In oktober 1960.
2 HetCongres beslootdan ook Stalins lichaam uithet mausoleum op het Rode Plein te

verwilderen en M alenkov,M olotov en Kaganovitsjuitde partilte stoten.
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vendien liep de groei van het nationaal tsjoven dezijnen wilden,waserkennlng
produkt,in plaats van te stijgen,sinds van deDD R in de wachtte slepen en de
1958 stelselmafg terug.Onder deze om - stabiliteit van het Pankovregime te verstandigheden gaven Chroesjtsjov en zijn zekeren. De toenmalige Kremlinleiders
onageving er de voorkeur aan een nieu- wilden evenmin hun revolutie exportewe aanval op Stalin te lanceren om zo ren.W aarom moesten de Russen dan de
voor het volk de opeenstapeling Van Amerikanen bedreigen? In feite wond

Chroesjtsjov ergeen doekjesom datmen
moeilijkheden te verdoezelen.
Chroesjtsjov was dusnietmeerdan een decoëxistentie wilde ople% en en op een
voorlopige overwinnaar.Hij moestZjn spectaculaire manier laten Zen dat Zj
kameraden snelfeiten en overwinningen
voorschotelen.
Binnenslands was Chroesjtsjov niet in
staat wonderen te verrichten,maar hij

devruchtwasvan de gewelége militaire

machtvan de Sovjet-unie en niet het

resultaatvan concessies M n œ n sterkere
tegenstander.
was duidelijk vastbesloten zich in te Hetzenden van de raketten was dusniet
s?annen voor de verwezenlijking van m eer dan een illustratie van hettoen in
zljn grootinternationaalplan.Hij had hetKrem lin heersende politieke denken.
van het congres geprofiteerd om zonder D eze ondem eming kon Khter niet slaoverleg m et de andere communistische gen om de eenvoudige reden dat de we-

partijen debanvloek uittespreken over reld anders was dan Chroesjtsjov zich
departijvanM banië,waardoorChroesj- voorstelde.H et beleid van de Amedkatsjov de overeenkomsten van de confe- nen waser op gerichtbepaaldebelangen

rentie van de 81 communistische par- te verdedigen en kon door een Russisch
tijen van 1960 schond en de Chlnea n machtsvertoon op de drempel van de
Verenigde Staten niet veranderd worom nlijk provoceerde.
M aar dit was volgens Karol een wel- den.Chroesjtsjov moest in de krachtdoordachtgebaar,datjuistbedoeld was proef in oktober 1962 tenslotte capitu-

om aan te geven datMjin hetvervolg leren.Hijverloordemeerderheid in het
!een rekening zou houden metdekri- partijpraidilxm,hetgeen fataalzou blijtlek van de <staEnisten,ykux n ofbujten ken voor zijn positie in het Kremlin.
de Sovjet-unie.Chroesjtsjov wasvastbe- Toen Chroesjtsjov in april 1963 versloten zijn internationale doelstellingen, klaardedathijnieteeuwig aan demacht
metnnm e de politiek van vreedz>m e co- zou blijven3,gaf Mja1seerste aan dat
existentie, door de overgrote meerder- zijn maanden in hetKremlin geteld waheid van de communisten te doen accep- ren.
teren.
Gedurende de laatste pedode van djn
De Verenigde Staten schenen echter,a1- bewind was Chroesjtsjov miet naeer dan
thans volgens Karol, geen coëxistentie een qevangenevan deni
euwemeerderte willen die hun expansionisme in de heid m hetpartijpresidium.Hijhad nog

wereld in deweg zou staan.Zijmoesten juistde tijd om œn verdrag te tekenen

dus gedwongen worden deze te aanvaar- m etde Angelsaksische mogendheden ten
den; en de Russen bescMkten toen al aanzen van het verbod op atoomproeover œ n zodai ge militaire kracht dat ven in de aM osfeeren om debreuk met
zij president Kennedy tot rede konden China compleet te maken.
dwingen door middel van Rn demon- Chroesjtsjov M g eens en voorgoed af
stratie van hun macht op de drempel van voor de Amerikanen te Mnderlijke
van de Verenigde Staten.
en voor de ewereldvrede'te gevaarlijke

De Russen begeerden o? datmoment initiatieven.Deze politiek,die zijn om

naar alle waarschijnlijkheld gen enkele volgeo voom etten, leidde niet tot de
gebiedsuitbreiding en het is daarom op

grote vev.nening en verhinderde niet dat

zijnminstonjuisttebeweren datzijBer- nieuwe connicten losbarsttenA. De wlijn wilden annexeren.AlleswatChroesj- reld bleek altijd ingewikkelder dxn de
3 Cf..Neue ZûrcherZeitung,26 april1963.

4 Zoals in Vietnam,waar de Russen bijbetrokken waren.
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erfgenamen van de oktober-revolutieZch
konden voorstellen.

M oskou aanstoot te geven en Zch in
feite a1s veel krachtiger beschouwden
Door de Russische raketten teru! te dan hun Russische rivaal.De Amerikatrekken erkende Chroesjtsjov impllciet nen waren in februari 1965 overgegaan
A thet tijdperk van de invloedssferen tot het stelselmatig bombarderen van

niet voorbij was en dat de Verenigde Noord-viemam juistop hetmomentdat

Staten in hun eigen deelvan de wereld premier Kosygin zich m
' Hanoi bevond.
de lakens bleven uitdelen. Vanaf dat Ondanks dit affront hadden de Russen
m omentmoestFidelCastro ernaar stre- de Am erikanen nietvan repliek gediend.
ven voor zijn land een aparte status te M en m oest concluderen dat de Verenigverkrijgen, ondanks het feit dat Cuba de Staten de enige superm acht in de
binnen de Amerikaanse invloedssfeer m oderne wereld Warem om dat niem and
lag. De Sovjet-unie was de enige die in staat bleek hun expansie af te remC'uba daarbijkon helpen.Erwas geen men of œ n halttoe te roepen.Voor de

enkelemogendheidoflroepvan landen Cubanen voorspelde een dergelijke conin stnnt Cuba besche= lng te bieden.
De escalatie van de Viem amese oorlog
zette een groot aantal dogma's in de
commlmistische wereld op losse schroeven.Deze toonde aan dat de Verenigde
Staten er niet langer tegen op zagen

*
ê p.

& *

e ..

statering niets goeds: zij liepen, naar

men algem een van mening was,het ge-

vaar onmlddellijk na de Vietnamean

o? delijstvan slachtoffersvan de Am enkaanse macht te staan.
L.L.S.Bartalits
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Boekbespreking

Binnengekom en boeken,aan hetbegin vJa iedere

rubriek yermeld,worden besproken naarmogel#kheid
qiedom.Chaotischebewegingdieindezes-

SO CIALE W ETENSCH APPEN

tlger jaren te San Francisco in de derde
grootste staatvan de U .S.,Californië,zou

ontstaan zijn en door de New-York Times
van januari1968 onder de tien meestmarDocum entation sur l'Europe Centrale. - kante evenementen van hetjaar werd gerelnstituut onderzoek van M idden-Europa, kend.Niet alleen het feit dat zi
J tot een

K ath. Univ. Leuven, 1973-1, 80 pp., horde van 500.
000 aangroeide, een aantal
abonn.BF.450.
even hoog a1s de m axim ale aanwezigheid
Geneesmiddel en maatschappq.- Kater- van Amerikaanse militairen in Vietnam ,
nen 2000, W olters-N oorA off, Groningen, m aar ook datin Japan en Indië,in de slavische landen en op hetEuropese continent
1972 4/5,35 pp.,/6,
-.
K leinpenning,D r.J.M .G .- Brazilië.geli
jkaardige bewegingen a1s eendagsbloeRom en & Zn, Roermond, 1973, 188 pp., men opbloeien en verwelkten,stem ttotna-

krt.en i11.,j14,90.
K reykamp, Toine - Planning terwille van

denken.A.L.vergelijkthetMppiedom nog
hetliefstmeteen kinderkruistocht,spelend

de baas z'
n f##.- Katernen 2000, W ol- en joelend, maar ook li
jdend en hopend

ters-Noordhoff,G roningen,1973,1,22 pp., optrekken naar een nieuw Jerusalem waar/3,
-.
van debesten alleen weten te vertellen hoe
Robertson, Thomas S.- Consumentenge- deze Tnieuwe stede'er niet za1 uitzien.
drag.- (M arka) Spectrum, Utrecht/Ant- Er staan behartenswaardige uitspraken in

werpen,1973,197 pp.,/7,50,BF.123.

ditboek datmede in beeld brengt hoe wi
j

1973,79 pp., )5,15.

uit gezinnen kwamen waar men lijden en

A nneLom bard

dood volslagen had weten te verbergen
voor het fata m organa van een el erisch
geluk dat in een vertecu iseerde wereld
nergens kon gevonden worden. Nergens?

Schenk,H .G.- D e geestvan de rom an- leven in een maatschappij waar 'l'expert
tiek.- Ambo, Bilthoven, 1973, 254 pp., se substitûe au pionier,le psycM atre au rof17,50.
mancier'. Wij werden het meest getroffen
Prede is meer... - Ambo, Bilthoven, door de bewering dat de H ippiekinderen

Le mouvem enthippie aux Etats Unis.
U ne double aliénation entre le rève et
la rlclifl,le salutetla perte

W ellichtzi
jn de lange haren,meerdan mode,een symboolvoorde dichtnaastelkaar

lopende levenslijnen der mensen, zo verscMllend omdat zij zo geli
jkend ziln. De

Série TDocuments', Caste- an Paris/Tour- hippiebeweging is voorzeker een teken des

tijds, waaruit een christen kan leren dat
De sce i
jfster,d1e eerstsociologie,dan po- men de anderen niet straffeloos onthoudt

nai,1972,204p?.,BF.225.

litieke wetenschappen studeerde en nu aan
een proefschrift over rechtswetenschap

wat m en ten onrechte uit eigen leven wi1
bannen.
werkt,poogthiervatte krilgen op hetMp- S.DeSmet
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baar,voor studenten in de onderwi
jskunde
GEDRAGSW ETENSCH APPEN

en deyedagogiek,voorhen die betrokken
zijn bb begeleidinj en onderzoek van het

onderwils, verschlllende leerkrachtenopleiBerg,#ro/.Dr.J.H.van den - De re/lex. dingen en navorming, en a1s sm dieboek
Callenbach, Nijkerk, 1973, 180 pp., voor de Pedagogische Academie en het
Hoger Pedagogisch Onderwijs. Daarbil
j24,
90.
Cam ara,Dom H elder- D estructuren van m oetwe1voor ogen gehouden worden dat
het onrecht.- Orion, Brugge, 1973, 129 hethier allereersteen leer-boek en nieteen
leesboek betreften dathetdus ook een bePp.,BF.120.
Cardoen,Edith en M arcel Ploem - Ant- paalde interesse en inyet,zelfsdoorzettingswoord in vrqheid.- De Toorts,Heemste- verm ogen, vereist om het geheel door te
werken.H et boek is geschreven onder gede,1973,99 pp.,/ 12,50.
Gîlhuih Drs. T.M .- Op de speelplaats meenschappelijke verantwoordelilkheid van
van het heil.- K ok, K am pen, 1973,118 twee Leuvense docenten en drie Groningse

PP.,/8,90.
Gunzburg, H. C. - Sociale vaardigheid
voor geestelnk gehandicapten.- Lemnlscaat,Rotterdam /Denis,Borgerhout,1973,

wetenschappelijke medewerkers.
Graag hadden wiJ toch aangegeven gezien
voor welk deele1k der auteurs in het bi
l-

gerwen,J.J.Peters & R.Vanderberghe
Beknopte didaxologie

eels bijbrengen voor het begri
jpen van de

zonder heeft ingestaan.Een bezwaar tegen
de ruim e verspreidlng a1s handboek voor
237 pp.,BF.240.
Kok,;.F. < .- Opvoeding en hulpver- studenten lilkt ons we1 de vri
j hoge som
lening.- Lemniscaat,Rotterdsm / Denis, die m en ervoor m oetneertellen.Een m eer
eenvoudige druk van tabellen en schema's
Borgerhout,1973,271 pp.,BF.435.
en hetweglaten van de tekeningen,die op
E.D e Corte, C.T.G eerligs,N .A .J.La- zichzelfwe1prettig ziln maar niets essentiW olters-N oordhoff, Groningen, 1972,
342 pp.,BF.555.

inhoud,zouden hetboek wellicht meer bereikbaar m aken.
R.DeGendt

HetverscMjnen van dithandboek voor het
Nederlands taalgebied is zeker geen overbodige luxe, maar beantwoordt aan een

M ichelBernard

reële nood.Voor het eerst immers krilgen Le Corps
we een beknopte en duîdelijke voorstelling (Encyclopédie Universitalre),Editions Univan het huidige didaxologische denken en
onderzoek. D e didaxologie zelf is een re-

ve
rsitaires,Paris,1972,142 py..
In deze studie,die een veelzpdige benade-

cente ontwikkeling binnen de onderwijs- ring wi1ziln van het lichaam in zi
ln biolokunde en wellichtnog weinig bekend.Zo-

a1s de didactiek beoogtook zij de optimalisering van het onderwijsleerproces, maar
zi
jverschiltervan dooreen duideli
jk andere
benaderingswijze van het object.W aar in

gische, psychologische, psychobiologische,
psychoanalytische, en psycho-sociologische
aspecten,valt weer eens zeersterk deafwe-

zigheid van één aspectop:deYsycho-esthe-

tische' en de 'socio-esthetische' dimensie.

de vroegere falgem ene didactiek'theorie en

Ofom hetanders te formuleren:Juistdaar
praktijk,mening en feit,onderzoek en spe- waareen nogvooreen grootgedeeltebraak-

culatie onvoldoende werden onderscheiden, liggend terrein geëxploreerd wordt, vallen
wi1de didaxologie nu haar leer vooralon- de tekortkomingen, de gebrekkigheden, de
dersteunen door onderzoek en experiment. armoede van ons denken des te schrilnenH et gaat erom op methodologisch verant- deroq.Zou hetdan toch zo zi
ln datwij
woorde wijze te komen tot empirisch veri- zelfsv1a onze intellectuele arbeid detaboes
fieerbare,c.q.falsifieerbare uitspraken over m.
b.t. het lichamelijke niet zo makkeWk
hetdidactisch handelen.Uitgaande van een doorbroken kri
jjen? Hoe dan ook,hetis
modelvoorhetdidactisch handelen worden een lezenswaardlge,nuttige en welgekomen
systematisch de verschillende componenten studie. M gezien van de gesignaleerde te-

vandatmodelonderdeloe?genomen:on- kortkomingen (die uitgaan van een rm'm er
derwijsdoelstellingen, didactlsche beginsitu- verwachtingspatroon)valtook o? datJuist
atie, leerinhouden, werkvormen, m edia, waar de auteur nieuwe perspectleven aangroeperingsvormen van leerlingen en leer- duidt,zijn denken a1shetware verschromkrachten en evaluatievormen. Tenslotte pelten stolt.W atgebeurtdeze TzelfontdekwordtMeraan nog een beknopte geschiede- klng' toch schoorvoetend,hortend en stonisvan de didactiek toegevoegd.
tend,gebrekkigen fonlichamelijk'!
Ditwerk isbedoeld,en o.i.ook zeerbruik- EricDeKuyper
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velerleidisciplines uitons land,Nederland,

Frankrijk en USA leverden hun waardevolle bijdragen voor deze bundel.M et de
uitgever hopen wij dat dlt keurig voblme
Hodek,S lnz - Ook met vuzfek is het helptde inxc
'hteWkheid te vergroten in ac-

JPOLITIEK

j

oppassen geblazen.- K aternen 2000,W ol- ties waarmee men naar best ve= ogen de
ters-Noordhoff,Gronlngen,1973/2,22 pp., vrede wi1gehanA aafd zien.
S.DeSm et
/3,- .
M eerssche,Paul Van de - H etantwoord
van Brugm ans.- Orion,Brugge,1973,211 HendrikBrugmans
Denkend nnn Europa.
pP.,BF.150.
Streuli, Jacob - D ie H suiten in der D e charme van JJn vaderland
Schweiz. - Flam berg, Zûrich, 1973, 127 Lsnnoo,Tielt.1972,256 pp.,BF.198.
pp.,SF.12,80.
In de serie Paperbacks waarin GodfHed
Bomans aan Vlau deren, G aston Durnez
aan Nederland en K arelJonckheere aan de
0.DeRaeym aeker

Uno-operaties voor het seâ/W van
de Vrede - Collectieve veiligheid en

Nederlanden 4denkend' zi
jn geweest, verschijntnu ook een bundelvan de voormaligeRectorvan hetEuropacollege te Brug-

preventieve diplomade.(Een ree er

ge, de Nederlander Professor Brue ans
-llant
sam engesteld d* r 0 . D e Raeym ae- <Denkend aan Europa'. Achttien brl

ker,en L.F= Depoele)

Acco,Leuven,1972,321 pp.,BF.340.
De ontwerpers van hetH andvest der Verenigde Naties poogden de internationale
vrede te waarborgen door een stelselvan
collectieve veiligheid. Daarmee bedoelde

geschreven opstellen, vo1 spitse boutades
en knap gevatte gezegden stofferen dit

boekle.Haastelke bladzijde verraadt gedegen studie, ruime belezenheid en goedgerichteoverleg metm ensen van hethoogste
niveau die terzake zonder m eer deskundig

zijn.Hetmeest bewonderen wij de moed

men een coalitie van alle leden tejen die- van deze Europa-maker die zich er niet
gene onderhen d1ezich aan agressle schul- voor schroomtte zeggen dat de naam Eudig maakt en ten voordele van de getrof- ropa weluithetOosten komt,datde Oerfene.
algeen grensis,en datonseigen Europese

Omdat echter vril spoedig bleek dat het karakter in de grond christelijk en daarom
wereldsysteem Npolalr jestructureerd was, uiverseelwi1 A n. Gelukwensen voor de
werd het al even spoedl: duidelijk dat de uitgeverij die onsmetdeze keuhgeuitgave
coalitie zelf, in geval ée
en der twee grote wist te verrijken.
S.DeSmet

machten zich aan ajressieschuldigmaakte,

tot een wereldconfhct zou leiden.Vandaar
dat in de Uno een bevoege eidsverschuiving geprobeerd werd van Veiligheidsraad
naar M gemene Vergadering.Ook dit kon
het gevaar nietheelen al bezweren.Toch

M artinRobbe

Revolutionen und R evolutionöre
heute
Verlag N eues Leben,Berlin,1972,205 pp..,

meende Dag Hammarskjöld dat naast de M .4.- .
beide invloedssferen toch nog belangri
jke D it is een deel uit de serie 'W issenwertes
andere gebieden bestonden. Door preven- fur junge Leute'. Het geeft de bektnde
tieve diplom atie nu zou m en trachten deze
gebieden in geval van confllct buiten de

m odern-leninistische opvatting over de re-

machtsblokken te houden. Te dien einde
orgsniseerde men <operaties voor het behoud van de vrede'.
Na een Mstorische context over blokvorming of collectieve veiligheid in het eerste
hoofdstuk,worden in de volgende van de

de oorlog in Vietnsm,worden er uitvoerig in geanalyseerd, onder andere aan de
hand van de Pentagon-papers.U ithetzelfde standpunt worden ook de econom ische
ontwikkelmg
' in het W esten en de koude
oorlog bekeken.
M en m ag zich echter afvragen totwatvoor

volutie weer.De derde wereld krilgtdaae
competitieve inmenWng van de rivale grote nadruk.Actuele gebeurtenissen,zoals

zogeheten vredesoperatiesrespectievelijk de
politieke en Juridische (hfst.11), de financiële X st.1% en de politiek-sociolozsche
X st.VI) aspecten bestudeerd,terwi
jlhet
gevalCyprus (hfst.% als concreetgeval
wordttoegelicht.
Ambtenaren, militairen, professoren vu

soortjonge mensen ditwerkje,dat zoals
bilna allesvan dezeuitgeveri
jgei
llustreerd

istzich nu eijenlijkwendt.Wantzelfsvoor
w1e goed thmsis in ditsoortvaktaal,som-

migen sprekenvanjargon,isditgeenlichte
lectuur.

C.J.Boschheurne
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zamen tragedies die aan het doorheen de

GESCHIEDENIS

geschiedenis getrokken tracé.weinig wijzigen.

S.D eSm et
Bertels,K ees- Geschiedenis tussen struk-

tuur en evenement. - W etenschappelijke
Uitgeverij, Amsterdam, 1973, 381 pp., PierreGaxottee.a.
Catharina van Rusland
/35,
-.
Halliday, Jon and Gavan M ccormack (Genie en Wereld,deel17),Heideland Japanese Imperialism Today. -, (Pelican) Orbis,Hasselt,1972,295 pp-r BF.525.
Penguin Books,H arm ondsworth,1973,279 Zes jaar na het Franse ongineel brengt
pP',50 P..
thans H eideland alweer een parelvan een
M umjord,Lewis- The City in History.- uitgave met dit ri
lk gei
-llustreerde en goed
(Pelican) Penguin Books, Hamondsworth, gedocumenteerd werk.Acht historische es19732,696 pp.,E 1,60.
says wisselen er op gelukkige wilze af met
M inisterie N ationale Opvoeding,A lgem een

R#kzcrchfe/

goed uitgekozen docum entatiemateriaal
over Catharina 11 van Rusland. Deze uit
een Lutherse fam ilie stamm ende prinses,
wordt in het Eutopese pokerspelder achttiende eeuw a1s gade toebedacht voor de

Bndragen totde Geschiedenis van de onfortuinlijke Peter 11 der Romanow-dyTweede W ereldoorlog - 2 oktober nastie.In het berekende enthousiasm e van
1972
haaramperzestien Jaa:lejt'zi
JinhetRusIn deze tweede volumineuze aflevering pu- sisch,datzi
Jaltijd meteen zwaarDuitsacbliceert het N avorsings- en Studiecentrum centza1bWven spreken,haar beli
jdenisvan
voor de gescMedenis van de Tweede W e- de orthodoxie af in 1744 om :en Jaarlater
reldoorlo! zeven diverse maar merkwaar- uitgehuwelilkt te worden aan zijne keizerdige studles.H . Balthazar,docent aan d lijke hoogheid de grooterfhertog.Toch ginVUB.kenner van het Camille Huysmans- gen beiden e1k huns weegs.Imm ersCathaarcMef,heeft m et het opengesteld archief- rina slaagt erin m et een coup d'état zich
m ateriaal der Britse Labourparty, de in- van haar balorige en grove gem aalte ontspanningen geschetst welke de naar Enge- doen en zichzelfin 1762de ro1toe te doen
lqnd uitgeweken socialisten in 1940-'41 on- kennen van <Beschermster van het orthodernsm en teneinde de 2e lnternationale doxe geloof en de Slavische traditie'. Na
nieuw leven te geven.W .M eyerspoogthet de m ysterieuze dood van de vervallen verdelikate onderwerp van de wegdeemsteren- klaardegrooterfhertog wordtzijin de M osde Vlaam se kollaboratie in Duitsland voor kousekathedraalvan M aria-Boodschap ge-

de geschiedenis kritisch te pntleden. HiJ zalfd met de heilige oliën. M et kelerli
jk
beschrijfthetwe1en wee van een emigran- purper bekleed, plaatst ze zichzelf alsdan
tenregeringin Duitsland na september1944. de gouden tiara op hethoofd en neemt in
Ontroerend bijna is de bijdrage van F.Sel- haar handen de scepter en de vergulde weleslagh over de organisatie van de KAJ reldbol.VoorGod en voor haar volk staat
die zich in Duitsland onder de tewerkge- ze aldusin de geschiedenis bekend a1s W 1stelden wistte orgsnlseren om strild te 1e- leenheerseres over geheel Rusland' tot ze
veren m ethetnazi-neo-paganism e.Een hu- op 6 november 1796 volgenshaareigen bezarenstukje van yoging tot geschiedschrij- rekening een paarweken te vroeg sterftals
ving '
zijn de studles over de klandestiniteit, Catharina de Tweede van Rusland,methet
verzetsorganisaties en de sluikpers door J. epitheton,de G rote.
Dulardin, J.Fosty en J.Gotovitik.M enig Achthistorici,waarvan vier dames belichdetail raakte door de TRote K apelle' be- ten e1k hun facet van dithistorisch persokend,maar Merwerd een poging gewaagd nage, wiens nanm m et de herm itage van

naar bewilsbaarheid en objectiviteit.
Leningrad verbonden blijften waaroversaJ.W ilnants tenslotte publiceert en evalu- m en met ta1 van Europese diplom aten en
eert documenten m.b.t. het gemeentebe-

Encyclopedisten en de lieden uit de kring

stuur van Verviers gedurende de jaren van Voltaire,een van haarvele Fransecor1940-1941.H oe grootde overvloed aan we-

respondenten,m aar nietraakten uitgepraat.

tenswaardigheden ook mag ziln die hierge- Dit praatje gaat trouwens nog.door. Zo

boden wordt, het geheel geeft dp chaoti- heeft Gabrielle Froment-Meurice het over
sche îndruk van een verkeerswisselaar in f
catharina'
s buitengemene bestemmlng'(7aanbouw.Veelkleine en niette veronacht- 33), Zoë Oldenbourg over èDe.Vrouw en
Vorstin' (169-187), Olga W ormser-Migot over 'De Keizerin van de publiciteit'(203-
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227). En Daria Olivier over <seramis van volkenbond, herstelbetalingen, ontvoogding
het Noorden' (252-272).Allen stellen het der kolonisatiegebieden, Verenigde Naties,
epitheton <De Grote'in vraag,zij hetmet de muur van Berlijn worden in hun context
behoud van hun onverholen bewondering. geplaatsten zo objectiefmogeli
jk gepresenGalant maar kritischer zijn de bi
jdragen teerd.
van Jean Lartéguy <Zo voert men een Nu omzeggens iedereen begaan in met de
staatsgreep uit' (49-64), van Roger Portal vraag of de Verei gde Staten van Europa
fonder het masker der vrijzinnigheid' (93- wel eens ooit tot stand zullen komen, za1
117)en van Emile Tersen fEen politiek van deze knappe uiteenzetting zeker'welkom
grootsheid' (135-156). Het beste lijkt ons zijn bi
j velen. Immers het stemt reeds tot
het laatste en ook het kortste hoofdstuk nadenken
a1s m en zietdat de titels alleen
T
W erkelijkheid en leugen' (275-285). De reeds van het eerste en het laatste hoofdacadem icien Pierre G axotte onderzoekt er

stuk voor zich spreken.Het eerste hoofd-

briljant de kwalificering van het verlicht stuk nameli
jk kreeg a1s titel mee <De
despotism e dat sinds 1847 zowel aan de

ijfEuroyese grootmogendheden tegenover
Pruis Frederik de G rote, a1s aan Pom bal v
Restauratle en Revolutie',terwijlin de tiin Portugal, a1s nog aan Karel 1II van tel van het laatste de term Europa niet
Spanje werd meegegeven.De fphilosophen' meer voorkomt:<De jongste spanningen inhadden volgens Gaxotte gelijk te menen en tussen de m achtsblokken'.Inderdaad de
datzi
j de plaats hadden ingenomen van de
hovelingen die tot dan toe m inisteren kar- tijdspnnne begrepen tussen 1871 en 1914
dinaalwaren.Toch liet Catharina zich aan

hun geschrijvelmaar weinig gelegen liggen.
Hetleek haar ruim voldoende datzijhaar

image van wetgeefster,M aecenas en volks-

werd betiteld fLaatste periodevan Europa's
politiek overwicht'. Aldus wordt bevestigd
dat Europa niets m eer is dan de gevestigdevaderlanden op ditcontinent,en dathet
nagestreefde wereldevenwicht na 1914 tussen continenten wordt geregeld waarvan
het onze geografisch we1 het kleinste is.
Ontstellend is het ook te zien hoe weinig

verbonden heerseres kleur bijzetten...zonder rekening te houden met de werkelijkheid. Catharina had te schri
jven op de
prikkelbare huid van miljoenen boeren die de oorlogen hebben kunnen bi
dragen tot
het van de barre gronden moesten hebben vreedzame coëxistentie en hoj
e eenzijdig
en de kleine Russische zom melige adelwil- verworven m achtsposities het pr
estigeverde zij verdeeld blijven zien en machteloos liesvan een land a1s hetVerenigd Koninkom haar eigen beleid te versterken en zo
jze hebRusland aanzien te geven in Europa. Een rilk op een soms onrustbarende wi
boeiend leesboek voorwie belangsteltin de
Europese geschiedenis.
S.D eSm et

Proj.Dr.TheoII
/#u

G eschiedenis van de internationale
betrekkingen sedert het Congres van
W enen
Elsevier-Sequoia,Brussel,1972,608 pp-,
BF.795.
Professor Luyckx komtde eertoe voorhet

ben bespoedigd. De internationale betrek-

kingen, zo wi1 het ons voorkomen, zi
jn
slechtsde exponentvan een bepaalde militaire cono ctsituatie die nog steeds voor
een grootgedeelte door'n door eigenbelang

!edicteerde economie werd geregeerd.Het
ls de hoogstc tijd dat men er stilaan toe
kom t andere dan m achtsverhoudingen aan
te wenden om als mensen op wereldniveau

te coëxisteren. Vastjehouden moet echter
we1dat de sam enlevmg waarop de mense-

lijke vraagstukken hun beslag moeten krij-

gen nu de gehele wereld m oet omvatten.

eerstin hetNederlands taalgebied de !e- Politici van aanzien die hun volk (en niet
schiedenis te schrijven van de internatlo- zichzelg vertegenwoordigen, zijn er nodig
nale betrekkinjen sedert1815.Anderhalve meerdan ooiten bijhetcontactmethun
eeuw diplomatleke geschiedenis zi
jn aldus ambtgenoten mogen zij eerst dan tevreden
verdeeld overtien hoofdstukken en op ver- zijn wanneer zij erin slagen elkander te
antwoorde wijze in kaartgebracht.
ontmoeten op het meest menselijk niveau
Vredesstipulaties, charters en handvesten,
Allianties,Ententes - alof niet <cordial',
fsainte' of Ttriple' - wisselen er af m et
doctrines a1s die van M onroe,W ilson,Ei-

metalhun aspiraties,debewuste en de onbewuste,het rationele zo goed a1s irratio-

nele.Zekergeli
jk ereen afstand is,tussen
wat wij geloven en wat wij hopen, tussen
seO ower, Kennedy en Chroesjtsjov. In- watwijdoen en wat wi
J zeggen of schrij-

zichten van Napoleon, Bismarck, Hitler, ven,bestaat er ook een afstand tussen de
Tito en de Gaulle worden nauwgezet toe- werkeWkheid en het best geïnspireerde
gelicht.Begrippen a1s<Het Suezkanaal,een handvest van een verdragsorganisatie. De

Franse verwezenlijking', de opiumoorlog, diplomaten probeerden nietaltijd naar best
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vermogen deze afstand te overba ggen.W 1
J huisc.s.uit1967,zoals ûberhauptde liturhebben dan ook maar één wens na het 1e- gische vernieuwing vu het laatste decenzen van ProfessorLuycu 'werk:datMJons nillm binnen de katholieke Kerk te weinig
na deze basisstudie een Mstorische studie aandachtkrilgt.Een tweede asnmerklngbezou bezorgen van de menseWke aspiraties treftde inteo retatie van de situatie in N ewa
araan qedurende de laatste Rderhalve derland aan de vooravond der reformatie,
eeuw top*plomaten heban zoeken te be- die door Schr.teveel methervormde ogen
antwoorden.
wordt bekeken.
S.DeSm et
Voorhetoverigenietsdan1ofaanschri
lver
en uitgever voor dit voortreffeWke boek,
K urt und Jeanne Stern

Schauplatz FJG

datzich in één adem liet lezen.
P.Begheyn

Verlag NeuesLeben,Berlim 1972,401 pp.,
M .8,70.
RobertM .< .Kempner

Een rijk gdllustreerd boek over het revo- Le Ille Reich en Prx êl.Acteurs et
lutionaireParils.Nieteigenlijk overde ver- têmoins
schillende opstanden die in de laatste eeuw
in die stad plaats vonden,m aar meer over
het 1ot telkens van een enkel persoon die
aan zo'n opstand deelnsm . De com mune

Casterm an, Tournai-Paris, 1X 2, 252 pp.,
BF.280.

Einde november 1945 werden in het Justiwordt op de bekende wilze behandeld als tiepaleis van Neurenberg 21 kopstukken

van N azi-Duitsland berecht.
Voor het eerst in de geschiedenis werden
leiders van een ten val gekomen crlml'uit de dertiger Jaren en de studentenop- de
stand van enkele Jaren terug,worden van neel regime opgeroepen voor een internationaal gerechtshof verantwoording van
uit dezelfde ideoloZe benaderd.
hun gezamenlijke daden te komen O eggen.
C.J.Boschhelxm e
D e Amerikaanse procureur K em pner publiceert hier de stenogrsmmen aangelegd
D r.O ttoJ.deJ/ng
bi
J het door hem geleide onderzoek. De
N ederlandse K erkgeschîedenis
stomatoloog BlaschkenoemtHitler een paCallenbach,Nijkerk,1972,448qp.,/49,50- thologisch geval; Rudolf Hess zou eigenVoor het eerst is er een gesch edenis ge- machtig aan Engeland een minneWk vreschreven van de K erk in Nederland waarin desvoorstelhebben gedaan,waarvan H itler
hetgrote voorpostengevechtvan hetproletariaat en alle verdere opstanden,ook die

de afzonderWke geloofsgroepen geWkeWk nietonkundig zou zlln geweestqKroonprins
in de aandacht staan,doordatwordt nage- Frederik W illem van Pruisen hcht
' de hougaan hoe en wsnneer de bilbelseboodschap ding der Nazis toe t.a.v. zijn vader, der
heeftingewerktop deN ederlandse geschie-

K aiser, en hemzelf; de tolk Paul Schm idt

denis. Hetboek valt uiteen in vilf dclen: laateen originele versie horen over de ver1.De K erk in een katholieke sam enteving

(320-1520);1I. De Kerk en de scheuring
van de Nederlanden (1520 -1585); 111. De
Kerk in een gereformeerde staat (15851700);lV.De Kerk in een protestantse natie (1700-1840):V.De Kerk in een neutralemaatschappij(1840-heden).Hetwerk
besluitmeteen boekenlijsten een register

houdh g Hitler-Ribbentrop.M eest vreem de onthulling iswellichtde geldaffaire.Een
enorm bedrag goudmunten,waaronder e n

aanzienlijke som Belgische goudfranken,
wasbi
jeengebrachtom diensten a1s die van

f
cicero'dedubbelsyion in Ankara,tevergoeden. Eigenaardlg genoeg bleken deze
harde valuta (bij hun aankomst),onderweg

van personen,plaatsen en zaken.Dehoofd- doorvalsepond sterlingsvervangen te ziln,
stukken zijn e1k onderverdeeld in paragra- zodat men tot op heden nog het zoeken
fen,hetgeen deoverzichteliju eid en de1- heeft dàar deze we1 wat late Nibelungenzichteliju eid in hoge mateten goede komt. schat.
Hetboek getuigtvan een grote kennisvan Interessant geschiedkundig materiaal dat

zaken?weetpartijdigheid welhaaststeedste biJde lezereen wrangenasmaak achterlaat.
vermilden en laat zich erg prettig lezen.
Boeiend is bv. de ontwikkeling te zien die
zich in de loop der eeuwen voltrekt in de
psalmvertaling,aan de hand van psalm 23,
waaruitde theologische optiesvan verschil-

Immers,ofschoon in naam van de humaniteitoptredend geefthet gerecht,in de toga
van de correctheid gehuld,toch de indruk
iets van de overwl
'
nnaarte hebben bewaard
die de overwonnene genadeloos sommeert

lende tijden en kerkgenootschappen aan de zich blootte geven,en datbWftvernededag treden.W e1ontbreektin deze reeksten rend.
onrechte de belangrijke versie van Ooster- S.D eSmet
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1945 stsm t en het nieuwste uit 1969. D it

TH EOLOGIE

laatste is de bi
jzonder hteressante tekst

j

van een in Wenen gehouden referaat over

Chdstocentriciteit en wetenschappelijkheid

Beuh D r. Ch. de - Johannes' getuigenis

in de system atische l eologie. De m eeste

van het Woord. - Callenbach, Ni
jkerk, opstellen betreffen de waardering van het
aardse bestaan en vraagstukken van het
1973,168 pp.,j24,50.
Rahner,Karl- IstGottnoch ge/rcgf; - kerk-ziln. Van deze twee voepen biedt
Patmos Verlag, a 'isseldorf,1973,144 pp., vooralde eerstgenoemde menige orie ele

DM .14,80.
opmerking,die goed dienen kan in het geRuler,A.# .van - Theologisch werk,deel meenschappelijk gesprek van de kerken
VI.- Callenbach,Nijkerk, 1973,192 pp., over hun relatie totde wereld.
J.F.Lescrauwaet
/26,40,bijint./23,80.

BasvanIersel

Een begin.

Aantekeningen :# het evangelie
volgens M arcus
Ambo,Bilthoven,1973, 103 pp.,/8,90.
Twaalf aY kelen die de auteur in de loop

OffoH erm annPesch

Rechenschaltûberden Glauben
(Topos-Taschenbucher),M atthlas-Grûne-

wald-verlag,M nlnz / Patmos-verlag,Diisseldorf,1972,215pp.,DM .6,80.
Rekenschap te geven van hetgeloofop ba-

sisvan dehooy diein degelovige leeft,is
van onjeveer tien jaarheeft gepubEceerd, de opzetvan dltboek,dateen aantal artistaan hler bijeen;bij elkaar beslaan ze een kels bundelt,eerder verschenen in het tijdbehoorEjk gedeelte van hettweede evange- schrift W ortund Antwort.
lie.H et boek opent m et een uiterst waar-

De oorsprong van deze artikelen isgelegen

d
evolle verhandeling, wann'n wordt je- in de colleges die de auteur gaf aan eersteschetst hoe men op verantwoorde wllze
exegese ofbijbeluitleg moet plegen.Daarin
staat een hoeveelheid inform atie die iedere

Jaars-theologiestudenten ter introductie in

detheologie.
H etboek is geen katecMsm us.D aarvoor is

lezer - en zekeriedere bi
jbellezer!- zich hetnietvolledig genoeg.Toch slaagthetin

ter harte zou moeten nem en: m et welke de opzeteen goede rekenschap van hetweveronderstellingen benadert m en een tekst; zen van hetgeloofop een even sym pathieke
hoe 1eg je een tekst goed uit,enz..
1sredeWke wilze en op niet alte beli
jdenD e twaalf opstellen,die m .i.nogalvan ge- a
de toon.
halte uiteenlopen,bieden de belanjstellen- Hetis zodoende een kennism aking voor de
de lezer evenweleen goede handrelkl
-ng op ontwikkelde volwassene?die nietper se een
welke wijze men een evangelietekst kan vaktheoloog hoeftte zbn om toch devraag
lezen. Voor de inleiding alleen al is dit naar God zo redelijk te stellen dateen geboek de m oeite waard!
lovig antwoord gegeven kan worden.

PancBeentjes

# .d.vanRuler

De schrijver vergeetniet a1s goed theoloog

tevens aan tegeven waarom binnen de geloofswereld nieuwe vragen ontstonden,
waarom de vraag naar G od anders gesteld

Theologisch e erk. Deel F
wordten waarom deze juistop een bepaalCallenbach,Ni
jkerk,1972,213 pp.,/24,50. de m anier gesteld wordt.

D eaandachtvoorde gelovigeen scherpzin- Toch had men zich kunnen voorstellen dat
nige reflecties van de in 1970 overleden bijdeze intelligente en innemende inleiding
Utrechtse hoogleraar is gedurende de laat- iets m eer aandacht gegeven had kunnen
ste jaren alleen maar toegenom en, zoals worden aan een rekenschap overhetkerkebli
jkt uit heruitgave van verscMllende van li
jk gelovenenvooraloverdekerkeli
jkerezijn boeken en dereactiesdaarop.Depu- kenschap van hetgeloof,zodatdelezerniet
blikatie van vroegere opstellen en deelsnog alleen de werkplaats van de theoloog beniet in druk verschenen lezingen za1 daar- treedt, m aar ook een open deur van een
ona des te nleer gewaardeerd worden. D e kerk zou kunnen binnengaan.
voorgaande vier delen van 'n eologisch M isschien is iem and die op zo'n rekenschap
sverk'kregen reeds positieve aandacht in zou willen rekenen,wellicht iem and die in
Streven 23,Juli 1970 p.1081,24,oktober deze werkplaats meer rekenschap moetaf-

1971, p. 100,25,juh 1972,p. 1052 en 26, lejgen van de vraag die h: stelt,dan dat
november 1972, p.199. Deel V biedt we- hiJeen redeli
jk antwoord kan verwachten.
derom 17 opstellen,waarvan het oudste uit
G.W ilkens
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de loep genomen van Latijns-Amerika,

Franssprekend W est-Afrika, Angola-M ozam bique en tenslotte de Kerk in de Japanse revolutie. China, Z.-O.-Azië, India
Furger,Franz und H erbert Vorgrim ler Sollte man doch nicht bleiben? - Rex- kom en nietaan bod.
Verlag,Luzern/M ûnchen,1970,208pp.,SF. In de oriëntatierapporten wordt de revolu11,80.
tie geconfronteerd met het Evangelie (H.
Jongerius,Henk - O rationale 1 en 2.Briston), met de leer der pausen van Leo

Kath.BijbelStichting,Boxtel,1972en 1973, XIIItotJoannesXXIII(R.VanderGucht),
123 en 204 pp..

metde inspanningen van de diverse kerken

Klein,Jan - Schrijtop tajel.W en B.- (J. M asson),met de waarden van de ge(Van exegese tot verkondiging 9 en 10), weldloosheid (J. Goss-M ayr) en tenslotte
Kath.BijbelStichting,Boxtel,1972en 1973, m etde actieve ro1die de pastorin revolu200 en 208 pp..
tietijd kan spelen (G.Gaudrault).BijzondeKleine Beeldbi
ibel (Oude Testament). - re aandachtvragen wi
jvoor Liliane Voyé's

Bosch & Keuning, Baarn, 1973, 184 pp., La ville,creusetdesrévolutions.Problém atique envisagée dans le cadre du Tiers/3,
25.
Ory, A. - Romphaia M aria in het licht M onde (26-44). ZiJ toont aan hoe de
van de functionele exqgese. - Hovine, hoofdsteden van de derde wereld op de
M arquain, 1973,240 pp..
Rlaats van de oude kolonialistische factoRuusbroec,Jcn van - Vanden blinckenden rljen gelegen, geografisch ex-centrisch staan
steen.- Ruusbroec-genootschap,Antwer- in hun land. D eze uitwaartse steden gaan
gebukt onder een dubbele dom l
-nantie:
pen,1973,111pp.,BF.150.
Tromp,D r.N ic.J.- G eroepen totvrede. enerzijds van de internationale economie

j hun hetvoor hetzeggen hebbende
Kath.Bi
jbelStichting,Boxtel,1973,140 waarbi
PP.,/7,90.
klasse aansluit: anderzijds van de autoch-

Tromp.Dr.Nic.J.- Over psalmen (e- tonen die vanultde stad hun rasgenoten tot
steeds grotere produktie van grondstoffen-

sproken.- (Van exegese totverkondigmg
11),K.B.S.,Boxtel,1973,165 pp..
Verkuyl,#r//.Dr.J.- Jesus Christus,de
bevrëder.- Ten Have, Baarn, 1973, 112
pP.,/ 10,- .

ren in de stadstapelplaats de horde van de
werkelozen buiten proportie komen veront-

Vogel,C.J.de - Aan de katholieken van
N ederland,aan allen.- V an Gorcum,As-

ret-Kerr over de revolutionaire culturen

sen,1973,114 pp., /9,50.

culturen drijven,zodatdeverpauperdeboemenseli
jken. M erkwaardig ook is het artike1van de anglikaanse benediktijn M .Jar(45-58). Ofschoon hij zich tot Frans- en

J.M assons.J.

Engelssprekend M rika heeftbeperkt en in
ditdom ein totde letterkunde,zalde chris-

M ission au temps des R évolutions.

ten toch welopkijken te vernemen datzo-

1 de Franse a1s de Engelssprekende onRapports,Echanges etCarrejours de we
der vele verschillen toch dit gem een hebla XLIIe Sem aine de M issiologie de

Louvain 1972
M useum Lessianum - Section M issiologique - No. 56, Desclée de Brouwer, 204
PP..

ben datzijzich van het ce istendom zoeken te ontm aken.D e literatuur heeft m om enteelde neiging het antikoloniale them a
te verlaten,maarwerptzich op hetonderkennen van goed en kwaad in hun eigen
haast vergeten religieuze cultuur.Het doet
een christen deugd dit te zien en de lezer
za1 Jarrett-Kerr m isschien wat al te over-

Achtreferaten worden in deze bundela1s
<analyses' beschouwd, vijf a1s <rapports
d'orientation'. J. M asson, hoogleraar aan
de Gregoriaanse Universiteit te Rom e, illd willen bijtreden wanneer hij leest:'les
zorgde zoals we datvan hem gewoon zi
jn chrétiens devraient-ils être flattés d'être
metbrio,behalve voorzi
ln rapportLesE- encore l'objetde critiques:quiregarde le
glisesdevantla révolution aujourd'hui(150- m issionaire com me l'enneml 1ui rend au
165),voor de inleiding,de samenvatting en moins letémoignage de le regarder comme
de bibliografie.Hetgeheel getuigt van een vivant'(48).Te lezen door wie wi1nadenS.DeSmet
merkwaardige opbouw. In de analyses ken over m issie.
wordteerst overdewereld en de revolutie,
dan over de stad a1s smeltkroes ervan en J.Joye

eindeli
jk over de revolutionaire culturen Levensritm e

gesproken. Aanvullend worden de revolutionaire stromingen bestudeerd in de mos-

Beyaert,Brugge,1973,342 pp.,BF.325.
Een bezinning over leven en liefde geschre-

ven door een priestervan te lande,die zelf platie. Lectio Brevis nu betekende oorin de oude schoolgevormd,toch veelge- spronkelijk de korte tekstuit de Prima Palezen heeft, gebeden en nagedacht. Zoals tri waarmee de monniken oudti
jds op de
alle leven is ook het geestehl
''ke onderwor- dorm ter hun dag besloten.G een leesboek
îen aan ritme,geleidelijkheid en afwisse- dus, maar een m editatieboek voor m ensen
lm g. <In de deem oedige en warme liefde die uit de jacht van de dag voor God tot
ligt de ware menselijkheid.W aarom hante- inkeer willen komen.
ren wij dan voortdurend een andere waar- S.DeSm et
deschaalin de uitbouw van eigen leven,in
hetbeoordelen van de anderen en totin de W atde :#:e/onsvertelt

oroeding van onze kinderen toe?'.Moe- D eel16: Koning D avid
dlge diagnose van een bedaagd m an waar-

aan geen gelovige voorbi
j kan gaan.
S.DeSm et

Nederlands Bijbelgvnootschap / Katholieke
Bijbelstichting, Amstqrdam / Boxtel, 1972,
28 pp-, /4,25.

G ûntherH överS.J.

Deze seriebehandeltde meestbekende verhalen uit het Oude çn Nieuwe Testament.

D JJ'riecht ncc: H suitenpulver.
Oorspronkelijk is de uitgave bedoeld voor
G eschichten aus der G eschichte des geestelijk gehandicapten (weinig tekst,veel
Jesuitenordens.
prachtig gekleurde tekeningen), maar hij
li
jkt ook uitstekend r-chikt te zljn voor
M it Zeichnungen von Bernd Thesing b
kleuters en kinderen die beginnen te lezen.
Kneçht,Frankfurt,1972,94 pp.,
lnteressantisvoorts datbiJe1k deeltje een
D M .12,80.
gramm ofoonplaat verkr.iJgbaar is met de
Het dlesuitenpulver'waar dit leuke boekje muzikaleverwerkin!van hetverhaaleneen
naarriekt,heetthans 'kinlne'en werd door
de w oege S.J. missionarissen uit China aanvullende vertellmg. Zowel de boekjes
a1sde platen zi
jn goedkoop en de moeite
m eegebracht,niet a1s een vergift m aar a1s van
het aanschaffen waard.
een nog steeds niet te overtreffen medicijn PancBeentles
voor tropische lauden. Er gingen nog wel
andere m inder leuke verhalen over de Je- d .Bertrangs
zuïeten rond: ze zouden temyels hebben Evangelie op z#n zondags
opgeblazen,in ta1 van revolutles de hand
yaert,Brugge,1972, 416 pp-, BF.390.
hebben gehad,zelfs hetgrondwater verkf- Be
Prof. Bertrangs wilin dit comm entaar op
tigd.

e evangelieperikopen van cyclus B zijn
W at wi1 je: verzinsels Z1Jn vaak scherm d
voorde waarheid die men wenstteverzwij- vakkennis in dienst stellen zowel van het

rd Gods a1s van een bredekrin! van
jen.Bevreemdend is alleszlnsdatde Orde woo
m 1773 afgeschaft,41 jaar later toch weer belangstellenden.H om ilieën worden hlerde kop opstak.H et is naar aanleiding van

gelukkig - niet geboden.W at dan wél is

boek.A lles zonder pretentie en dat za1 de
lezer wellichtnog hetm eestverrassen.
S.D eSmet
1.K limm er,H rsg.

gelang de instelling van de lezer.W at de

der boelen door de levendigheid waarm ee
de evangelietekst- nu eens a1s m editatie-

Heinrich Kahlejeld

uitde eerste eeuw - benaderd wordt.W ie
een preek wi1 voorbereiden,za1 af en toe

dit jubileum dat Duitse leden de meest a- moeilijk te zeggen. De commentaren zijn
ongelijk in lengte, genre en gehalte. De
musante anecdoten en geschiedenisjes uit waar
dering ervan za1 dus verschillen naarhun geschiedenis hebben naverteld in dit

Lectio Brevis.A us A nsprachen von
H .K.
JosefKnecht,Frankfurtam M ain,1972,
273pp..

een exeqetisch zwakza1vinden,za1een anstof voor onze tijd,dan weera1sgetuigenis

ontgoocheld zijn omdat het commentaar
niet ter zake is,terwijl anderen bli
j zullen
zi
jnmetde verbanden die metderestvan
het evangelie gelegd worden ... Eén keer

OttoKahlefeld hedt ver buiten zijn land heeft de zin voor zelfkritiek de auteurduibekendheid verworven metzi
jn commenta- delijk in de steek gelaten:in zijn beschou-

renreeks op de nieuwe schriftlezingen van
het R.K. M issaal. In deze bundel vindt
men een bloemlezing van homilieën,gehou-

wingen over de genezing van de melaatse.
Dat deze nietminder dan 39 - overigens,

zoalsalti
jd,metverve geschreven - bladden op diversetijdstippenvan hetkerkelijk zijden beslaan,is nog tot daar aan toe,

j
aar.Daarin wordt beurtelinjs gehandeld m aar waartoe dient het gepolemiseer m et
over hetprobleem van onze tlld,het evangelie,het gebed,en de liturgische contem -

vakgenoten?
L.G eysels
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m in a1s de W esterse lezer kan de Chinese
proletariër de vele allusies op de CMnese
geschiedenis en de sm bolen uit de oude
Chinese legendçn en m ythen verstaan. De
vertalervan deze ge#lchten,RogerAndries,
Bousset, Hugo - Schreien, schrëven, is licentiaat in de Oosterse Taalkunde en
schreeuwen. - Orion, Brugge, 1973, 237 Geschiedenis.Hijheeftgepoogd een zo letpP.,BF.285.
terli
jk en tegelilk zo leesbaarmogelijke verBroes,Katrien - Petrus.- Zevenkerken, taling te maken, terwill de vele aantekeBrugge,1973,85 pp..
injen moeten helpen om de inhoud volD eveling,Enno - S ef einde van de ro- n
ledlg te vatten.Aan de hand van een kaart
man. - Paris-M anteau, Amsterdam / van China en van de chronologie van ChiBrussel,1973,141 pp.,BF.135.
na's geschiedenis en M ao's leven, kan de
Germ onprez,Fred - H aaien op dekust.lezerzelfde gedichten situeren in hetland,
De Clauwaert,Leuven, 1973,240 pp.,BF. in M ao's leven en in de politieke context,
195.
om zodoende de beeldspraak zoveelmoge-

LITERATUUR

Ho
uwink,Roel- Hetraadsel'Achterberf. lijk zelf te kunnen interpreteren.
Orion,Brugge, 1973,109 pp., BF.125. J.Gerits
Simholjer,Kees - Een geile gi
jkikker.Paris-M anteau,Brussel,1973,174 pp.,BF.
195.
Steinmetz,Horst- M ax Frisch.
.Tagebuch.
Drama, Roman.- Vandenhoeck & Ruprecht,Göttingen, 1973, 110 pp-, DM .8,80.
Felde, Roger van de - D e dorplveroveraar. - Paris-M anteau, Am sterdnm /
Brussel, 1973, 111 pp., BF.185.
W alravens,Jan - Verzam eld proza.- Paris-M anteau,Brussel,1973,718 pp..
M aoZe-Dong

G edichten

JoséDeCeulaer

K roniek van Felix Timm ermans
1886 -1947
Orion,Brugge,1972, 205 pp.,geïll..
AdaD eprez

K roniek van D r.F.A .Snellaert
1809 -1872
Orion,Brugge, 1972,183 pp.,geïll..

BiJ een eeuwfeest of een herdenking van

vooraanstaandeVlasmseletterkundi
jen bezorgt de uitgeverij Orion een kromek met
de belangrijkste bio-bibliografische gege-

O rion,Brugge/u trecht,1972,141 pp.,geill.. vens van de gevierde auteur,voorzien van

Van M ao Ze-Dong zi
jn 38 gedichten be- een beknopte, verduidelijkende commenkend, 20 ervan werden geschreven tussen
1926 en 1936,de overige 18 m ssen 1949 en

taar.Foto's,brieven en documenten verlevendigen het chronologisch overzicht en
1965.Zijvertonen allemaaleen grotegeW- vergroten de extra-literaire kennis over de
kenisin hun opbouw.Na een inleidend na- auteur.Vi
jfentwintig jaar na Timmerman's
tuurtafereel volgt een concreet feit, een dood maakte José De Ceulaer,van in zi
ln
herinnering of een bespiegeling rond het jeugd met de schrijverbevriend,een reconthem a van de revolutie en haar gevolgen structie van hetleven en werk van de po-

voor de Chinesemaatschappi
j.ln deze poë- pulaire auteur voornameli
lk aan de hand
zie is haast geen plaats voor sublectiwt
'eit. van Tim merm an's brieven en dagboekaanM leen in de beginregelvan een gedichtvan
11 mei 1957, dat luidt: <1k heb de fiere

tekeningen. ln de inleiding karakteriseerde

Bertus Aafjes de schri
jvervan Pallieter a1s
Yang verloren',zinspeeltM ao op zijn eer- een <pur sang schrijver',wiens werk ongeste vrouw,in 1930 terechtgesteld nadat het twijfeld een irenisch karakter had, zodat

rode leger uitChangsa wasmoeten teruj- een boek van Timm erm ans openslaan vaak
trekken.Zoals een goed deel van de Ch1nese poëzie bestaat ook die van M ao uit
leerdichten.Classiciserend naar de vorm en
revolutionair naar de inhoud, weerspiege-

een uitstapje betekent in het aardse paradi
jsen zich a1sAdsm voelen vöör de zondeval. Vermeld kan hier nog worden dat
José De Ceulaer voorzitter is van hetFe-

1en ziJ eveneens het dualisme van M ao's 1ixTimmermansjenootschap datin oktober
persoonlijkheid. Hij heeft een Massieke 1973 een eerste Jaarboek za1laten verschilnormaalschooloyleiding gekregen en is an- nen met a1s hoofdbijdrage:<Felix Timmerderzijds de behchaming van de revolutie m ans en de m uziek'. D aarnaast zullen er
geworden. M ao zelf weet dat ziln poëzie vaste rubrieken in voorkom en a1s een 1onietvoldoetaan de criteria,diehijzelfvoor pende bibliografie van en over Timmerde revolutionaire literatuur bepaald heeft, mans, een Tim merm ans-woordenboek, een

n1.dat zijgeschapen moetworden voor de doorlopende catalogus van zijn teken- en
arbeiders,boeren en soldaten.W ant even-

schilderwerk,brieven,getuigenissen,e.a..
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m edewerking van de leden van het werk-

Boekbespreking
Dat betekent allereerst dat biografisch een
weg is gezochtdoorheen de vele onbekende
feiten en data; het resultaat is lang niet

comité ter herdenking van Dr.SnellaertbiJ definitief, maar de beslissende Wnen zijn
heteeuwfeestvan diensoverlijden.De kro- waarschijnlijk we1 aangegeven. Bovendien
niek schetst het leven en werk van deze
Gentse m edicus, literair-historicus en flaminganten situeerthem in deV aam se cultuurgemeenschap van de 19e eeuw.W ie de
m entaliteiten het streven van deze belang-

is de bibliografische nnnotatie van Döblins
imm ense werk onvoorstelbaar gedetailleerd
verzorgd,totde historische recensies op de
vele publikaties toe. O ok Mer sluit het

eerstdeze Kronlek ter hand te nem en.
J.G erits

KarlS.Guthke

boek op een pror osevan de noodzakeWke
C.Tindem ans
rijke figuuruitde Vlanmse Beweging beter onderzoeksthemata.
wi1leren kennenzza1erallebaatbiJhebben

KeesSimholjer

Een geile gijkikker

Paris-M anteau,Amsterdam -Brussel,
1973,174 pp.,BF.195.
S.voert ons in 89 taferelen binnen in een
bizarre, absurde wereld, die evenwel vlug

G ottholdEphraim Lessing
M etzler,Stuttgart,1971 ,(Sammlung M etz1er Bd 6&,93 pp-,DM .7,60.

Lessinj-expertGuthke werktin dezenieuwe edltie (19671) de nleuwe gegevensin die
het smalle boekje tot een onmlsbare bron
voor studenten m aakt.W as de eerste editie
reedseen keurig overzichtvan de stand van

onze eigen wereld blijktte zi
jn:gecommer- alle mogeWke studie-deelmomenten, thans
cialiseerd, kil,door napalm verwoest,m et ziln ertweenieuwigheden te signaleren.Het
ografische en werkkritische onderdeel is
woestijnen waar eens bossen waren, met bi
volkomen overhoop gehaald,om dater zoAngola,CassiusClay,M artlnlon therocks

el nieuws te melden valt; bovendien fs
en Bangla Desj. Sarcastisch merkt de au- ve
bliografisch het steeds groeiende Ameriteurop datde mensen in die wereld hun bi
Ivrijheld'betalen met arterioclerose,seksu- kaanse aandeel in de research uitstekend
aliteit en democratie,terwillde beschaving opgevangen.De steunliteratuuris bilgehouten onder gaat door verveling en vraat- den tot nagenoeg de uiterste druktermiln,
zucht.De technlek versnelt het proces a1- terwijlS.er zelfs nog suggesties voor nog
leen m aar.W ant,<ofwe nu a1s kikkersvan noodzakelijk onderzoek aan toegevoegd
de ene steen op de andere springen of a1s
mensen,de steen is gedoem d onder ons ge-

heeft.

C.Tindemans

wichtte bezwi
jken en weg te zinken in het WollgangBender
stinkende moeras'(p.28-29).Deze roman, Johann Jakob SM - er und
een fmondo cane'in woorden,isuiteraard
ohan Jakob Breitinger
tendentieus, maar soms te nadrukkeli
jk. J
Me
ler,Stuttgart, 1973 (SM Bd 113),
Ook het procédé van vermengin! van 120tzpp,D M .8,80.
nachtmerrie en dagelijkse werkelljkheid Ofschoo
n zowel Bodmer (1698-1783) a1s
wordt na eige tijd zo sjabloonachtig toe- Breitinge
r (1701-1776) ieder voor zich een
gepast,dat de persiflage van haar scherpte uitgebreid
oeuvre hebben geschreven (dat
verliest. D e zwarte hum or van de auteur

verglijdtdan naartrivialiteiten zi
jn uitqe- hier keurig toegelicht,gesitueerd en beqesponnen vergeli
jkingen worden kunstmatlg, leid wordt),worden hun namen in de Dmtse cultuurgeschiedenis meestalin één adem
watin zijn vorige roman,De ka#rkaf,niet g
eciteerd. Hun belangri
jkste gezamenlijke

hetgevalwas.
J.G erits

M atthiasPrangel

Aljred Döblin
Metzler,Stuttgart, 1973 (SM Bd 105), 126

publikaties horen thuis,zowel poëtica-theoretisch a1s theologisch-rationalistisch, in
de verhitte discussie van een 18e eeuw die
onderweg is naar nieuwe lnzichten en opstellingen. Volgens het beproefde recept
van deze Realienbûcher trachtS.dit histo-

PP.,D M .8,80.

rische portretniette retoucheren of te wijHoeverrassend ook (nu de laatstejaren in- zigen,we1te differentiëren,zodatalle graternationaalde studie van A.Döblin inge- den van activiteit netjes belicht raken:bi-

zet werd, ook in België met o.m. Dr. J. bliografisch, kritisch, Mstoriografisch. Dit

Duytschaever), dit studieboekle is het eer- werkje wi1 uiteraard nergens de grondige
ste dat de enorme verdiensten van deze (noodzakelijke) studie vervangen, maar
D uitse rom ancierm eteen meer dan natio- brengt hier bescheiden suggesties aan die
nale betekenis in kaart tracht te brengen. toekomstige studenten tot een revisie en/of
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herwaardering (t.a.v. hun correcte histori- strikt-persoonlijke problemen (zij het a1s
scheplaats)kunnen aanzetten.
conflictmet een levensomgeving ingekleed)
C.Tindem ans
in een als objectiverend bedoeld stijlpaGûntherRûhle,H rsg.

M arieluise Fleisser
Gesamm elte W erke
Suhrkam p,Frankfurt,1972,3 Bde,463 +
318 + 324 pp.,D M .84.

troon heeftneergeschreven.H et imponeert
a1s verslag van een indroevig leven dat de
m oed nietopgeeft;de intrinsieke betekei s
a1s dram a en a1s proza wordt door deze
ernstige om standigheden nog niet vnnzelfsprekend.
C.Tindem ans

M .Fleisser (1901),toneel-,roman- en no- W ernerBrettschneider
vellenauteur,geldta1seen herontdekklng in
hetdram atisch-culturele leven van de Duit- Zwischen literarischer Autonom ie
se Bondsrepubliek.In de jaren 20 a1s to- und Staatsdienst.D ie Literatur in der
neelauteur opgekomen,'onder de nazi's D DR
boekverbrand en metschrijfverbodbedacht, Erich Schm idt,Berlin,1972,321 pp.,
na 1945 eigenlilk vergeten (op een spora- DM .34,- .
dische première na en enkele prozapubli- H ansJJrgeaG eerdts,H rsg.

katies Pet weinig echo),wordt ze sedert Literatur der D DR in Einzeldarstelenkele Jaren door de jongste dramatische
lichting (R.W .Fassbinder,F.X.Kroetz) lungen
a1s onmiddellijke invloedsauteur gepresen- Alfred Kröner, Stuttgart, 1972, (KTA Bd
teerd en sedertdien ook weer in hettheater 416),571 pp.,DM .19,80.
erkend (P.Stein).Deroep naarhaar oeuvre In het grote aanbod van recente analyses
heeft deze uitgeveri
j meteen gehoor gege- van de DDR-letterkunde onderscheidtzich
ven met een uitstekende tekstuitgave (on- Brettschneiders m ethode door haar princi-

piële nadruk op de informatie en door de
afwezigheid van een gestoorde verhouding
essayachtige reflecties, een deel verhalen. tegenover het DD R-regiem . Zo valt het
De vraag blijft echter of dit allemaal op panoram a van de veela ldige doctrinaire
deze schaal en m et deze aandrang gewet- standpunten verfrissend oblectiefuit,omdat
tigd kan worden.S.is een nuchtere obser- én de historische m otieven én de politieke
vator in een directe,sterk dialectverbonden fundering én de literairesthetische consedertussen aangevuld m et een M aterialien-

boek),een deeldrama,een deelroman en

schrijfstijl,in deknoop methaarkatholiek- quenties netjes op een verstaanbaar rijtje
Beierse om geving, bovendien ook erotisch worden geplaatst.Als S.vervolgens de gein de war,en eiegenlijk zonderliterairtalent. neraties en periodes schematiseert, is hij
Vooralditlaatste li
jktmeverantwoordelijk dan ook in staat volgens de aanvankelijk
voor de huidige verering;hetis minderom

uitgezette officiële criteria na te gaan op

S.te doen dan om een houding in de tijd welkewijze de auteursde richtlijnen opval-

die de diverse auteurs en comm entators
propageren en waarvoor S.dan m aar m oet

gen.W aardering kan dus gebeuren volgens

de aansluiting bi
j of afwijzing van de po-

opdraven.Door haar traag bijelkaar !e- litieke opties.Hetdualism e in de prestaties

schreven werk loopt voortdurend de hjn

van de eigen onzekerheid,veeleereen m en-

heeft S. in zi
jn boektitel uitgedrukt, een
heldere opdeling die alleen even verstoord

selijke onrust dan een literaire non-stijl. wordt a1s MJ de jongeren (V.Braun,R.
Haarsterke afhankelijkheid van Brecht(die Kunze,W .Biermnnn,C.W olt H.Mûller,
altijd de literaire wonderjongen is gebleven S.Kirsch e.a.
) toch een literaire meerwaar-

en nietzonder redenen S.aansyoorde tot

de toekent op basis van de spsnning tus-

schrijven omdathi
jin haarzi
jn elgen teveel sen comm unistische radicaliteit en staatsafwezig aantrog is wellicht haar noodlot politieke voorschriften.De pn'maire en segeweest,naar ik verm oed zelfs in hetvlak cundaire bibliografie (Oost- en Westduits
van de persoonlijke relaties.Tegelijk heeft tegelijk)isvoortreffelijk.Geerdts'bundelis
ze, merkbaar in haar zakeli
jk proza dat daarom al merkwaardig om dat een aantal

hinkten wankelten yreciesdaarin een on- DDR-essayisten in de Bondsrepubliek puvervangbare directheld haalt, Brecht ten- bliceren.D e dosering is uiterstzorgvuldig

slotte van zich afgeslingerd.Schrijven evi- gebeurd tussen parti
j- en literaire doctrinedenta1stherapie.De vergeli
jking metHor- getrouwen (in hoofdzaak) en enkele dissivath dieje recentook alopvangen kunt,is denten,die onpolemisch volgenseen ideoongeoorloofd, om dat H orvath vanuit een logische zakelpkheid terechtgewezen wormaatschappij-opstelling heeft geschreven den (C.W olf,P.Hacks,V.Braun!G.Ku(zijhetnietideologisch in een wereldbeeld nert). De bibliografie is eenzijdlg Oostgekristalliseerd) terwi
jl S. egocentrisch de duits.
C.Tindem ans
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jzon-

derpertinenteoymerkl
'
ngen overdefunctie
Fiedler, Leonhard M . - M ax Reinhardt
und M olière.- M uller,Salzburg,1972,82
pP., öS.208.
G eiger, H einz - W iderstand und M itschuld. - Bertelsm ann, Gëtersloh, 1973,
202 pp.,D M .24,- .
G oldman,M ichael- Shakespeare and the

van hettheaterm onze en de komende ti
jd

Göttingen,1973,241pp.,DM .16,80.
Koster,Simon - DeBouwmeesters.- Van

gevochten.
C.Tindemans

kom en uiteraard ook enkele toch te goedkope verwerpingen voor, die zich alleen
vanuiteen ideologischeopstelling laten verantwoorden.Dit vooroordeelpoogtS.echternergens te camoufleren en precies daar-

door wordt zi
jn visie zo duidelijk, dat ze
en oblectief momentkan uitmaken in een
energies // drama.- Princeton University, e
geschil dat voortaan niet meer em otioneel
Princeton, 1972,176 pp., $7,95.
H inck, W alter - Das moderne D rama in kan geacht en thans met degelijke wetenD eutschland.- Vandenhoeck & Ruprecht, schappeWkebe-en omschrijving wordtuitGorcum,Assen,1973,406 pp.,/36,- .

Lahr. John - Astonish m e. - Viking

Press,New York,1973,272 pp.,$2,95.

M ax Reinhardt und M olière.

Laurenti,Huqette- PaulFJlër#eflethé- Text- und Bilddokum entation von
âtre.- Galhmard,Paris,1973,539 pp..

M ack, M aynard - Killing the king. - Leonhard M .Fiedler
Yale University Press, London, 1973, 210 Otto Muller,Salzburg,1972,82 pp.,
öS.208.
PP., f3,75.
Nicoll, Allardyce - English dram a 1900- Van de 8 Molière-ensceneringen die M .
jn carrière heeft opgezet,
1930.- Cam bridge U niversity Press,Cam - Reinhardt in zi
wordthiereen keurig en beminnelijk overbrdige,1973, 1083 pp., E 18,- .
zi
cht
gege
ve
n.
Be
dm ateriaal,handschriftReinhardt,Gotdried - Der Liebhaber.- excerpten, vignettel
en, regieboekfragm enten,
Dromer, M unchen, 1973, 408 pp., D M .
het staatallem aalfunctioneelin dienst van
29,50.
Rey-Flaud,H enri- Le cercle magique.- een zo obj
ectiefmojelijkebeschrijving van
de historische artistlciteit.Reinhardt heeft.
G allim ard,Paris,1973,335 pp..
Tobi. Saint - Eugène Ionesco.- G alli- trouw aan ziln behoefte en zijn werkwilze,
demeerdanserigeteksten uitM olièreswerk
m ard,Paris,1973,218 pp..

Wekwerth,M anjred - Schrijten zum The- naar voren gehaald,ziln speeltroep in ongewone em plooien gestopt en veel uitgelaten vrolijkheid in helstempo over de scène
gejaagd.De samensteller heeft een gelukkigehand gehad in zijn tekst,doornieteen
poging tot reconstructie van de destijdse
pp..
ater.A rbeitm itBrecht.- Henschel,Berlin,1973,432 pp.,M .16,- .
W irtz, Otto - D as poetologische Theater
Jean Cocteaus.- Droz,G enève,1972,123

voorwaarden te ondernemen maar aan de

hand van ti
jdsgegevens en theaterkritische
com mentaren een nuancerende schets voor
ThomasH einze

Theater zwischen W irklichkeit und
M öglichkeit. Theorie und Praxis

sozialwissenschaftlicher Theaterjorschung - dargestellt am Beispiel

einerExpertenbejragung in Berlin

Böhlau,W ien,1973,115 pp.,DM .22,- .

Uithetgrimmijemaatschappijkritischeateliervan de Unlversiteitte Berli
jn komthier
e
e
n
bo
e
i
e
nd
e
po
j
i
n
g
o
m
me
t
theatersociologische categoneën het basissysteem van

te lejgen.

C.Tm dem ans
KarlheinzBraun und K lausVölker. S rw#.

Jahrbuch /Jr Theater 71l72
(Quarthefte 60/61), Verlag Klaus W agen-

bach, Berlin,1972,213 pp-, DM .9,80.
D itisnog eenseenjaarboekandersdan de
andere. D e Jonge bent in het W estduitse

theaterbrengteen alternatief jaarbeeld dat

niet door commentaar en kritiek,evenmin
door evaluatie wordt beheerst,maar door
eenvralenlijst(metuitvoerig interview)vu de denkbeelden van de actieve theatermaeen sene fbevoorrechte getuigen' (telkens kerszelfen de dram aturgische standpunten
correcte theatervaklui) tracht S.de gelden- van aankomende of dwarsliggende auteurs.

hettheaterom te gooien.Aan de hand van
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Aangezien deze mensen slechtsuitzonderWk ze sim atisch noemen om het bi
lzondere
elders aan bod komen,iseen dergelijkeuit- gebied af te jrenzen van de semiotische
gave erg boeiend.Auteurs a1sP.H acks,H . methodiek) dlent te vertegenwoordigen,
Lange,W .Deichsel,F.X.Kroetz,E.Schö- blilktgeen bi
lzonder puntvan aandachten
ferpiekeren over hun taakstelling.A nderen studie te hebben uitgemaakt.H et is waarbepraten de toestand (toekomst?) van het schi
jnWk we1waardat deze specifieke mo-

stadstheater.Een ayartdeelbuigtzich 1- daliteitvaneen literaireteksteengewijzijde
tens (ook met statlstische gegevens) over objectsbepaling, methode en systematlek
hetpubliek in de Bondsrepubliek.V er teksten staan afgedrukt:H .M uller,M acbeth,
H. Lange, Trotzki in Coyoacan, G. Kelling,D ie M assen von H sunhi,en B.Strausz,
D ie Hypochonder.Eris ook een nuttig re-

eist, m aar precies dat argument had S.

kunnen annhalen om er dan in zi
jn opzet
nietverder op in te gaan.
C.Tindem ans

gister van in dit speelseloen biJ de thea-

terfondsen verschenen drnmatische teksten. volkerK lotz
Allemaal nogal linkserig in de crue, wat Bûhnen-Briele.Kri
tiken und Essays
willekeurige zin,maar zonder onderscheid zum Theater.D avor
eine Abhandvitaal,uitdagend,frisen onderweg naareen
lung ûber Briefszenen in Schauspîel
andertheater.
C.Tindem ans
und Oper
Athenëum,Frankfurt,1972,297 pp.,
DM .28,- .
M ichelArrivé

Les langages de Jcrc .Essaide
sémiotique littéraire

Meteen woordspeling a1stitel(brieven over
hettheateren bne
'ven in hettheater)legtS.
een verzam eling kritieken over het D uitse
theater voor, die hem kenmerken a1s een

K ll
'ncksieck,Paris,1972,383 pp.,FF.44,- . metgegrefabhceerdewaardeoordelen (noch
M et de intertextuele analyse als methode dramatlsch,noch esthetisch) de voorstellin-

gen te lijf,maar zorgter telkens we1voor
datZln (vri
l lange)uiteenzettingen van het
trikte theaterobjectweglopen en een menconnotatie a1s dieptestructuur) en tegelijk s
de systeem ideeën van Z. Harris,A .G rei- seWke situatie in de tild verkennen,zonder
mas en (hoofdzakelijk) L. Hjelmslev han- ooitmoraliserend te doen.M et voorzichtiterend,tracht S.achter de wijze van func- ge hand ziln theaterhistorische eruditie dotioneren van het literaire tekensysteem van serend,is MJ toch vooral begaan om de
(op ingenieuze wijze onderscheidend tussen

de denotatie a1soppervlaktestm ctuur en de

A .Jarry te kom en.Alsintertextweerhoudt

functiem odaliteiten van hetmedium theater

hi
jde semiotische combinatie van Ubu Roi, in onze snel oordelende cultuurperiode.
Ubu Enchaîné en César-Antechrist. De Voor de beoordeling van de werkwijze en
jkheden van het Duitse
studie valt uit elkaar in twee grote delen, de toekomstmogeli
ook analytisch van elkaar verschillend. theater za1deze kroniek een blijvend docuEnerzijds een merkwaardig-u appe inter- ment uitmaken. M inder gunstig sta ik tepretatie van Jarry's metataal.hetachter en genover ziln drnmaturgische hoofdsmk
onder de uiteindeWke expressie verscholen waarin hij de methodisch-techische betesvan de toneel-brieftrachtte codificeliggende denksysteem van wat de taal a1s keni
ren.Ook hierin trefttelkens weerzi
ln aan-

functie te vernchten heeft en van welke

eg voor knappe details en essentiële inzichtaalsystematische gegevens (uiterst zorgvul- 1
kenning isechter toch te vluchdig onderzoekt S.de lexemen) Jarg ge- tteign;endetever
disparaat om een sluitende systebruik heeft gemaakt om zi
ln intentles tot
een waarneembaar literair teken te bren- matiek te vertegenwoordigen.Boven twijfel
jftde relatieve waarde van zijn
gen. Anderzijds een lexicon dat tot stand verheven bli

steekyroefjes, die alle in een toekomstig
inclpieel repertorium behartenswaardig
beschrijvin! (tegelijk de transformationele pr
aspecten met verwaarlozend) van de zelf- zullen blijven.
komt a1s resultaat van de distributionele

geconstrueerde intertext. Zo komt een im-

C.Tindemans

ponerende studie tot stand die uiteindeWk
toch één basismomentblijktte hebben uit- H enriReu-Flaud
geschakeld:datJarry's teksten een theatracfsur le
le finaliteitbezitten.Literair-en taalweten- Le cercle magique.fll'
schappelijk is meteen een zowatdefinitieve théâtre rond : la fin du M oyen Age
verkenning gebeurd; dat deze intertext te-

Gallimard,Paris,1973, 335 pp., FF.45,- .

gelijk ook een theatrale dimensie (laten we W aarbedrijvigezoekershetFranse middel-
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eeuwse theater,meer speciaal de scenische

zijn repertoire ingebouwd heeften hijgaat
vorm en de theatrale voorwaarden (decor. ooktm aar veelte sum mier,in op diens esschouwplaats, publiek), zowel plaatseWk- thetlsche doctrine. Boeiend is het slotgdsoleerd a1s m'tegraal-sm thetisch heb% n
behandeld, kom t S. opzetten m et andere

hoofdstuk,datpoogtde Baty-literatuurtus-

sen zijn dood en de huidige publicatiedabenaderingsmodaliteiten en Mj slaagt erin tum kritisch te evalueren.Belu grijk ook is
vele gevestigde oordelen buiten werking te

een omvanyrijke bibliografie van zowelde
plaatsen.DatdoetMJvollens twee denk- eigen publlkaties van G. Baty als van de

richtingen die elkaar condltioneren. Ener- vakliteratuur omheen zijn betekenis. Toch
zijds stelthi
j vast,in diverse analyses van blijft het eindresultaatte willekeurig en te
theatrale vormen zowelin de ti
ld a1s naar disparaat om deze studie werkelijk definide plaats logisch dem onstrerend, dat de

tief te achten.

ronde (cirkellvorm gebruikeWk isgeweest, C.Tindem ans
en ditin afwijklng metvele gezaghebbende
Mstoricidiedeplastische techniek niethebben weten te onderscheiden van de voor te

stellen gegevensjanderzildsontleedtMJde Guy Vogelweith

heersende relipeuze en maatschappeWke Psychothéâtre de Strindberg
opvattingen en besluit datgeen andere dan
de ronde vorm de logische uitdrukklng kon
worden van een wereldbeeld dat unnnlem

(Un auteur en quête de métamorPhose)

en internationaalwas.Hi
j gaatniet kunst- Klincksieck,Paris,1972,303 pp.,FF.48,- .
Mstorische weetjes spreiden, maar brengt <psychothéâtre' noemt S. het drsmatische
euvre dat, zoals hi
J i-v-m.Strindberg tot
de discussie van de theatervoorwaarden o
luit komt,een therapeutische relatie uitterug waar ze altild alhad moeten ziln:in bes
drukt tussen auteur en thematiek. Zowel
hetklimaat van de tijd.Nagenoeg nergens bi
afische a1s werklmmanente crlteha
is zijn reconstructie ao ankelijk van ildele haogr
nterend,zich steunend op de psychische
onderstelling maar altild bewi
lsbaar met cat
egorieën van zowel Freud a1s Jung,1 documenten of logische deductie. Boven-

erpreteertS.ditgigantische oeuvre a1seen
dien weet hij niet alleen de vpnzelfspre- t
kendheid van hettheatrale idioom te argu- obsederende zelfanalyse, intuïtief tastend
menteren, bovendien is Zln epiloog een naarde intieme causaliteitvan zijn mensei
lk gedrag, rationeel het eigen verheldewelsprekend essay over de even logische l
afslulting van ditgedeeld expressiebeeld biJ ringsproces om zettend in dramatisch-theaj vroeg de
het aanbreken van een andere tild,waarin trale tekens.Strindberg heeft vri
ntrospectie opgereven; ze leidde hem we1
(andermaal) de maatschappeWke en reli@i- i
othetonderscheiden van bewustefasen en
euse voorwaarden nu eenmaal anders ziln t
zones in hetinnerlijke leven,maar niettot

ga
an liggen.Onjetwilfeldeen blijvendestu'nzicht in de relaties tussen het Ik en
die in de ontwlkkeling van het W esteuro- het l
pese theater.
C.Tindem ans

A rthurSim on

G r fonBaty.Théoricien du théâtre
Ke cksieck,Paris, 1972,263 pp., 15 pl.,
FF.40,- .
Deze Am erikaanse dissertatie over een

heton- ofonderbewuste.HiJheeftzichzelf
in de ingebeelde scene geprojecteerd en a1s

personage gerealiseerd: de Tdubbelganger'
a1sprincipe.S.interpreteertditalseeen verlangen tot m etamorfose; het dram atische
oeuvre wordt dan de topografie van een

innerlijke expeditie naar de echte causale
basis van hetpersoonli
jke bestaan.Onderweg blijven overdrachten weerstand hinderen; het opruimen van deze barricades

groot Fransregisseur (1885-1952),lid van maakt het dramatische gebeuren uit. Het
het beroemde Cm el des Quatre, dat het begrip katharsisbli
jktin eerste instantie op
Franse theaterklimaatvan de jaren 20 en de auteur zelf te slaan. In kalme metho30 heeft bepaald,is ontgoochelend ouder-

dische exegese staltS.de diverse fasen uit

wets.Het grootste aantalbladzi
jden wordt die zich aftekenen: het yolymorfisme a1s
gevuld met een kalme biografische vertel- beginstadium, de moederbmdmg,het dualmg
' die uiteraard de hoogtepunten braaf lisme van Vrouw en M oeder,de religieuze
citeert,maar die nauwelijks in staat is tot sublimering, de metamorfose a1s streefgehetverantwoorden van de asyecten die de beuren,de behoefte aan osmose,de inkeer

dan toch onvergeteWke Mstonsche beteke- op heteiqen Ik!de Yersona'a1sresultaat
nis van deze regisseur en theater-theoreri- dat de exlstentible moeilijkheden niet lancusuitmaken.Na het levensverhaalbehan- gerbi
j de Ander legt maar fundamenteel
delt S. de adaptatie-methodes die Baty in biJhetIk,de berusting in deze bewustzijns-

1038
splitsing,hetwachten op de Dood a1s een
toestand van voltooiing.D ramatisch wordt
Strindbergs oeuvre niet aangetast, them atisch-structureelisereen winstgevendever-

hevilingvan kern en vorm.
C.Tlndemans
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structuur,jeschiedenis,functie);metditinstrument m de hand speurt hij daarna
Brechtzelfaf.De resultaten zi
jn merkwaardig. In zijn lyriek blijkt Brecht zijn leven
lang hetmarktschema trouw teblijven.Zijn
proza bezit doorgaans de demonstratieve
toonaard die voor m arktlied-uitlegteksten

karakteristiek is. Natuurlilk is vooral zijn
Sim on Trussler

The Plays 0/ Harold Pinter.
An A ssessm ent
Gollancz,London,1973,222 pp.,f 2,50.
V an de verkenningen van levende Britse
toneelauteurs die S. system atisch bezig is

dram atiek erdoor bepaald;de beeldenreeks

(de prenten Waarnaar de marktzanger met
de stok verwees),de ongebonden chronologie, de comm entator boven de handeling,

zelfsdezo comglexeVerfremdungsstijl(inderdaad aanwezlg vöörBrechtereen theo-

rie van maakte), het taalgebruik (archaïsuitte schrijven,lijktme deze over H.Pin- men, Bijbelcitaten,spreekwoorden,historiterdetotnogtoe meestpersoonlilke,indrin- sche avonturenthem atiek, het Amerika-togende en nuttige. Enerzi
jds gaat S. voor pose.d.)wijzen alleterug op hetmarktlied.
geen enkelelementvan de uitgebreide code S.negeertnatuurli
jk nietde invloed van K.
van het Pintereske m aniërism e op de loop, Valentin en diens volkstheater, m aar onten stelthij zich niet tevreden met hetuit- doet zich toch we1te vlug van de fundaspellen van dit schrijfkamerinstrument;in- m entele Sporen die deze naan in Brechts
tegendeeldurfthijeindelijk te schri
jven dat werk en m entaliteitheeft nagelaten. Voorvele van deze bekende trivialiteiten stom - beeldig speurwerk heeft hier geleid tot de
vervelend uitvallen en vooralzowelondra- bevestigingvan een reedslang bestaandverm atisch a1s ontheatraal aandoen. Ander- raoeden; Brecht is daardoor iets m inder
C.Tindem ans
zi
jds redthiJPinter tevens uit de klauwen mysterieus geworden.

van de psychologisch-eenzijdig classifice-

rende criticl en onderneemt hij het wat JulianBeck

waaghalzerige avonm ur hlde diepteplannen

van Pinters situaties sociaal-maatschapye- TheLije 0/ the Theatre
lijke kneuzingen en incidenten terug te vln- TheRelation 0/ theArtistto the
den.Vooral ditlaatste leidtertoe The Ca- Struggle oj t
he People

retaker te ontdqen van zi
jn testamentische City Lights,San Francisco,1972,n.g.,
diepte-sym boliek en het te re-evalueren als $3,
50.
een jave beschri
jving van een intercommu- Ditzijn de strikte privé-overpeinzingen van
nicatleve stoornis.S.lijktmet deze opstel- de lan:arige leider van n e Living n ea1en eindelijk de knappe toon te pakken te ter, het zelfgestileerde theatertroepje dat
hebben waardoor het vlugvlug-journalistie- tegen het bestaande denk- en speelpatroon

ke dagqeschrijf vervaagt;hi
j vervlecht de op isgetrokken en beland is in de kerkers
randgebleden van theatrale verklaring en

dramatische verduidelijking zo soepel, dat
zijn object Pinter er a1s theaterauteur verfrissend en integer uit te voorschiln komt.
Hier kunnen dan nieuwe afwi
jkende inter-

van Braziliëvan waaruit Beck zijn gedachten de wereld inzendt.Er is geen systeem
van denken zoalser geen systeem van com poneren terug te vinden is.M aar de inge-

pretatiesaanknopen.
C.Tindem ans

ving van het ogenblik (geografisch documenterend dat de hele wereld zijn land is

sam myK .M cLean

afzijdigheid van e1k gerlchtdenken verkon-

The Bönkelsang and the Work oj

zoals ook theater voor hem en zijn troep

jeworden)zweefthi
j doorheen de morele
lmpulsen van hethele wereldgebeuren,zijn
veelbelezenheid aantongnd, zijn continue

digend. H et gaat erg weinig over theater,

BertoltBrecht
nergens en nooit een autonom e bezigheid
M outon,TheHague,1972:339 pp-,/28,- . is geworden.Hetboek kan enkelvoor inDat er in Brechts werk mvloeden aan te siders nuttig zi
jn,die althans zo achter een
wi
jzen ziln van de marktzangersen hun ty- aantal waarden komen die de wereldecho
pischeliederen,werd reedsvroegerdoora1- mogelilk hebben gemaakt. Het boek funlerleionderzoekers gesuggereerd.D eze stu-

jeerta1seen zelfgecrcëerdewoesti
jn waar-

die levert daar nu het bewijs van.Eerst m de lekenprediker Zch als evangelist kan
schetstS.heteigen wezen en de conventio-

voordoen.

nele vormen van het marktlied (thema, C.Tindem ans
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Bronne,Barbara, en Corinna Brocher D ie Film em acher.- Bertelsm ann,Guters-

1oh 1973 240 pp.,bM .14,- . '
Geàler,Fred.hrsg.- Regiestûhle.- H enschel, Berlin,1972,147 pp., M .9,80.

ook daar waar demedewerkers(en de dialogisten bv.blijken toch zeer belangrijke
medewerkers)verschillen.Voor een keer is
een scriptook plezierige lectuur!
EricDeKuyper

Lang, Frffz - M etropolis. - Lorrimer,
London,1973,131 pp-,f 1,25.

Kaujjmann,Stanley - American jilm critidsm .- Liveright, New York,1973, 443

ArleneCroce

The Fred Astaire and Ginger Rogers
PP.
, $3,
75.
Kracauer, Sieglried - Theorie des Films. Book
-

Suhrkamp,Stuttgart, 1973,454 pp..

W .H .Allen,Londong1972,191 pp-,f 4,- .

Sternberg, Josej von - M orocco. Shang- D itiseen m erkwaardig boek,geheelin de
hai express. - Lorrim er, London, 1973, nieuwe traditie van Amerikaanse brillante,
persoonlijke en oerdegelijke filmessayïstiek.
136 pp.,f 1,50.
wild aan defilmswaarin Fred Astaire en
M ekas, Jonas'- M ovie Iournal. The rfle Ge
nger Rogers tildens de Jaren dertlj a1s
0/ the new american cinema.- Collier, Gi
dans- en zangpaar optraden en een nleuwe
New York,1972,434 pp-,f 1,25.
traditie in de musical-film deden ontstaan,
Pudovkin - M other.- Lorrimer,London, ishettevenseen pracht
ij overzichtvan de
1973,102 pp-,f 1,50.
werkmethodes van een fllmstudio (RKO in

Wajda,Andrzel- Ashesand diamonds.#
generation.K anal. - Lorrim er,London,
1973,239 pp-,f 1,75.
< .C.Fields in Tillie and Gus and Never
give a sucker an even break.- Lorrimer,
London,1973,124 pp.,f 1,50.

de Jaren dertig);van de produktiemethodes
van Hollywood in diejaren;van de samenwerking tussen een buitengewone persoon-

li
lkheid (Astaire), een choreocaaf (Hermes Pan), de variërende scenarloschrijvers
en de songwriters (Irving Berlin,De Gershwins,e.a.
).Croce gaat erg systematisch te

werkjelkefilm beki
jktzijvanuiteen drievoudlg standpunt: de film zelf, de m uziLeoM cCarey,red.

The Four M arx Brothers in
M onkey Business and D uck Soup

kale nummers,de produktie. Op die wijze
vlecht ze op een manier die mijn totale

bewondering heeft,drie asgecten door e1kaar:een analyse van de fllm ,een analyse
van de muzikale en de dansaspecten van de

LorrimerPublishing,London,1972,183pp., film,en een (wathet nieuwe materiaalbetreft, verbluffend) stuk geschiedschrijving.
gei-ll-,f 1,50.
Twee uitvoerige,gedetailleerde,heelexacte M iss Croce heeft evenveel kennis en feeing voor het m edium film a1s voor het
scripts van klassieke M arx Bros-films zijn ldans
aspectvan die films,en bovendien een
samengebracht in dit boekje:M onkey Businessuit1931.(realisatie Norman M cLeod) ongewone nieuwsgierigheid voor de film -

en Duck Soup uit 1933 (realisatie Leo M c industrie uit die Jaren: ze verschaft ons
rkelijk een nieuw leesrooster voor de
Carey).De eerste is een klassieker uit de we
vroege- en beste- M arx-Brosperiode;de fllmsvan Rogers en Astaire,en een nieuw

t
weedeiseensoortedel-M arx-Bros-grodukt en meergenuanceerd inzichtin de filmproomdathier meer ambitie,een stram len:pa- duktie uit de grote periode.Het is boven-

en zo plezierig geschreven - m et zoveel
rodische bijbedoelingen en maatschappljkri- di
iefde voorwatze analyseert- datde 1etiek aanwezig zijn, echter mooi samenge- l
bundeld door het talent van de realisator zer het betreurt dat Rogers en Astaire

Leo M c Carey.In deeerste heersteen cha-

otisch anarchisme(ook cinematografisch),in
de tweede is dat anarchism e gestileerd.In

slechts tien films sam en gedraaid hebben!
fone could have gone on for ever...'.
EricD eK uyper

1œ

Boekbespreking
M ISCELLANEA

hopen'.Over hetniveau van deomslag,die
van Nederlandse huize is, kan men beter

zwilrn.
R.S.

D om ingo,Xavier- Paella voor hetkloot-

Ievolk. - M eulenhoff, Amsterdam, 1973, LeslieAyre
The Gilbert A Sullivan Com panion
160 pp.,/13,50.
Durnez,Gaston - X#k,paps,een Belg.- W .H .A llen,London, 1972, 485 pp.,

De Clauwaert, Kessel > , 1973, 162 pp-, f 4,50.
BF.175.
ln de Angelsaksische wereld heba n de
D uyn,Roelvan - Zweet.Een soldatenro- Gilbert & Sullivanoperettas een culm urhisman.- M eulenhoff,Amsterdam,1973,159 t
orische en maatschaqqelijke betekenis die

PP.,/13,50.

HeerWns,Ad- Ludiek in debrandinf.-

voorde Europeërmoelhjk te begrilpen valt.
Deze uitde Victoriaanse tild gegroeide po-

Akademie voor edukatieve arbeid,Npme- pulairevorm van komische operaheeftbogen,1973,34 pp..
vendien een belangrilke invloed gehad op
K ernvraag - D e milîtaire Om budsman.- de Amerikaanse musicaltraditie:een reden
Geest.verzorging kri
llsmacht,Den Haag, te meer om deze werken niet zo m aar
april1973,56 pp.,r atxs.
naast je neer te leggen. Het voorliggende
L'
m deboom,Prol.Dr.G.A.- De geschie- werk biedteen uitvoerig lexicon metonder
denis van de medische wetenschap fn Ne- steekwoorden geclasseerde wetenswaardigderland.- Fibula-van Dishoeck,Bussum , heden over de Gilbert & Sullivanwerken;
1972,198 pp.,/29,50.
telkens ook een résumé van hun muzikale
M atthësse,Drs.J.P.e.a.- Hetgoud van com posities en de lyrics ervan.Een inleide postgîro.- Spectrum ,U trecht/Antwer- dend hoofdstuk schetst het ontstaan van
deze werken en de sam enwerking m et de
pen, 1973,179 pp.,/4,50.
Schenk, Dra.M .G.- 25 iaar koningin. D 'Oyly Carte Company,gezelschap dathun
Hetverhaalvan een bewogen levea.- D e opera'sopvoerde (en datnog steeds doetl).
Boekerij, Baarm 1973,132 pp.,i11.,paper- De niet-Angelsahische lezer kan dit werk

back j12,50.
gebruiken a1s een inleiding; er wordt hem
Zich,Prol.Dr.Oflkcr und Fro/.A.Kol- echter aangeraden zich niet te laten ontman - Unterhaltsame Logik.- Teubner moediyen door de hoeveelheid en verscheiVerlag,Leipzig,1973,84 pp.,M .4,40.

denheid aan traditionalismen die o? zo'
n

korte tild en op zo'n beperkt terreln opX avierD omîngo

Paella voor hetklootiesvolk
M eulenhoff,Am sterdsm ,1973,160 pp.,

bloeiden. H et m eest bevreemdende is dat
deze Gilbert& Sullivan nog totde levende
cultuurtraditiesbehoort;kennl's van de Gi1-

bert- & Sullivan is een onontbeerlijk ele/ 13,50.
ment in de Britsnnla-studie.
Dit boek, een pamflet, schiet ziln doel EricDeKuyper
voorbij.Br is inderdaad hetnodige te zeggen over het feit dat hettoerism e,evenals
trouwens de emigranten, de Spaanse eco-

K urtD lvfd

nomie in stand helyen houden en daar- Die Uberlebende
mee het Franco-regc e. Maar dit wordt

Verlag Neues Leben,Berlin,1972,218 pp.,

hier op een dtrgelijk verabsoluteerde,ver- M .5,60.
ideologiseerde en naïeve wilze beweerd,dat Evenmin a1s in de BRn isde literatuur in

een dergelilk betoognietveeluithaalt.0?

de DDR klaar gekomen metdepositie van

ziln minstzou men veel van de aangedul- de Duitser in W O lI.Ook hierdeconfronde kwade gevolgen kunnen vaststellen voor
alle streken waartoerisme in zo grotemate
plaatsheeft.Kortomtin ditboek leertmen

tatie van een gewezen Duitse soldaat met
een partisaan.M aar men wil in de DDR
meer.Men wi1ook staan in de traditie van
noch veeloverhetelgenlijke Spanjedatde de sterke,internationale brigade die in de
auteur zou willen verdedigen, noch over Spaanse burgeroorlog aan de kant van de
de toeristen die er naar toe gaan.De uit- republiek vocht. Twee Duitse Jongens die
gever heeft het blilkbaar zelf begrepen, uitdatmilieu afkomstig waren,worden dus
want m .
i. allerminst volgens de bedoeling a1
s partisanen-helden oygevoerd. Toch is
van de auteur staatop de nap:çDe speelse ditboekje,Juist door zbn vormgeving onaanpak (met stripverhaal)maakthetzelfs derhoudende literatuur, die zeker ook tot
voor de Spanjegangers tot een zeer aan- nadenken stemt.
trekkelijk boek, dat mag men tenminste C.J.Boschheurne

AlbertW esterlinck
M ENS EN GRENS
Over hetmensbeeld in de moderne Europese literatuur
264 blz.
Formaat: 13 X 21 cm
ISBN 90264 3516 9
195F
AlbertW esterlinck (ps.van Prof.Dr.JoséAerts)geboren te Geel in 1914, is thans
hoogleraar aan de Katholieke Universiteitvan Leuven en hoofdredacteurvan O ietsche W arande en Belfort'.Hijpubliceeqdegedichten en voortstalrijkekritischewerken a1s <Het Lied van Tantalus', <
Lmster naar die Stem', <prosper Van Langen-

donck','Hetschone Geheim val!de Poëzie'len schreef ook studies over August
Vgrmeylen,KarelVan deW oestljne,Felix Tlmmermansen Gerard Walschap.Van
ziln VerMmelde Opstellen is,na tW andelen alpeinzend'(1960)en Wlleen en van
geen mensgestoord'(1964),tMensen Grens'hetderde deel.
Een waarde die voor W esterlinck als hoogleraar en schrijver belangrijk blijkt te
zijn,isdathijde Europese literatuuryraag a1seen ondeelbaargeheeloverzet.In
zijn colleges en geschrlften beleeft hiJ ze a1s een rijke variërende schepping van
stijlen en alseen boeiend avontuur van de menselijke geest.%Beleven',zeggen wij,
omdatzlln benadering van de literatuurzeerexistentieelblijkt,in esthetisch en hum aan opzicht intuïtief inlevend of fenomenologisch duidend,m et een afkeer voor
formules en abstracties.

Zoalsin vroegereopstellen onderzoekthijin <M ensen #rens'aspecten van demoderne Europese literatuur,geleid door de vraag:tschnlvers,watzegtgijvan de
mens'
?'

In drie opstellen ondervraagthijdegeschiedenisom totbeterbegrip van hetheden
te komen.Ditdoethijvoorhetliterairenaturalisme,van Zola totClaus;voor het
literaire vitalîsme vanaf de preromantiek tot JefGeeraerts; voor de religieuze thematiek vanaf het rom antisch mysticisme tot Simon Vinkenoog en het <
lesus-movement'van de hippies..

De lezerza1vaststellen dat de identificatie van deze drie facetten telkensgebqurt
van uiteen historisch persqectief.Ditleek noodakelijk om hun juiste draagwildte

in de W esterse cultuurgeschledenisen hun,warebetekenis in hetheden nauwkeuriger
te kenmerken.
De lezer zalin ditbpek weinig of nietsvernemen overde esthetische, specifiek artistieke essentie van de letterkunde,wanthetgaathier over haarm ens-revelerende rol
in de perpetuele,wisselende creativiteit van de cultuur. De opstellen hebben geen
wetenschappelijkepretentie,zijbedoelen slechtsbijtedragen totdeverruiming van
de literaire oriëntatie en uit te nodigen tot reflectie.

O rion-Desclée De Brouw er

W ijngaardplein 15, Brugge
Nieuwe G raçht 24a, Utrecht

Sede/ 1870 Iegtde

Firm a M .H .Lum m erzheim & c o.
107.Zeeschipstraat,Gent -

-

asfaltdaken met volledige dichtheidswaarborg

Oude Houtlei38,9000 Gent
TeI.:232223 Brs.v.d.Christ.Scholen

Externaat-InternaatJongens-Meisjes
Dagschoolen zaterdagcursussen

Van 12 1ot21jaar-LST-HSB-HST-HTO 1e graad
J

SPECIALITEITEN:Fotografiseh zetten,Reprofoto,Monofoto,
I.B.M.Com poser,Lay-out,Grafiseh TekenenyBoekbinden,OffsetTypo -Diep en zeefdruk,chem igrafie,Laboratorium onderzoek.

N.V.SC HEERDERS van KERCHOVE'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

T E ? H N IG U M
Londenstraat,43,Antwerpen.
Opl
eidingtottechnisch ingenieur
in mechanica,elektroni
ca
en industriële scheikunde.

Voorbereidënljaarenvacantiecursus
met hetoog op hettoelatingsexamen.

A

.

+

LL
I
ASSURA NTIE

v
BAN
ELGI
DE
SCHE
BOERENBOND L

LL

HOOFDKANTOOR

BIJKANTOBEN

LEUVEN

ANTW ERPEN BRUSSEL

G ENT

LIEGE

T 016/20971

T 03/318800

T 02/137655

T 09/212121

T 04/231955

EUPEN

HASSELT

NAM UR

T 087/53730

T 011/26114

T 081/72266

MINDERBROEDERSSTR 8 LANGE NIEUWSTRAAT32 WETENSCHAPSSTR 25 KORTBIJKSESTW 276 BD SAUVENIEBE97B
VERVIERSER STR 12

KON ASTRIDL 3'5

BUE GODEFROID 2

M eisl
'e,
W i1je een beetje van je vreugde geven aan de
zieken die je nodig hebben en op je wachtenl

V erpleegster
za1je zijn ...
A1de inlichtingen zijn te bekomen bijhet
HOGZR TZCHN ISCH IN STITUUT VO OR VERPLM GKUN D:

Ce ucijnenvoer.39 - LZUW N - Tel.016 l 28:.21

Institu utvun de H eilig e-ram ilie vu n H elm et
Jan Moorkensstraœ #5 -

Berghem-Antwerpen - Teleloon (O )3#.17.
:8

Middelbaœ Onderwijz:Oude Humanoric
Griekg-Latijnse cldeling
Lctljn-W etengchcppelijke aldeling
Moderne Humlnoril
Algemeen Vormend Onderwijs
W etengchcppelijke B
fconomische aldeling
Voorbereidende ddeling en Kleuterklqssen
'X T : R N A A T
H A t F-lN T : R N A A T
% b 0 R T : N V X IJ :T IJ D %B : :T : D lN G
INSCHR.: EERSTE W EEK EN LAATSTE TW IE WEK'N VAN D: ZOM ERVAKANTI:

'

ïlAA'1-SClIt%PPELU KE E.%-. EKON
.

1*

lw**1*x

*

I%tsJ*a
'<lw
*j
Izn
n-s
-G*
wlo
uj:
--'.
-.
*-.
-.&
.e
.lwl-e
eats*aIJ.lPomy
qt*Mloa
1jol..
j
.yduea,
joenos
Ba#l
-o

41Ifpel:lepge:llwe:alpjjgvooysjyaa <j.gjaso x... .w
Ilxedeernndtiue
ex1dJntaakypelzâgemDejl
wj
t*r
uxjyrl
s. <4ao m
jayn
oke
rdea

epjaadmaJ*DCCDPZ-lprx aouw jsm ga d

exde4aareellje
een* j
l->
elt
nen
derloltl
el#e
r
lhœl
axpxort
tjlna.Nu
wEaxa%r(e
,
,,ews
Dm
emh.
?p1
.
j
u)1@ a'
gtI/xeAfwe
u- enAlat
I

* w$la# )ullf 1Re m1....eBe%pmlplrdealewtepa-

.

#

*

)

*

<
wees Modern lees <"De
Standaard»>>

C O N S ERV EN

Hoger
Technisch
Instltuut
S INT-LIEV EN

#<
@

'
l

:

*> +% Z
*
* .

.

1

.
4

'

Gildestraat,7 - GEN T

te1(09)23.20.57
Ajdelîng A1 2e graad:
-

@

--

in de gistingsbedrijven
Ajdeling A1 le graad:

#

@

-

-

Ets.Van D e Poel & Co
P.V.B.A-

TEL.68.62.83 (:1I.)
LAAGEIND 3

technisch ingenieur
in de industriële scheikunde
technisch ingenieur

2090

bedrifumqleent
in degistingsbedrijven

labomtodumassixent
in klinische scheikunde
laboratorium assistent
in ipdustriële scheikunde

VoorJongensen meisjes
De schoolbeschiktovereen pedagœ

TELEX 33.062
STABROEK

gie voorJongens.
De meisjeskunnen volledig pension
nemen in een meisjes-home.

T R O U W E S PA A R D E RS
bi
i de

K R E D lE T B A N K
bekomen gemakkeli
jk kredi
eten (betaalkrediet,
gezins-of beroepskredi
et.woningkrediet)op
gunstvoorwaarden,dank zi
j het

C O M B I-S P A R E N

k
VOOR MEER INLICHTINGEN,VRAAG ONZE BROCHURE OF
W END U TOT EEN ONZER 650 KANTOREN.

ST.NORBERTUSINSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
stationsstraat 2 - 2570 DUFFEL - Telefoon 015/339.21

Paramedisçh Onderw i
js van he1 korte type:
Vroedvrouwen /Gegradueerde Ziekenhuisverpletelgtstlers I
Gegradueerde Psychiatri
sche verpletelgtstlers
Duurvan de studies:3 jaar.
Aanvullend Seoundair Beroepsonderw i
js:
Verpl
eegassistenten,2jaarlZiekenhuisverpleegsters/3jaar/
Psychiatrischeverpleegsters,3 jaar
lnternaat - H alf internaat

Ixsvlvuuvvoon veRpuesoxuxps M a ria M 1
-d d eIares
Hospitaalstraat 23-2700 Sint-Niklaas

-

Telef@on (03) 7G.4a.*B

Bestuurd d@or de zusters van de Verrexen Zalism aker

Een modern gebluweneomplex

-

Degelijk onderwijs

BERO EPSAFDELING
-

Voorbereldend jaarl minimum Ieeftijd 17 jaar - Verpleegassistente:duur2 jaar
Gebreveleerde verpleegster:duur 3 Jaar

TECHNISCHE AFDELING
-

Gegradueerde ziekenhuisverpletelgtstler:duur 3 jaar
Gegradueerde psychlatr.verpletelglstler:duur 3 jaar
Gegradueerde socialeverplelelglstler:duur4 jaar
INTERNAAT EN HALF-INTERNAAT -

I
nliehtingen en insehrijvingen :
-

W erkdagen van 9 tot 12 uuren van 14 to1 17 uur
Zaterdag van 9 tot 12 uur
En volgens afspraak.

0 .L.Vrouw -lnstituut voor Verpleegkunde
Augustijnenstraat,9,MECHELEN
cat.A.S.B.O.

Verpleegster
Verpleegassistente
Voorberei
dende afdeling
Inlichtingen:
Ee- . Moeder Overste
0.L.Vrouw-lnstituut

3 jaar
2 jaar
17 jaar

- telefoon 015.127.87
- telefoon 015.144.23

N O R M A A LS C H O O L

vooronde- ijzeressen en kleùterleidsters

C RO M BEEN
Leeuwstraat 1 9000

GENT - Felefoon 09/25.55.51

Een heelgroot boek

voor een heel#/ezWe prgs
(vergelijktu m aareens in de boekbesprekingen ...)

a 'D e v e n
biedt perjaargang: 1.150 pagina's groot form aat

Banden
Belangstellenden kunnen de band voor hetinbinden van jaargang 26 -deelI(oktober 1972 t/m maart1973)bestellen door
overschri
jving van 50 Fr.op PCR 884.67,Streven,2000-Antwerpen,metvermelding Band 26.deel1.

Personalia

Waldemar Molinski, geboren 1926. Doctor in
de theologic en directcur van het Institut (Dr
Religionspaedagogik aan de Gesammt Hochschule te Wuppertal. waar hij ook doceert.
Adres: Ohlegserstrasse 35. D-56 Wuppertal
Henk Jans S.J.. geboren 1924. Licentiaat filosofie en theologie; 1959 - 1961 assistent geologic
aan de Universiteit te Leuven; 1965 doctor natuurwetenschappcn (kristallografie). Doceert aan
de Universitaire Faculteiten Suit-Ignatius te Antwerpcn methode en kritiek van de wetenschappen. Adres: Kard. Mercierlei 11, 2600 - Berchem.
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.

Verlag (Zurich). Adres: Scheideggstrasse 45, Zurich.
Dr. Hans Hermans, geboren 1908. Studeerde
rechten in Nijmegen. Was daarna tot de oorlog
parletnentair redacteur bij De Tijd, na de oorlog
bij De Maasbode. Hij was secretaris van de minister-president en tegelijk lector in de dagbladwetenschappcn aan de Universiteit te Nijmegen.
Daarna zesticn jaar Nederlands Commissaris
voor Algemene Voorlichting op Curasao. Hij
was algemecn secretaris van de Nederlandse Katholieke Oudervereniging. Adres: Vlaskamp 614,
Den Haa.?.
Rita Jolie-Mulier, geboren 1934. Doctor in de
Rechten
Voorzitter redactieraad 'De Nieuwe
Maand'. Adres: Van Putlei 13, 2000-Antwerpen
Ward Bosnians, geboren 1934 Maatschappelijk
assistent. Diensthoofd Huisvesting Comitl Studentenvoorzieningen Katholieke Universiteit Leuven. Redactielid 'De Nieuwe Maand'. Adres: De
Ster 56, 2540 - Hove

Eric De Kuyper, geboren 1942. Studeerde aan
het Institut dcs Arts de Diffusion en aan het
Rijkstechnisch Instituut voor Cultuurspreiding
en Toneel te Brussel. Stage aan de University du
Thdfltre dcs Nations te Parijs. Programmator bij
de filnidienst van de Vlaamse Televisie. Medewerker 'Kunst- en Cultuuragenda'. Adres: Kapitein Crespelstraat 13. 1050 - Brussel.

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

Robert Hotz S.J., geboren 1935. Studeerde in
Zurich pedagogic, in Miinchen filosofie en in
Lyon theologie met specialisatie Oost-Europa.
Specialist in culturelc aangelegenheden van de
Sovjet-Unie, referent voor Oost-Europa van
Radio Vaticana, redacteur van 'Orientierung'
(Zurich), Russia Christiana' (Rome). Oeeft documentatic uit over Oost-Europa in de Arche

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.
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En toch bewegen ze ...,p.1043
Decontinenten bewegen.In een miljèenen jarenoude evolutiezijn zeuitelkaar
gedreven en/of tegen elkaar opgebotstkDatbeweerde 60 jaar geleden alde
.

'

Duitse geograafM fredWeqener.Zijh hypothesewerd doorzijn collega'suit
anderedisciplinesa1seen dlchterlijkefantasievan dèhand gewezen.Nieuwe
onderzoekingen ga= ze nu echter steeds m eer bevestigen.tEn toch bewegen
ze'. Een nieuw G alilei
-geval is het niet gewordbn,weleen stuk geschiedenis
waaruit de wetenschap watm eer geduld ku leren.

:

.

R ussisch imperialism een de Culturele Revolutie,p.1056
In de loop der geschiedenis heeft het Russisch im perialism e zich m eerm alen
gem anisfesteerd ten koste van China. M ao heeft daar nu paal en perk aan

gesteld en hijheeftmetname de Culturele Revolutie aangegrepen om denog
nauwelijksverkaptesteun van Rusland aan binnenlandseoppositiein China de
kop in te drllkken.
.

- .

De structuralistische activiteil p.1061
De titelgeeftreeds a= ,datde structuralisten hun denkwijze nietalseen SySteem wensen te zien, m aar als een activiteit. Lévi-strauss benadrukt, dat de
stm cturalistische poging om de fordening van fenom enen te ontdekken niet

gelijk testellen ismethetinleggen van een voorafbedachteen geconstrueerde
ordening in dewerkelijkheid'.De auteurleidtonsgeleidelijk aan binnen in de
karaktertrekken van het strucm ralisme en in de invloeden die erop hebbe:
gewerkt, zowel kennistheoretische a1s sociologische. W aaruit o.a. ook naar
voren kom t,datvan hetstructuralisme een mode gem aaktis door uitgevers en

tijdschriftredacties.

Theaterin M oskou,p.1075
Onze m edewerker is in M oskou geweest, het M ekka van de theaterfan, en

heeftdaarwatvoorstellingen meegemaakt:een in vijfdagen te verorberen,zo
zorgaldig mogelijk gedoseerd assortiment.Datzijn bericht daarover geen
definitiefoordeelkaninhouden,spreektvanzelf.Zijn besprekingvanvijfvoorstellingen en stukken loopt uit op een voorlopige evaluatie van drie aspecten

van hettheaterleven in deSovjethoofdstad:hetpubliek,hetrepertoire en de
acteur.

'
Fluisteringen en geroep '
,#.1085
Ook in IngmarBerjman'sjongste film,Fluisteringen en geroep,zijn niet alle
themata,beelden en stijlfiguren nieuw.M aar pure herhalingen zijn het ook
niet.Hetzijn variatiesopeen evoluerend lema.Telkensopnieuw weetBergm an andere,verder stappen te zetten in een exploratietocht waar esthetica,

ethicaen religievelerelatiepunten schijnen te vertonen'
.Bergmans wereld is
een wereld waar de hoop gefluisterd en hetkwaad uitgeschreeuwd wordt.

DeDada-drang vJa 'Vt tig'
,#.1094
Schrijver van dit artikel is bekend door zijn interesse in de relaties tussen
beeldendekunsten literatuur.7n laathijhierzien,in hoeverrede Vijftigersin
N ederland zich hebben laten inspireren door èn zich afzetten tegen het Dadaisme.

Nieuwe Jules Verne-kritiek,p.1109
JulesVerneisnietalleenmaareen schrijvervanjeugdlectuur.Zijn visionaire
avonturenrom ans worden bestudeerd door sociologen,literaire criticien structuralisten;de universiteit houdt zich erm ee bezig.D e auteur m aakt hier een

balansop van die verschillende nieuwe analysesen zou natuurlijk graag hebben datwijVerne metandere ogen (opnieuw)zouden lezen.

E n töch bew egen ze ...de continenten
H enk Jans

Bekend is de helaas slechts legendarische uitspraak:<en toch beweegt ze

(de aardel'('eppur'simuove'),dieGalileimetkoppigetrotsdadelijk na
zijnveroordeling...gefluisterd zou hebben.Onzezakelijketwintigstoeeuw
heeftdeDuitsegeograafAlfrH Wegener(1880-1930)nooitzulk œ n dra-

matisch protestin demond gelegd.Toen hijin 1930op een wetenschappelijkeexpeditieop Groenland om hetleven kwam,waszijn theorievan de
verschuiving van de continenten metgrote stelligheid veroordeeld,ditkeer

nietdoortheologische maardoordeheersende wetenschappelijke instanties.Datvindtmen blijkbaarnietzo erg.Sinds 1912had W egenerde wetenschapm lijkewereld in beroeringgebrachtdoorzijn gH urfdehypothese
van de bewegende en de inderdaad zich-bewogen-hebbende continenten.

Op ongelooflijkkortetijd waren voor-en tegenstandersin tweeverbitterde
kamm n verdeeld.Binnen een paar dvennia hadden de tegenstanders de
nieuwe theorie definitief veroordeeld op grond van,althansin hun opvatting,onweerlegbare,zuiver wetenschappelijke argumenten.Zijwisten de

ondeugdelijkheid van W egenerstheorieook aan de sm pathisanten ervan
op tedringen,die ze slechtsnode afvielen.De Franse geoloog Pierre Termiervreesdewe1even vooreen m odern Galilei-geval:<lk verm oM ',schreef
hijin 1925,IdatW egenerslaatsteantwoord op alle kritiek en bezwaren het

woordvan Galileizalzijn:entochbewegenze'.M aarookhijhad zich,met
voelbarespijt,aan hetverdictvan dewetenschap onderworpen:<zijn theorie iseen mooie en grootsedroom ,dedroom van een grootdichter'.Deze

goM bedoelde waardering was natuurlijk alles behalve een aanbeveling
voorœn theoriediewetenschappelijkepretentieshad.<Dedroom van een
grootdichter'klonk m eeralseen blaam ,en ditwasdan ook de appreciatie

diein wetenschappelijke kringen tientallen jaren lang de bovenhand behield.DevisionairW egenerhad te weinig rekening gehouden metœ n aantalfeiten die onom stootbaar vaststonden.

D e vraag naarhetwê/
w atwasde kern van W egenersgH urfde hym these? Dehuidige verdeling
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van de O ntinenten zou hetresultaatZjn van œn meerdan 2* miljoen
jaaroudeevolutie.Tevorenzouden zijœnnagenoeg gesloten blok hebben
gevo= d,datin verschlllende Tschollen'uitœn wasgevallen,die zelfin verschillenderichtingen en m etverschlende snelhe en van elkaarwaren wegfgedreven',desgevallend tegen elkaarwaren opgebotst.
W egenersargllm enten voordezeongehoord nieuwe visie waren van drieër-

leiaard.Hetgeografischeargumentkreeg- jammergenoeg - vanwege
hetgrote publiek de mœ ste,vaak de enige aandacht,ofschoon W egener

zelfhetnieta1shetbelangrijkstebeschouwde.Hetginghierom de in alle
schoolboeken gem pulariseerde constatering,dat de kustlijnen van ZuidAmerikaen Afrika in elkaarlijken tepassen alsdestukken van œn legpuzzd.W egener erkende volmondig dat ditfeit reM s anderen vôôr hem
was opgevallen: Francis Bacon ree s in 1608,A lexander von Humboldt

enAntonioSnider(0 créationetsesmystèresdevoilés,Parijs,1858),inde
19e eeuw,F.B.Taylorin 1908.W egenerbeschouwde ditfenomœ n eerder

alseen aanleiding totzijn nieuwe ideedan als œn doorslaR evend argumentervoor.Ervielimm ersop ditargum enthœlwataan te m erken.

Allehuidigekustlijnen zijnmnvrijtoevalligeen voorlopigegrenslijn tussen
water en land,dienietzonderm eer geïdentificeerd mag worden m etde volgensde hym thesezelf- mi
ljoenenjaren oudewarebevenzngvande
continenten alszodani
g.Ineenverenœnnabijgeologisch verlM enhebben

velekustlijnen tallozemalen een zeerwisselend verloop gekend.Bijnader
toezien blijken alle continenten onder hetzeespiegelniveau door te lom n
en omgeven tezijn doorœn min ofmeerbre e,ondiepezone,metzwakke
helling (continentaalplateau of'plat'genoemd),die op een diepte van
ongeveer200 m langseen veelsteilere (de coninentale)helling naar de
diepzee overgaat.(Ditcontinentad platheeftonderm ssen œn heelbelang-

rijkeeconomischeén politiekebetekenisgekregen,daarelkenatiehetrecht
opeistop zîjn platde eventuele petroleum- en aardgasvoorraden uitte
baten).Deonopgelostevraag wasdus:hoezaldelegpuzzeleruitzien,als
wedecontinentenméthun plattenin elkaarproberen tepassen?Laten wij
maardadelijk zeggen datdejongsteresultatenvan ditonderzoek (gesteund
op œ n betere kennisvan de cone entale plateaus en op computertechie-

ken)degeldigheid vandelegpuzzelhypothesevollH ig hebben bevestigd.
Veelbelangrijkerwaren voorW egenerdeargumenten van palex limatologische en pdeontologische nnrd.De paleoclimatologie tracht,door de stu-

die van bepaalde karakteristieken van de gesteenten,enig idee te krijgen
omtrenthettype van klimaatdatop een bepaaldeplaatsen op een bepaald

tijdstip vanhetgeologischverleden geheerstmoethebben.Zozijnb.v.sommigesedimentatieverschijnselen dieontstaanzijn gM urendeeen ijstijd,bijzonderkarakteristiek.Dergelijkegesteenten waren ontdektinhetCarboon
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van Zuid-Am erika,Afrika,India en Australië.H etin geologische termen
gelijktijdigvoorkomen van dezeseWimenten in gebiM en die thansop zulke

verschillendebree tegelegen zijn (behorend totdeantarctische,gematigde,
subtropischeen tropischeklimaatgordels),steldeeen welhaastonoplosbaar
probleem,tenzijwemetW egeneraannemendatdezegebieen,op hetmomentzelfvandeijstijd (meerdan 3* miljoenjaargelM en)veeldichterbij
elkaaren rond œn aardm olgeschaard lagen.

Nauw verwantmethetpaleoclimatolo/sche argument,maar nog beduidend rijker aan informatie waren de overwegingen van paleontologische
aard.M en isgaandeweg beter gaan beseffen door welke grote mechanism en de evolutie en de verspreiding van de verschlende levensvormen op
het aardopm rvlak worden beheerst.G n landfauna en -sora worden ill
haar gx grafische verspreiding gehinderd door haargebondenheid aan œ n

bepaald klimaattype én doorde aanwezil eid van vrijuitgestrekte zeen.
Hetzelfde geldtvoorzoetwatervissen en dem eeste amphibie n en reptielen.
Omgekeerd worden zeebewonende dieren en planten in hun verspreiding
gehinderd door landbarrières ofte grote afstanden over de om n oceaan.
M en merktdan ook datsoorten ofgroemn die aanvankelijk œ n gem œnschappelijkeoorsprong heb% n,door de gx grassche isolatie steM s m eer

van elkaargaan verscu len,en datdeze verschillen des te aanzienlijker
worden naarmatedeafscheidingouderis,alblijftook dan noghun onderlinge ve- antschap duidelijk aanwijsbaar.Eeh andere consm uentie van
deze mœ hanismen is,datgroem n die in één gebie totontwikkeling komen,ernooitin slagen doorte dringen totandere gebiM en die ree sgeografisch gdsoleerd zijn.Daarkunnen dan bepaalde groem n zich.doorgebrek aan comm titie,in stand houden,terwijlzeeldersverdwenenzi
jn.Herinneren we slœ hts aan de gevarieerde buideldierenfauna die op hetgdsoleerdeA ustralische continentaan de fatale competitie metde andere zoog-

dieren wistte ontsnapm n.Allœn dusdoorin detaildemigratiemogelijkheden en -onmogelijkhHen van fauna en nora in verschillende perioden
van hetgeologisch verle en nategaan,kan men eniginzichtverkrijgen in
deuiterstcomplexefeitelijkeverdeling van delevensvormen op aarde.
Ten tijde van W egenerwasde onloochenbare verwantschap van plantenen dierensoorten in bepaalde afzettingen van Brazilië en M rika,India en

Australië reedsbekend.VôôrW egenerzijnhym thesevan decontinentenverschuiving form uleerde,zagen de palY ntologen zich verplicht- en ze
dH en hetook - reusachtige,hypothetische continenten te ontwerm n en

tetekenen.Beroemd eh beruchtwasjuisthetGondwanacontinent,datgewoon heelBrazilië,Zuid-M rika,India en œn deelvan Australië omvatte.
Hetgrootste deelvan ditcontinentzou ondertussen terplaatse in de aard-

korstweggezonken zijn,zondereen spoorachter te laten.W egener vond
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deze6OP1OSSing'ronduitOnmogelijk,en in ie ergevalveelonwaarschijnlijkerdan zjnhypothese.Wanneerwijverwante,en meernog,dezelfdesoorten in thansveruitelkaarliggende gebiH en aantreffen,dan isdatvolgens

hem œn aanwijzingdatdezegebieen ooitveelhechtermetelkaarverbonden waren.Treffen wijdaarentegen zeeronderscheiden fauna'sen flora's
aan in gebieden die thansrelatiefdichtbijelkaarli% en,dan is dateen
aanduidlng datzepasvrj laat,na een lange gescheiden ontwikkeling zo
dichtinelkaarsbuurtzijn gekomen.
De palx climatologische en paleontolo#sche argumenten van W egener
werden door zijn tegenstanders vaak zonder meer gdgnoreerd en zeker
nooitop afdoende wijze ontzenuwd.Talloze nieuwe fossiele vondsten en
correlatieshebben hetalgemenebeeld van de hiergeschetste meche smen
totop vandaag uiterm ateversterkt.

De prllg naarhethoe

Er werd evenwelvan W egenernog meerverlangd,en zelfvroeg hijniet
beter:hijzou nietalleen aantonen dâter een ingrijpende wijzging in de
spreidingvan decontinenten had plaatsgehad,hijzou ook nogzeR en hoe
datgebeurd was,welke bekende mechanismen en krachten de verschui-

ving kondenverklaren.Uiteraard kon ook hijzich slœhtsberoemn op de
toenmalige wetenschap over de fysische constitutie van de aarde en de be-

kendedynamismen vandeaardrotatieen degetijdenwerking.
H et seismologisch onderzoek had toen ree s de schalenstructuur van de

aarde aangetoond.Hetinwendige van de aarde blijktuitconœntrische,
om envolgende lagen te bestaan,die variëren in dikte,dichtheid en elasti-

scheeigenschapm n.Hetgrensvlaktussendezelagenblijktvaakzeerscherp
tezijn en overgroteafstanden op dezelfde diepte voor te komen.Uitde
gemeten elastische verschillen werd gdnduceerd datdevaste aardkorlfzou
rusten op œ n vloeibare ofalleszinsplastische aard-= fe/.M aar de aard-

korstzelt die rechtstreeksgeobserveerd kan worden,bleek een wezenlijk
verschillende samenstelling te hebben op de continenten en de oco anbo-

dems:terwijldecontinenten overwegend uitlichter(tgraniusch')gestœnte
opgebouwd zijn,bestaatdeocoanbodem uitzwaardere(<basaltische')gestœnten.Bovendien zijndelichterecone entengemiddeld 40 (en vaaknog
meer)km dik,terwijldezwaardereocoanlagen tamelijk uniform 5 tot6
km dik zjn.
Daaruitontstond dan hetisostu ie-begrip door een œ nvoudige toepassing

van het bekende princim van Archime es (een lichter lichaam komt
slœ htstotevenwichtin œ n zwaardere vloeistof,is heter netzo diep in
we ' tdat hetgewichtvan de verplaatste vloeistof precies hetgewicht
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van hetvastelichaam comm nseert).M en constateerde inderdaad dat de
beroemdefdiscontinuïteitvan M ohorovicic'(de plotselinge overgang van
deoceaanbasaltnaardeaardmantel)indeocm nen slœ hts11 km onderhet
zeespiegelniveau ligt,terwi
jlzeonderdecontinenten tientallen kilometers

drijven'dusblijkdiem rligt.De lichtere en dusveeldikkerecontinenten t
iggen tegelijkveeldieperin deaardmantel
baarop dezwaarderebasalten l
ondergedoken.Totzo verwasmenhetongeveereens.M aarWegener#ng

watoverijldtewerk,toenhijdecontinentendan maarineensgingbeschrijven alsstarrevlotten dieop een vloeibareonderlaag hun lange reiskonden

beginnen.Degeofysicigingen de werkelijkeelastischeeigenschapm n van
de basaltnameten en kwamen totde conclusie datde analogie vast-vloei-

baarmetcontinent-basaltduidelijk overtrokken was.
W egenerwasnog verdergegaan.Hijmaeende ook de krachten te kunnen
aanwijzen die de continenten in beweging hadden gezet.Door de rotatie
van de tmrde om haar eigen aszou de zgn.pp lvluchtvan de continenten

zijn ontstaan:de middelpuntvlie ende krachtdoetbeweeglijke oppewlakte-elementen inderdaad zich naarde evenaar toe verplaatsen;de lichtjes
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beweging (zoalstussen Amerikaen Eurafrika)toeaandeaantrekking van
de maan.De getijdenwerking remtinderdaad de rotatiesnelheid van de
aarde af;aangezien deze werking intenserisrond de uitpuilende continenten,zouden deze nog meer worden afgeremd en tegenover de van W est

naar Oostverlom nde rotatie van de aarde tachter'-blijven.Ongelukkig
voor W egener echter kon door berekening worden aangetoond,datdeze

tweekrachten (rotatieen getijden)veeltegeringzijn om een verschuiving
vancontinenten tekunnenverklaren.Dem olvluchtzou nogveelmeertijd
hebben gevergd en degetijdenwerkingzou zo krachtig moeten zijn,datze
de aarde zelftotstilstand zou hebben gebracht.

Deonverm#del#keimpasse
Voorzover we weten,heeft W egener zich door deze gegronde kritieken
nooitvolleiglaten ontwam nen.Zijnlaatste tochtnaar Groenland had de
uitdrukkelijkebM oeling doorm eingen aan te tonen dat de continentenverschuiving nog steedsaan degang is,en datmen dusin iedergevz maar

naareen betereverklaringdandezijnemoestbljven zoeken.Deovergrote
meerderheid van de geofysicien na hen ook van de geologen verwierm n
œ hter,métW egenersvoorbarige verklaringsm gingen,ook de mogeli
jkheid
zelf van een verschuiving van continenten.

Nu ishetvoordevooruitgangvan œnwetenschap natuurlijk belangrijk en
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nuttig,datœn wetenschappelijk onhoudbareverklaring one askerd wordt,
ook alkan m en c voorlopig niets anders voor in de plaats stellen:veel

tijd,energieénvernuftwordtbespaard a1smennietverderhodttezoeken
in œ n richting die àekerverkeerd is.M aarietsheelanders- en bM enkelijk koordewetenschap- ishet,deara menten diepleitenvoordem ogelijkheid van eenfeit,teignoreren ofirrelevantteverklaren,omdatœ n be-

paaldeverklarendehypothesevalsblijkttezijn.JuistdatisW egenerstheorie overkomen.De fexactere' geofysica liet zich niet imm neren door de
complexeen moeilijk definieerbare com m nenten van de paleontologische
en paleoclimatologische ove- egingen.W atmeer is,doèrde a1s superieur
ervaren autoriteitvan degeofysicaliden de paleontologen zich ertoe overhalen W egenerstheorie definitieftelaten varen:zil
'konden zich nietlanger

metdezeongerijmdhdd blameren.
Ditbrachtdepaleontologen,diemethun heelreëleproblc en opgescheept

bleven zitten,in œn heelonverkwikkelijkesituatie.Op één puntwaren de
geofysici hetm et W egener eens: dat de oude hym thetische continenten,
m et hun lichtere m assa,gewoon ter plaatse in de zwaardere onderlagen

zouden zijnverzwolgen zonderœn sm orachtertelaten,dâtwasduidelijk
niet te verzoenen met hetisostasieprincipe.Zo is b.v.het Scandinaafse

vasteland onderhetgewichtvan deijskap verschillendehonderden meters
gM aald,maar sindshetsmelten van de ijskap sm ntaan weerho@nderden
meters omhooggerea n m eteen m eetbafe snelheid van 1 cm W r Jaar.En
nu wordt ons verhaallichtj/ amusant.De i
mpassevan de paleontologen
was volle ig,aangezien zowelde alomvattende hym thetische continenten

als de hypothetische verschuiving van bestaande continenten fatsoenlijkheidshalve nietm eer <toegelaten'waren.Erbleefhun nietsandersoverdan
een kunstgreep:tussen de bestaande,onwrikbare continenten,werden in
verschzende gx logische pedoden zogenaamde <landbruR en' ontworpen

(én getekendl) waarlangs de migratie van landfauna's was geslaagd of

waardoordievanzeefauna'swasverhinderd.Slajeerom envolgendepaleontologischewerken op na,dan ziejedielandbruR en gaandeweg bescheidenerensmallerworden,zosmaltenslottedatookdemeestonverzoenlijke
geofysicus gœn bezwaar m eer kân hebben tegen hetmogeli
jk sm orloos
verdwijnen van dergelijke intercontinentale verbindingen. Op de vraag
waarom de paleontologen zo lang en zo hardnekkig aan deze <ad hoc'oplossing vasthielden,is m aar één antwoord:de H deren hadden hun geen

anderemogelijkheid gelaten om methun specifiekeproblemen inhetreine
te komen.

Eerlijkheidshalvemoeten wijvermelden datnietV egxfysicien geologen
zichbijdeze toestand hebben neergelegd.De Engelsegeoloog A.Holmes,
diein dejaren delig Zjn eigen convœtie-thx rieontwierp,verklaardenog
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in 1944:'Hetbelangrijksteisniet,tebewijan datW egenersverklaringen
valswaren,maar ha te gaan of erœ n relevante evidentie bestaatdâtO n-

tinentenverschuiving een mogelijk bewe/ngsprocesop aardeis.Voorlopig
kunnen wijmetonzeverklaringen bestwachten,totwebeterweten water
eigenlijk teverklaren valt'.Hoeweinig weerklank dergelijkeperunenteop
merkingen vonden,moge blijken uitde conclusie waarmee œn degelijk
geolo/sch handboek (Brockhaus,Leipzig) in 1961 de hele discussie afsloot:<zoveelm agnu a1svaststaand worden beschouwd,datmen,op grond
van geologische en geofysische overwegingen,m et uitgebreide driftbewe-

#ngen van decontinenten,zoalsW egenerzich dievoorstelde,nog nauwelijksrekenen mag'.M aarjuistin 1960 was,vooralin deUSA,hettijaan
hetkeren gegaan,en ditkeerwaren hetdegx fysicidie m etsteM s groter
overtuiging de continenten in beweging brachten.Nieuwe technieken van
oceanografisch en geofysisch onderzoek hadden door een vroeger nooit
gevenaarde massale toepassing het aantalgegevens enorm vergroot.De
ontdekkingen op ditgebiM , voor het grote publiek weiig spœ taculair,
kunnen beslistde vergdijking doorstaan metdedoorbraak in de biologie
doorde ontdekking en de oniM ing van hetDNA.

DetopografiepJa deoceaanbodems
De ultrasone echograat aan boord van œ n varend schip gdnstalleerd,
registrœ rtœ n continu reliëfprofielvan de ocm anbodem .De meting van

hettijdsverloop tussen deuitzending en deontvangstvan deop debodem
weerkaatste ultrasone geluidsgolf maakt œ n nauwkeurige dieptebepaling

mogelijk.Daarmee werd de topografie van de oceaanbodems voor het
eerstwerkelijk onthuld.
Een œrsteopvallend kenmerkvan deoem nen zijn dezgn.diepzee-ruggen.
.
lan% erekte verhogingen van de zeebodem ,diealseen netwerk van duizenden km lange bergketenshaastde hele planeetomspannen.In de Adantische Oem an looptœ n M idden-Atlantischezeerug ongeveerhalfweg tussen
hetAmerikaansecontinenten Europa en Afrika door,van de arctischetot
de antarctische zone.De hoogste gM eelten ervan steken a1slang bekende
eilanden boven de zeespiegeluit,Ilsland b.v.en de A zoren.Ver onder
Afrika buigtdeze zeerug afnaar de Indische Oceaan.Nog verder splitst

zich deIndischeCentralerug af,terwijldeZuidöost-Aziatischerug verder
doorloopttotin de Stille Oco an,alsde Pacifisch-Antarctische rug;deze
buigttenslotte weer om naar hetnoorden,om als de Oost-pacifische rug
totin Californië door te lom n.Aldeze diepzeeruggen vertonen een zeer

grilligreliëfen zijndoordwarsebreuken in zijdelingsopgeschoven massieven verdeeld.Deze breuken zijn in de M idden-Aiantische rug alle nage-
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noeg Oost-W estgericht.Op dc e breukvlakken komen veelaardbevingen
voor,waarvan de haarden tot ongeveer 70 km diep liggen.Elders in de

zeerugzijn aardbevingen zeldzaam.
Een tweM e nietm inder opvallend kenmerk van de oceanische bodempro-

fielen zijn de diepzeetroggen:lanR erekte (weer gaathetom duizenden
km),smalleinzinkingen van debodem,meerdan 6 km diep.In totaalzijn
erzo een 17-ta1bekend:detrogderAleoeten voorAlaska,detrog voorde

kusten van Peru en Chili,de Javaanse,Filippijnse en Japanse trog,om
maar enkele voorbeelden te noemen.Ook in deze zoneskomen zeer veel
aardbevingen voor,maarde haarden liggen hierveeldiem r:naastdiepten

van 70tot300km werdenerzelfsvan700km gere#streerd.
Hetderdekenmerk vandeoceaanbodemszijn dedîepzeebekkens:zeeruitgestrekte,vlakke gebieden m etopvallend weiig reliëfen een zeer geringe

seismische activiteit.Lange tijd heeft men gevreesd datde rustvan de
oceaanbekkensmisschien be rieglijk was:waarschijnlijk wasonze informatienog tegebrekkig.M aarhetwordtstee sduidelijkerdatdetom grafische structuren van de oceanen inderdaad veelœ nvoudigeren overzichte-

lijkerzijndandeverwarrendeveelvuldigheid vandecontinentalereliëfvorm en.Het algem ene beeld is datvan imm ense vlakke en rustige gebiM en,

begrensd doorlanggerekte,onderling verbonden diepzeeruggen (metondiepeaardbevingen)en vaak aanderand van decontinenten gelokaliseerdediepzeetroggen (metzeerdiem aardbevingshaardenll.

Samenstelling en eigenschappen pJa deoceaanbodem
Ook overde samenstelling van de oceaanbodem kwam men veelmeer te
weten.M en wistœ n groter aantalbodem-en boormonsters te verzamelen
en ging nieuwe seismologische methodestoepassen.M en wachtnietlanger

aardbevingen at maarverwektzelfkleine ontploffingen,waarvan deenergiezich alsgolven in de ondergrond voortplant;deregistratie vu diegolven verschaftinformatie overde dikteen de aard van delagen die op verschillende diepten voorkomen.
De rechtstreekse waarnem ing leert ons dat alle diepzeeruggen uit œ n

opœnhoping van geologisch zeer jong vulcanisch materiad zijn opgebouwd.Verbuiten de ruggen ligtœ n laag,100 tot200 m dik,van min of

meer geconsolideerde diepzeeseimenten (hetbekende rode slik,diatomeenslik,enz.).In debuurtvan deruRen kan œn laag voorkomen van
1Volledigheidshalve moet ik nog vermelden dat een heelbelangrijke zone van
meestalvrijondiem aardbevingen nietlangsœn diepzeetrog voorkomt.Deze zone

loopt dwars door het gebiH van de M iddellandse z= , slingert om Iran heen en
mondtuitonderhetHimalayagebergte.Op de betekenis daarvan kom ik nog terug.

1051

En f& : bewegen ze...de continenten

ongeveer2 km dikte,dieuiteen mengselvan vulcanisch m ateriaalen diepzeesM imenten bestaat.Ver buiten de ruR en en onder de lossere diepzeesedimenten ligtdan devrijhomogene,boven reM svermelde oceaanbasaltlaag,die ongeveer5 km dik is en die doorde grens van M ohorovicic van
de aardmantelis gesch,eiden.M en constateertdat onder de zone van M o-

horovicic de snelheid van de seismische golven plotseling en aanzienlijk
verandert.Daarom neem tmen aan dat de aardmantel heelandere elastische eigenschappen moet vertonen dan de daarboven gelegen aardkorst.
Dieten Hessvoerden daarom in 1960 de benamingen in van de a theno-

â'
/eer die ligtonder delithosfeer.Ofschoon de asthenosfeernietals œn
vloeistofkan worden bestempdd,zouden de hoge temperaturen toch hersmeltingsprocessen en een zekere plasticiteitveroorzaken.De starre lithosfeerkan slechtsin bewegingkomen omdatzijop en doorde asthenosfeer
wordtm eegesleurd.

Deondiepeaardbevingshaarden blijken allein delithosfeerteliggen,waar
spanningen,langsbreukvlakken ontstaan,zich plotseling ontladen.De zeer
diepe aardbevingshaarden komen in de asthenosfeer tot stand,waar relatiefsnelle en plastischebewegingen plaatsvinden.

H etpaleom agnetism eaIsogenopener

Hetminstetevoorzien wasderevolutionairebijdragevanhetpaleomagnetisch onderzoek. Zoals bekend worden vele stoffen door œn uitwendig
m agnetisch veld zélfgemagnetiseerd.W orden ze benM en de eigen <curietemperatuur'afgekoeld,dan ondergaan zezelfœn remanentemagnetisatie.
die afhangt van een eigen karakteristieke functie,maar evenœ ns van de
sterkte en de richting van hethun omgevend magnetisch veld.Gesteenten
die lang gelM en van œ n gesm olten naar een vaste toestand overgingen,

werden bijhun afkoeling doorhettoen heersende aardmagnetische veld
gemagnetiseerd.Alszelaternietmeeraan een te hoge temperatuur zijn
blootgesteld,zit het oude magnetisch veld in de gesteenten Kingevroren'.
M en begon dus systematisch hetpaleomagnetisch karakter van de oceaanbodemste onderzoeken.

M etéén klap werdentwee:elcagrf/keontdekkingengeaan.Deeerstewas,
dathet aardmagnetisch veld in hetverlM en herhaalde keren.gM urende
kortere of langere perioden, gewoon 1800 was omgekipt; magnetische
noord-en zuidpoolverwisselden van plaats.En de tweH e ontdekking was,
datdeze herhaalde om kering van hetaardm agnetisch veld teruggevonden

werd aanbeidezijden vandecentralediepzeeru% en,in volmaaktsymmetrisch gelegen stroken,waarin hetgesteente op identieke wijzegemar etiseerd was.Tenslottebleek datdergelijkestroken desteverdervan deœn-
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trzediepzeerug verwijderd waren naarmate zeouderwaren.M etbehulp
van deradioacueve tklok'kon worden berekend datdeze stroken Zch van

decentrzerughadden verwijderd meteen snelheid van enkeleœntimeters
W rjaar'
Hoekunaen c!dezegegevens worden gesynthetiseerd? Blijkbaarislangs
de diepzeeruggen voortdurend nieuw en heetgestœ ntenaarde oppervlakte

omhooR estegen en heefthetbijzijn afkoelinghetheersendeaardmagnetische veld geregistreerd.Nieuw oprijzend heetgesteente heeftde œntrale
zonein tweestukken gesplitst,diezich zijdelingshebben verplaatst,in dezelfde richting alsdeveelvuldigedwarsebreuken van de centrale rug.In de
perioden waarin hetaardm agnetische veld œ n omgekeerde richting had,

hebben detoen gevormdegestœnten in dezeerug natuurlijk ook ditveld
geregistrœ rd.De herhaling van dit proces voertdan tot de ons bekende

structuur:œn geologischjongediepzœrug,aan beidezijden omgeven door
minofmeerbrM een evenwijdigestroken,metregelmatig wisselendemagnetisatie en waarvan de oudste hetverstvan de œ ntrze rug liggen.
Velem eungen hebben decoherentie van ditprocesbevestigd:hetkreeg de

naam van seaflc r-spre# ing.spreiding ofuitbreiding van de zeebodem.

DeAtlantische Oceaan b.v.isdusblijkbaarvanaf œn bepaald ogenblik
steM s brH er geworden,doordatlangs œ n zwnkke plek in de aardkorst

onophoudelijk nieuw materiaaluitdeasthenosfaraan delilosfeerwerd
toegevoegd en r-Hsbestaande stukken van de lii osfeer voor nieuwe zeebodera moestenwijken.BegintnuditprocesonderœnreM sbestaandcontinentsdan zz ditcone entin twee stukken uitœ nvallen,die doorde aan-

groeiendeocoanbodem stee sverdervan elkaarve- ijderd raken.
Denieuwetheorie vJa deplaten-tektoniek
Dekwaliteiten hetaantalvanaldeze nieuwegegevensmaakten hetmoge-

lijk in grote lijnen œn nieuwe leorie te ontwerm n:de leorie van de
platen-tektoniek.Tektoniek isvanoudsde wetenschap van de vele vervormingen die deaardkorstin deloop van haargeschie enishedtondergaan.

Re slangbekend Zjnreliëfvormen,metnamegebergten,waarin duidelijk
geplooide,gebroken lagen voorkomen die oorspronkelijk beslist nietin
deze m sitie bestonden.De nieuwe theorie beschouwtde aardkorstals œn
mozaiek van êplatenb..grote en stm ege eelten van de lilosfeer,waanan
de diepzeeruggen en diepzeetroggen degrenzen vorm en en waarbinnen Zch

ôôk deeigenlijkecontinenten kunnen bevinden.In bepaidegevallenisde
grensgeen rug oftrog,maareen zone waarin twee continenten metelkaar

in contactzijngeraakt:ditishetgevalvan deY ven ve= eldeme iterrane
zone en hetH im alayagebie .Dehele evolutie van de u rdkorstwordtdus
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sM ertœn paarhonderd miljoenjaarin wean bepaald doordebestendige
aanwezigheid van zeven grote (en enkele kleinere)platen:de Afrikaanse,
de Amerikaanse,de Euraziatische,de Indische,de Australische,de Pacifischeen de Antarctische.
Aangezien deoceaanbodem langsdediepzeeruggen voortdurend aangroeit,

moetdezeaanwinstvan delithosfeerop œn ofanderewijzeaan deandere
kantvan deplaatweerte nietworden gedaan:hetstaatimm ersvastdatde
totale aardomvang niet onbeperktis toegenomen.Deze inkorting van de
lithosfeer kan op twee manieren worden gero liseerd.W aar twee platen

tegen elkaaropbotsen,kan de ene onderde andere verdwijnen,naarde
asthenosfeerafgevoerd en daardoorhersmelting geresorbeerd worden.De

diepzeetroggen zijn deze plaatsen waar œn plaatin de diepteverdwijnt:
begrijpelijk ishetdathier de diepste aardbevingshaarden worden genoteerd en dathetœ n zoneisvan intensevulcanischeactiviteit.die zich vaak
m anifesteed a1s œn gordelvan boven de oceaan uitstekende vulcanische
eilanden.De andere manier waarop het ruimteprobleem van twee elkaar
ontmoetende platen opgelost kan worden,isde vorming van plooigeberg-

ten.Deaardkorstkan aanzienlijk worden ingekort,a1sbeide plaatranden
in elkaar geperst,over elkaarheen geplooid ofgeschoven worden:dingen

die,naarweuitrechtstreekseobservatieweten,inderdaad gebeurd zijn.
M en heeftzelfskuM en uitmakenwatpreciesbepaaltwelke van beide processen doorgang zal vinden.Het is de relatieve snelhdd waarm ee beide
platen zich naarelkaartoe bewegen.Deze varieertvan 1 tot6 en meercm

perjaar.Ligtdiesnelheid boven de6 cm perjaar,dan kan deschokvan
de ontmoeting nietdoor plooiing opgevangen worden en m oet een plaat-

randindediepteverdwijnen.Isdesnelheid geringer,dankunnendeplaten
flangzaam m aar zeker'aan hetplooien gaan,en tiento en km dikke <bui-

len'vormen (watreedsvan decontinentenbekend is).Verwonderlijkishet
nietdatin dergelijke geplooide massieven vaak geletamorfoseerde diepzeesedim enten worden aangetroffen en datde grens van de elasticiteitnog

vaakgenoegwordtoverschreden,watzich dan uitindetalrijkebreukenen
verschuivingen,methun meestalvrijondiepe aardbevingshaarden.In de
loopvan eendergelijk proceskanhetnatuurlijk ook gebeuren dattenslotte
twee continenten metelkaarin contactkomen.Zo isdoorhetcontactvan
India methetoudereAziatischecontinenthetm achtigsteplooigebergtevan
het ogenblik, de Himalaya, ontstaan.Het langgerekte Andesgebergte is
ontstaan op de plaats waar œn kleinere plaat,de Nazcaplaat,langs een
diepzeetrog onder de overwegend continenq;e rand van de Am ehkaanse

plaatverdwijnt.
De summiere schets die ik er hier van geef,maaktduidelijk,waarin de
nieuwe theorie verschilt van W egeners alte voorbarige verklaringen. De

1054

HenkJ=

continenten bewegen nietomdatzeop ocoanbasaltdri
jven,alswaredeze

een vloeistofdie zich voor de boe: van hetschip openten Zch achterde
achtersteven weersluit,zondereen sm or van dedoorvaartna telaten.De

continenten bewegen omdatzeingebH li%en in œn van de (basaltische)
platen van de boven beschreven m oM ïeken en die platen tengevolge van

materiaalaanvoeruitdeasienosfeeren bewee gen indeasthenosfeerniet
onbewee#ijk kunnen blijven.
Uiteraard wordtdaarmee de kern v= hetprobleem,de çlaatsteverklaring',
weereensnaardiediepten verplaatstdie vooralsnog nietvoorrechtstreekse

observatie toegankelijk zijn.Maarhetisgeen willekeurigeverlegging van
hetprobleem.Poolvluchten getijdenwerking werden terœhtgelimineerd.
W aardan tenslottedefonrust'indeasthenosfeervandaan komt,blijftœn
om n vraag.Alle moderne hym thesen dienaangaandezijnvarianten van de
in dejaren dertig doorHolmes ontwormn convectie-t* orie. Als gevolg
van œn ongelijketemm ratuurverdeling zouden in de aslenosfeer opstijgende,laterale en neerdalende wervelstromingen ontstaan.De platen,m et

hun continenten,zouden als op een <roltapijt'meegesleurd worden.De
haard van deze ongelijke temperatuurverdeling wordtmeestalgezochtin
min ofm eergelokaliseerde radioactieve oververhitting.Zeeronlangskwam
E.Orowan van M àssachussetsmetœn nieuwe hypothese voor de dag:het

lermischeonevenwichtindeaardmantelzou veroorzaA tzijndoorhetinslaan van œ n reusachtige metx rietin het gebie van de Stgle Oceaan.
Dergelijkeverschijnselen zijn onsvanhetm aanoppervlak bekend.Een der-

gelijke gelokaliseerde verstoring van de thermische huishouding van een
planeetkan inderdaad vérstrekkendegevolgen hebben diemiljoenen jaren
lang hun invloH laten gelden.

'Truth isthedaughter//time' Fr= isScc/n (Novum Organum)
Hoe washetin Godsnaam mogelijk,vraagtdezelfdeOrowan zich at dat
W egenerstheorie dentallen jaren lang nietallœn metargwaan werd bejegend,maarzonderap# lveroordeeld.<Ten onrechtewordtdeonhoudbaarheidvan œnbepaaldehym lesevaak gdnterpreteerd alshetbewijsdatde
feiten D1fdieverklaard moeten worden,evenmin gegrond Zjng.DevoornaamsterHen van deze afwijzng waswellichtvan psychologische aard.
Hoe kon iem and op hetideekomen datdevaste-landen bewegen m etœn

snelheid van œn paar centimeterm rjaar,de snelheid die W egenerzelf
voorzijn theorie voldoendeachtte? Men kon hetZch gewoon nietvoorstellen.Toch haddendegx logen enkelejaren voorW egenerseerstepublikatie al ontdekt,dat de beroemde breuk van San Andro s in fhlifornië

(waarin o.a.de haard 1ag van degrote aardbeving van San Francisco)al
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uentpllen miljoenen jaren oud isen datde verschuiving van hetAmedkaanse vasteland ten opzichte van hetPacifische gebiM (overm eer dan
1.000 km)nietméérvertegenwoordigtdan œn gemiddelde snelheid van
1 cm Perjaar!Sommige eminente wetenschapsmensen bleken wel door
W egeners theorie gdntrigeerd.Sir Lawrence Bragg,een van de grondleg-

gersvan demodernekristallografie,verzochtin dejaren twintig Wegener
om œn bijdragein een Britswetenschappelijk tijdschrift.Hetartikelwerd
ter goM keuring aan een geoloog voorgelegd:tDat was de enige keer in

mijn leven',verteltBragg,<datik œn wetenschapsmensletterlijk heb zien
schuimbekken van woM e'.

DetweM ereden,waaropik reH suitvoerigbeningegaan,wasongetwijfeld
de onhoudbaarheid van sommige van W egenersvoorbarige verklaringshypothesen.M aareven overhaastwaren sommige conclusiesvan de gm fysici

aangaandedeonbeweeglijkheid van vaste materialen.Daaroverwistmen
toen nog lang nietgenoeg om zich categorische uitspraken te kunnen ver-

oorloven overde onmogelijkheid van plastischevervormingen in devaste
toestand.Men heeftondertussen ontdektdatdergelijkevervormingen mogelijk zijn doordislocatiesbinnen dekristallen zelfen tevensdatdelange
tijdsduur daarbijeen doorslaR evende rolspeelt.Men spreektthans van
het<rx logisch'gedrag van de gesteenten,die zich ondergerichte druk,zo

deze maarlang (en languam)genoeg aanhoudt,inderdaad a1seen hoog
visceuze vloeistof gaan bewegen.

M ijn heleverhaalisœn stuk trecentegeschieenisvan dewetenschap'.Er
Nverd nog maareens in aangetoond hoemoeili
jk hetvooreen gespecialiseerde wetenschapsmensis,de relevantie te begrijpen van elementen en
argumenten die helemaalbuiten zijn blikveld liggen.HetgevalWegener
bewijst,na zovele andere,dewaarheid van Baconsge uldige opmerking:
tW aarheid isdedochtervan deTijd'.En nietminderscherpzinigwashet
inzichtvan de grondlegger van de m oderne tektoniek,de Franse geoloog

M arcelBertrand (1892):<Om dedingen tezien,moetjezemogelijk achten'.Alsjeietsvanmeetafaan vooronmogelijk verklaart,kan hetgebeuren datjenietmeerkûntzien waterwerkelijk tezien valt.

R ussisch im perialism e en de Culturele
R evolutie
L.L.S.Bartalits

1.Russisch imperialisme ten koste pJa China
Hetvoohduren van hetconK cttussen M oskou en Peking,maarvooralde

grensincidenten in de afgelomn jaren,brachten weer eens hetRussisch
kolonialisme in herinnee g,dat Zch, als complement van het westerse
kolonialisme,ten koste van D ina had uitgebreid.

Hetconflicttussen demachten in de Russischeen deChinese re/o'sdateertalvan de13eœuw,toen deM ongolen onderDzjengisKhan naarhet
westen opdrongen en M oscovië schatplichtig maakten.Pas in 1480 kon

Iwan IH hetM ongoolsejuk van Moskou afschudden.De Russen stootten
laterdoornaarhetoosten en veroverden de Khanaten van Kazan,in 1552,
en van Astrakan,in 1554.Onderlwan de Grote stootten de Russen langs

denoordelijkeroutedoornaarhetoosten en stichtten SiberiëaandeIrtisj
in 1581;in 1666 was het œ ns geheelM ongoolse Siberië Russisch gebiM
geworden.De Chinezen kenden steM sgrote strategische betekenistoe aan

handhavingvan deheerschappijin Centraal-Azië,terwijlzijevenœns0 1na's superioriteit in de wereldconstellatie verkondigden. Centraal stond
echter de vraag hoe men deze superioriteitgeloofwaardig kon m aken in

tijdenvan militairezwakte.Natuurlijk gafO ina'somvang,bevolking,rijkdom en cultuurhetland een voortdurend overwichtoverde nomaden van
Centraal-Azië en de kleine satellietstaten van het Chinese cultuurgebied.
Niettemin moesten de Chinezen doctrinesontwikkelen die aan ditsuperioriteitsstreven een steun gaven.

DeKeizersvan deHan-dynastie(202 voorG r.-220 naChr.)hadden de
doctrinevan een heerschappijdoordeugd gehuldigd en meenden datbuitenlandse volkeren totgehoorzaamheid aan China gebrachtm oesten worden doorhetdeugdzam evoorbeeld van deChineseheersers.Demythevan
de superioriteitvan de Chinese Keizerswerd gestimuleerd door een alom
verbreide Confuciaanse ideologie.De eerste Keizer van de M ing-dynastie
had afgevaardigden naarbuitenlandseheersersgezonden metdeboodschap

dathijhen metonpartijdigewelwillendheidtegemoettrad endathijhenin
hetChinese beschavingsgebied had opgenomen.
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Tegen heteindevan de18e eeuw bereikten de Rusxn hetdoordeChinezen

beheerstegebiM .Hetverdrag van Nertsjink in 1689belettedeRussen de
toegangtothetda1vandeAmoer:deheersendeMandsjoedynasdeeisteals
grensdewaterscheiding tussen Lena en Amoer,datwilzeggen hetgebergte
ten noorden van hetM oerbekken.Niettemin betekende datRussische terreinwinsten tenslottebereikten de Russen de oostkustvan Eurazië,en staken zijin 1741zelfsnaarAlaskaover,een gebiM datde Russen in 1867

voorzevenmiljoen dollaraandeVerenigdeStaten overdeden.
Voor hettsaristische bewind betekende deze expansie naarhetOosten de
enige denkbare beveiliging;elke verovering maakte œn nieuwe noodzake-

lijk:hettsaristischerijkleefdepolitiek vandeexpansie.In tegenstellingtot
de Russische zuchtnaar expansie toonden de O inese bewindslieden veel
meer belangsteKng voor interne kwesties dan voor avonturen buiten de
grenzen of de expansie van de buitenlandse handel.De invasies van dè

Tsjing-dynastie in Zuid-en Zuidoost-M ië (Nepal 1792; Noord-Birma
1766-'70 en Noord-vietnam 1788-'89)waren geen veroveringspogingen
maar strafexpM ities.
De Russische expansie in Oost-Azië was ook een reactie op de Britse

expansieinIndiaenO ina.HetBrits-c ineseVerdragvanNanking(1842),
waarin China vernH erd werd, was voor Rusland het startsignaal voor

nieuwe expansie,nu onderhetmom China tewillen beschermen.Bijhet
Verdrag van Aigoen (1858)werd de Amoer- daarvoor nog kerboden
gebied voorde Russen - deofficiële grens.DeO inezen waren zodanig in

beslag genomen doorhun grote continentale rijk datzijin 1860 bijhet
Verdragvan Peking hetgebied tussen deOessoeri-rivieren deStille Oceaan

aan deRussenhadden afgestaan.lndatjaarookwerd W ladiwostok gevestigd op een plaatswaarvierjaren tevoren nog deEngelsen waren geland,
die erFortM ay hadden willen bouwen.

Toen demachtvan deM andsjoe-dynastiein detweM ehelftvan denegentiende eeuw verder afbrokkelde,kwam niet allœn de Russische opmars
tegen China in Centraal-Azië weer op gang,saaar werden ook de oude
Chinese tradities vernietigd.H eel W est-Turkestan werd door de Russen
gekolonialiseerd.In 1891 beval Tsaar Jdexander III de aasleg van de
Transsiberische spoorl
ijn naarm adiwostok.
Tegen de duidelijke Russische bM oelingen keerde zich niet het zwakke
China,m aar we1 Groot-Brittanië en Japan.In 1894 verklaarde Japan

Chinadeoorlogom zodeRussen tetreffen:een jaarlaterwasdieoorlog
gewonnen en m oestChina onderandere Korea,Taiwan en de Pescadoren
afstaan.

M aarhetwaren deRussendie- tezamen metDuitsland en Frankrijk langsdiplomatieke weg deoorlogsbuitvan Japan afnamen (in casu Liau-
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oeng);hetwaren ook deRussen,diemethulpvan FransebankiersChina
*
staatstelden dedoorJapan opgelegde schadeloossteK ng te betalen.Ook
slootRusland in 1896 œn alliantiem etChina om ditland tegen herhaling
m

vanœnJapansoptrM en a1sin 1894/95tevrijwaren.Inruildaarvoorkreeg
de regeringin Petersburg G inesetoestemming voordeaanleg van deOost-

chinesespoorwegdoorM andsjoerije (verkorting van delijn naarhetverre
m adiwostok),en voor œn Russischemilitaire beveiliging daarvan.Tenslotte werd die sm orweg-corridor zo breed dat hele stM en a1s Charbin

daarin kwamen teliggen.Bovendien lietRusland Zch voorzijn diensten
betalendoorhet,schiereiland Liautoeng metzijnhavens,en ook kregen de
Russen toestemming voordeaanleg van deZuidmandsjoerijsespoo- eg.
Deze diplom aueke prestaies werden ten dele tenietgM aan door de Rus-

sisch-lapanseoorlog (1904/05),dieRusland verloor.Hetmoesthetschiereilahd Liautoeng samen metde havensteden van PortA rthur en Dairen
afstaan.M aarin dejaren 1907-1916luktehetdeRussenBuiten-M ongolië

uithetChinese rijksverband 1osteweken en konden zijhun belangen in
Noord-M andsjoerije vestigen,terwijlJapan geheel Arorea en Zuid-M andsjoerijetotzijn belangensfeermaakte.
De communistische revolutie veranderde niets in de Russische m litiek

jegensChina.Naenigeschijn-concessiesruktendeRussen in 1921BuitenM èngoliëweerbinnen,en in 1922 vestigden zijin datland eenvolksdemocratisch regime.
Op de conferentie van Jalta,in februari 1945,stond J.V.Stalin erop,dat
devoormali
gerechtenvan Rusland,diedoor<deverraderlijkeJapanseaanval'in 19> geschonden waren,zouden worden hersteld.Om datStalin de
communisten onder leiding van M ao Tse-toeng te zwak oordeelde,onder-

handeldehijmetTsjangKai-Tsjek <om Chinatehelm nzichvanhetJapanse juk te bevrijden':op 14 augustus 1945 sloothijte M oskou met de
Nationalistische regering van China een vriendschapsverdrag.

Stalin beloofdemoreleenmilitairesteun.InBuiten-M ongolië(thansM ongoolse Volksrepubliek)moesteen referendul,metde onalankelijkheid
van datland a1sinzet,plaatsvinden.Vielditpositiefuit,dan zou China van

datgebiH afstanddoen.Dairen werd een vrijhaven,bestuurddoorChina;
dehelftvandehaveninstallatieswerd voordetijd van 30jaaraan deRussen voorbehouden,en devlootbasisPortArthurwerd doorChina en Rus-

land tezamen gebruikt.DeRussische strijdkrachten mochten op die basis
30jaarlang gestationeerd zijn.DeM andsjoerijseSpoo- egwerd gemœnschapm lijk Chinees-Russischbezit.
Ditverdrag hersteldedeRussischepositie in D ina van voor1905.Dathet
nietdedoor M oskou gehooptedominering overG ina bracht,kwam door
hetverloop van de Chinese burgeroorlog,die M aon e--toeng in 1949 aan
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hetbewindbracht.ReH sinfebruari1950 slotenMao Tse-toeng en dezijnen œn nieuw bondgenootschap met de Russen,waarbi
jde Sovjet-unie
c
onc
es
s
i
es afstand m oesy
vanalledestijdsdoorTsjangKai-Tsjekverleende
doen metuitzondering van BuitenwM ongolië,wantop datpuntkon Stalin

zich beroem nop hetop 20oktober1945gehouden referendum,waarbijde
overgrotem eerderheid van de M ongolen vô6rde fstaatkundigeonafhanke-

lijkheid'had gekozen.

Deuitvoering van hetChinees-Russische verdrag van 1950 werd na Stalins
dood vertraagd.Tergelegenheidvan hetbezoek van Chroesjtsjov en Boelganin aan Peking werd op 12 oktober 1954 een nieuwe overeenkomstgesloten en daarin werd ondermeervastgelegd datde Russische troem n eind
mei1955 uitPortA rthur zouden worden teruggetrokken,en datde stad
aan China zOu worden overgedragen;hetgeen op 24 mei1955 geschiedde.

IL CultureleRevolutie

Vanafheteindevan devijftigerjaren vormdeChina voorde Sovjet-unie
een ernstig probleem.DeChineseVolksrepubliek verschilde van alle ande-

re communistische staten door een omnlijk bele en misnoegen over de
Russische m litiek en idx logie,welke zijn weerga 1 et vond en voor de
Sovjet-unie nog bedenkelijkerwerd doordeaard en de dreiging van het
militaire m tentieelvan ditreusachtige buurland.

De urgentie van het Chinese probleem werd voor Brezjnev nog onderstreeptdoorde Chinese proefexplosie van een kernbom,in oktober 1964,

preciestweedagennadatBrezjneven dezijnenChroesjtsjovten valhadden
gebracht.Van deescalatiein deVietnamese oorlogin hetbe#n van 1965
hadden deKremlinleidersgetrachtteprofiteren doorerbijG ina op aan
tedringen vliegvelden,een haven en andere faciliteiten in Zuid-oostChina

aan deSovjetmilitairen tegunnen.Mao Tse-toengen zijn aanhang hoM den zich erevenwelvoor een rechtstreekse confrontatie m etde Verenigde

Staten uittelokken,omdatzijzich inzo'n gevalafhankelijkwisten van de
Russischemilitairesteunen aangezien zijditlaatstevéôralleswilden voorkomen,sloegen zijhetaanbod van Russische <voorzorgsmaatregelen'met
beslistheid van de hand.
De Kremlinleidershadden zich daarop verstoutde binnenlandse oppositie
tegen M ao Tse-toeng's anti-Russische m litiek aan te moM igen.De lance-

ring van de Culturele RevolutiewasvoorM ao Tse-toeng hetmiddelbij
uitstek om ook dezeaantastingvan zijn gezaghethoofd tebiM en.In 1966
stond de Sovjet-unie op hetpunt œn om nlijke rebellie van Mao Tsetoeng'snog aarzelende opponenten te ondersteunen,zelfs wanneer een in-

terventie van Russische troemn daarbijnodig zou zijn geweest (onver-
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bloemd riep radio-Tasjkentzelfsnog in de eerste maanden van 1967 de
Oeigoeren in de provincie Sinkiang op om in opstand te kom en tegen het

gemgvan Pekingen,evenalsindejaren 1945-1950,œn Republiek OostTurkestan uit te roepen welke verzekerd zou kunnen zi
jn van Sovjetrussischemilitairesteun).M ao Tse-toeng doorkruiste evenwelaldeze plannen
dooreen radicalisering van de Culturele Revolutie en metname door een

massalemobilisatievan Rood-gardistenin de zomervan 1966.Dezejeugdigeberoepsrevolutionairen wisten hetre#onalepartij-apparaatzogrondig
te desorganiseren dat alle verbindingen tussen de tegenstanders van M ao
Tse-toeng verbroken werden en deze nietlangerdekanszagen een beroep

tedoenop <dekameraadschappelijkehulp'van deKremlinleidersâ.
Naaldezeverwikkelingen waservanenigeinvloe vandeSovjet-unieop
O ina nietveelmeerovergebleven,maarironisch genoeg had de Culturele

Revolutie mede gezorgd vooreen vertrae g in de nucleairebewapening
van China.M et name in de onM kkeling van lange-afstanddraagraketten
raakten deG inezen op hetprogrammaachterop.Deurgentie om voorhet
Chineseprobleem een oplossing tevinden de zich voorde Kremlinleiders

mindervoelen,ook alomdatdeSovjet-uniemetdebouw van œn ABM systeem was begonnen.
Tenslotte mag worden verondersteld dat ten aanzien van de Volksrepu-

bliek China dezelfde m liueke en strate#schebM oelingen van de SovjetUniebestonden alswaaraanTsjechoslowakijein 1968tenprooiisgevallen.
HetontstaanvandeBrezjnev-doctrinekangezochtworden in betrekkingen
tussen Chinaen deSovjet-uievan dejaren 1965-1966.ReH stoen was
duidelijk dathetKremlin van zinswasom zijnhegemonieoverdeandere
com munistischelanden te herstellen en nietschroomde daarvoor desnoods
m ilitairgeweld te gebruiken.
1 cf.Problems0/Communism,november/december 1969,pp.36-37.

*

Structuralism e (I)
D e structuralistische activiteit*
Jan M .Broekm an

De wereld alspartituur

GHurendedejongste decennia van onze eeuw ishetgebruik van enkele
grondbe> ppen in kunsten literatuur,filosofie en wetenschap ongemœn
snelendiepvijpendveranderd.Menbehoeftslœhtsœn blikin deliteraire
en filosofischetijdschriften van dezem riodetewerpen,om een bedd van
dieveranderingen tekrijgen.
Reeds vôôr de tweede wereldoorlog was de existentiefilosofie tot grote
ontplooiing gekomen,m aar toen dirœ t na die oorlog het existentialisme
een modieushoogtepuntbereikte,sprak men allerwegen over de m ensin

zijn œnmnlil eid,overzijn eigenlijkheid,zijn vrijheid en zijn Mstoriciteit.
Hetmenselijkbewustzijn,indewijsgerigegestaltevan<subjœt',vormdehet
vanzelfsprekend uitgangspuntvan iedere literaire en wijsgerige activiteit.
Dedoordatsubjed opgeworpenvragenwaren principieelvatbaarvoorœn
evenzeervan datsubjœtuitgaande interpretatie;dedraagkrachtvan een
daarop berustende,alomvattende hermeneutiek werdop di
e wijze steH s
opnieuw op de proef gesteld.Hethistorisch modelwas een vanzelfsprekendheid,het wezen van de mens werd a1s historisch opgevat en nader

onderzochtdoormiddelvan beschrijvendeanalysesdietotin degrenssituatiesvan demenselijkeexistentiedoordrongen.Een actiefhumsnismegold
daarbijalsdegrootstedrijfkracht,maardieanalysesmoesten tegelijkertijd
voordepraxiswaardevolzijn - zodoende werdhetbegrip fengagement',
da@tuitdetijd vanhetverzetstamde,totcentraalliterairen Nosofisch beD P.Kunst,literatuuren filosofie waren in één en dezelfde evolutie begre-

m n,aangezien dewereld vandemensvoornamelijka1ssm bolischewereld
werd opgevat en op die centrale positie van hetsm bolische berustte ook

deœnheidvandiedrie.Om diezelfdere en werd ookdetaalvoornamelijk
naarzijn inhoudelijkeaspecten bestudeerd.
* Uit het eerste hoofdsm k van:

JanM.Broekman:Strukturalisme.M oskou-Praag-Parijs.Verschijntoktober 1973

a1sAthenaeum PayerbackbijPolak& Van Gennep,Amsterdam.PrijsJ17,50.Het

boek iseen bewerklng en vertaling van heteerder verschenen:Strukturalismus.M oskau -Prag -Paris,uitde serie Kolleg Philosophie,KarlAlber Verlag,Freiburg i.Br.
1971.
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Intussen had zich in diezelfde periode œ n gehœ l andere begripswereld
ontwikkeld,die echter door de loop der gebeurtenissen pas veellater tot

een dergelijk modieushoogtepuntzou komen.
Deze berustte op de ontwikkelingen in de fonologie,de linguistiek en de
esthetiek rond deeeuwwisseling,ontwikkelingen dieop hun beurtde antro-

m logie,de m litieke-en geschiMfilosofiebdnvloedden en pasin de vijftigerjaren a1s een principiële houding in kunst,wetenschap en filosofie
algemene erkening vonden.

De œnmaligheid en authenticiteitvan demens,op traditionele wijze verbonden metdeovertuiging dathijeen autark wezen is,werd door die
denkwijzeinvraaggesteld.GH urendeeen mensenlevenishijdatmisschien
enkelekeren en voorenkeleogenblikken,maarvoorhetoverigeishija1s
elementvan œ n omvattehdersysteem te zien.In plaatsvan steedsoverde

vrijheidvandemenstespreken zoumenmeeroverzijnvervlochten-zijn in
en gebonden-zijn aan destructuurmoeten spreken.Hetmenselijk bewustzijn representeel zelden ofnooitdeautarkievan hetzijm maarismeestal
een produktvan datzijn,slechtsa1szodanigkan hetzelfproduktiefzijn;
hetisdusnietvoorwaarde,maarzelfsteH svoorwaardelijk.Deinterpretaiehad zodoende haar moed en spœ ulatieve kracht- diewe1eensâ1te
subjectiefgeweestwas- ingeboeten moestvoordeanalysewijken,in de
plaats van de traditionele hermeneutiek kwamen nu functieanalyses.M en
durfde devraag naarhetwezen van demensnietm eerte stellen;in plaats

daarvan beschouwde men slechtszijn specifiekefunctiebinnen de context
van bepaalde subculturen en culturen.Hethistorisch m odelwerd in verregaande mate losgelaten, in de plaats daarvan kwam een natuurweten-

schappelijk,in hetbijzonder systeemtheoretisch model.Hethumanisme
werd ontm askerd alseen âlteideologische aanzettotfilosoferen en menig

Parijs'filosoofwenstzich dientengevolge een actiefantihumanisme,om
niethetslachtofferte worden van allerleim ystificaties.H etprobleem van

demenselijkegeschiedeni:wordtnietmeera1sprobleem van een evolutie,
m aar alsdatvan œ n voortdurend transformatieproces opgevat;de wereld
van de nietmeeroverwegend historische menskentde specificiteitvan het
symbolische nietmeer,maar onthultzich gaandeweg a1s een wereld van
tekens.In ditkader is de belangstelling voor de inhoud van de taal dan

ook minder geworden,terwijldie voor de syntactische en semantische
aspecten van de taaltoenam .
Zodoende zegtM ichelFoucault in œ n interview met M adeleine G apsal

in 1966,kortnadepublikatievanzijn boek Lesmotsetleschoses,datdit
alles vrijradicaaltotuitdrukking brengt:<plotseling en zonderduidelijk
aanwijsbare oofzaak werd men ongeveervijftiin jaargele en gewaar,dat
menzich ver,zeervervandevorigegeneratieverwijderd had,degeneratie
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van Sartre,van M erlO u-ponty,de generatie van de Tempsm- ernes,die
de wetvoorons denken en hetvoorbeeld voor onsleven geweestwas...

W ijvondendegeneratievan Sartre:en werkelijkmoeHigeen grooe oM ige
generatie,die zich voorleven,m litiek,demenselijke existentie hartstochtelijk inzette. M aarwijhebben voor onszelfietsanders ontdekt,eçn
andere hartstocht,de hartàtochtvoor het begrip en voor dat wat ik het
<SySteenl' zou willen noemen . De breuk voltrok zich,toen Lévi-strauss
voorde samenlevingen en Lacan voör hetonbewuste aantoonden,dathun

<zin'vermoH elijk niets anders dan een soortoppervlaktewerking,niets
anders dan schuim is;datdatgene wat in ons het allerdiepst doordringt,

watervöôronsis,watonsin tijd en ruimtebijœnhoudt,juisthetsysteem
is...Het<<ik''isvernietigd (denktu maaraan demoderneliteratuur)nu gaathetom deoàtdekkin: van hetfferis''*Erisœn ffmen''.In zekem

zin keren wijdaa= M etothetstandpuntvan de zeventiende eeuw terug,
m ethetvolgendeverscu :nietde menswordtopdeplaatsvan God gesteld,

maarœn anoniem denken,kenniszondersubjed,theorie zonderidentitel
*t91.

M etdeze opmerkingen heeftFoucaulthetstructuralism H ebatmetbetrekking totde traditionele thema's van filosofie en literatuur doqn ontbranden.Datgebeurtmomenteelin hetbijzondermetbehulp vanbegrippen uit

delinguïstiek,zoalsdetegenstelling tussen ïnngueenPr&e(taala1ssysteem en taala1sgesproken woord - een onderscheiding die F.de Saussure

heeftaangebracht),signiFant(hetbetekenende) en sîgnifié (hetbetekende),tussen codea1selementvaneentaalsysteem en messagea1sboodschap,
taaldaad,tussen synchronieen dichronie(systemauek en Mstodek):0 +
maalbegripm n uiteen omvattendersem iologie,een algemene leervan het
teken.
Aangezien het structuralisme een school noch een beweging,œ n filosofische noch een literaire strom ing is- nog veelm inderdan heteerdergenoemdeexistentialism e- moetm enop hetregelmAtig terugkerend gebnu-k
van zulkebegripm n letten.Degehelestructuralistische activiteitberustna-

melijk op hetinzichtdatdegenoelde en anderedaarmM e verwante begripm n uitde lingd stiek nietallœn linguïstische,maar ook filosofische,

literaire,sociaalwetenschapm lijke en wetenschapstheoretischevragen kunnen dienen en datslechts vanuitdeze begripswereld œ n adm uate oplossing voorde problem en op die gebiH en te verwachten valt.
Hetgaatdus om een psychische instelling,die aan de loop der argumenu
tatie en nietuitvooe genomen kennistheoretische standpunten afte lezen
valt,om een samenspelvan handelingen waaruithetepistem e achterâfpas
1 MadeleineChapsal,Entretien avecM .Foucault,in LaQuinzainelittéralre,16.V.
1966.
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duidelijk kan worden en in elke fase van hetsm lmisschien œn ander
gezchttoont.Daarom zijn wijcènsm uent,wanneerwijmetRoland Bar1esuitsluitend overde structuralistische c tiviteitspreken,datwilzeggen:
œn bepaalde volgordevan œn aantalpsychische om ratiesdieslechtsdoor

haarspxifieketerminologietebeschrijvenentedefiniërenis.Alleenaldeze
geheelandœewijzevan beschrijven gœftonshetgevoel,alsofwijplotseling gewaarworden datwijin œn andere wereld leven dan wi
jtotnu toe
aannamen:nietin een wereld van individualiteiten,vah historische proces-

sen,vanminofm*rvrijebesluiten,œn wereld vanomn horizonten.maar
in œn wereld van regels,œnwereld a1sparutuur(Lévi-strauss),een ordening van symbolen (Lacan).
Daarom behoeftniemand Zch eroverte verbazen,daterin hetstructuralistisch denken gœn terminologische eenheid bestaat;iM er begrip,om het
even welk,datdezevisieop dewereld ook maarbijG naderingkan vertol-

ken,wordtgeaccepteerd,enknslottezijn bijiH ereklassiekedenker,ofdat
nu Descartes, Hume, Rousseau, M arx of Freud is, zulke begripm n te
vinden.Barlesm erktin datverband op:<Hetdoelvan iM ere structuralistische acuviteit,om heteven ofdeze resexief ofm ëtisch is,bestaat erin

en ffobjœt''zo terœonstitueren datin endoordezeherscheppingaan de
dag treH t,overeenkomstig welke regelshetfunctioneert...de structurele
mens neemt hetgegevene,legthetuitœn en stelt hetweer samen;dat is

schijnbaar weinig...en toch is datweinige,vanuit een ander standpunt
gezien,beslissend...cro tie of resexie zijn hiergeen getrouwe ffafbeelding''vandewereld,maarwerkelijkevoortbrengingvan œn wereld dieop
deœrstegelijkt,maardezenietwilkopiëren dochbegrijm lijkmaken'z.Dat
geldtvoordeliteraire en filosofische teksten in gelijke mateals voorde
m athematische formules,de metafysische en kosmologische problemen als

depsycholo#scheleoden.

Hethegrl
/ 'structuur'
Bijdezenieuwe,structuralistischeactiviteitstaathetbegrip <structuur'centraal:desondu ksheba n slœ hts enkele structuralistische auteurs zich explicietm etœ n definitie van datbegrip beziR ehouden.In hun ogen zou

datvermoeelijk ook œn zeercontroversiële bezil eid zijn.Hun geringschatting voor het opstellen van inducieve defiities van het structuurbegrip leidttotfrustrau> diereH seen spx ifieke ro ctie op hetstructuralism evorm en - hetisdem oeite waard,zich afte vragen ofdatnodig is.
De Amerikaanse cultureel-antrom loog A.L.Kroeber had reM s aan het
2 R.Barthes,Essais Critiques,Paris, 1964.
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eind van de veertigerjaren hetstructuurbegrip centraalgesteld,maar tevens kritiek uitgeoefend op de manierwaarop men ditbegrip hanteerde,

aangezen hijvoorzng dathettoteen zeeronspecifiek gebruik aanleiding
zou geven: fHet begrip ffstructuur''is vermoH elij
k niets andersdan een
concessieaandemode;œn begripmeteen duidelijk omschrevenbetekenis
krijgtplotselinggM urendeœn aantaljaren œn unieke aantrekkingskracht
zoalsbijvoorbeeld hetwoord 'faerodynamio '':men gaathetgebruiken
omdathetaangenapm klinkt,nietomdathettoepasselijk is.. m en gCbruiktde uitdrukking zowelvoor een fysiolo/sch gegeven a1s voor œ n
-

organism e,voorœ n of andere samenleving ofcultuur,voorœ n kristalof
een m achine.Alles,wanneerhetniethelemaalamod is,heefteen structuur93.

H oeweldatop zichzelfgenomen nog weinig zegt,bestaaterhM en ten dage
tenminste overœnstemming overhetfeitdathetstructuurbegrip bepaalde

associatiesoproeptwaarovermen heteenskanzijn,zoalsbijvoorbeeld:œn
structuuriseen samenvoegselvan relaties,zijkarakteriseertdeonderlinge
alankelijkheid van delen (elementen)doorhun relatie tothetgeheel(tot
detotaliteit).Destructuralistischeactiviteitberustœhterop meerdan het

om reren metzulke associaties.Lévi-straussbenadruktherhaaldelijk,dat
de structuralistische m ging om de fordening'van de fenom enen te ontdek-

ken nietgelijk te stellen ismethetinle%en van œn voord bedachte en
geconstrueerde ordening in de werkelijkhdd,maar reproduktie, rœonstructie,modelbouw metbetrekkingtotdiewerkelijkheid vereist.Een mythe,een filosofischegM achte,een wetenschappelijke theorie hebben niet
allœn een zekere inhoud,maarzijzijn ook doorœn bepaalde logische
organisatie gM etermineerd.Deze organisatie verwijst naar ordeningsgebeurtenissen en gemeenschapmlijkheden die andersnooitonderéén noem ergebrachtzouden kunnen worden.In zulk œn kaderworden begripm n

a1sTsysteem'en tstructuur'operationeel.DaarbijdoetzichdedoorKroeber
en Lévi-straussgesignaleerdemoeilijkheid opnieuw voor:hetbegrip tstructuur'heeftofwelgeen enkele zin,ofdezin van datbegrip heeftzélfreM s

œn structuur.M ethetstructuurbegrip lijkthetzelfde aan dehand te zijn
a1smethetbegrip <ordening':wanneerm ep dedefinitieervan in œn woor-

denboek zou willen naslaan,dan wordtmen tijdenshetbladeren in dat
woordenboek gewaar,dat dat woordenboek zélf œ n structuur bcit,een

ordening is,die de algemene geldigheid van de omschrijving ofdefinitie
welke men eventueelzou vinden,relativeert.

Structurenbestaan klaarblijkelijk nietonalankelijk vandecontextwaarin
hun momentane omschrijving plaatsvindt: sociologische,cultuur-histori3 A.L.Kroeber,Anthropology,New York 19482.
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sche,antrom logische, œ onomische definities van structuur kunnen niet
inductief toteen algem ene definitie herleid worden.Dat afscheid van het

inductiefprocM élaatechterruimtevooranderemogelijkhM en,zoalsbijvoorbeeld functiondistischeen hypothetiseh-deducdeveopvattingen.
De eerstgenoemdeisofweldifferentidistisch:iM erelementvan een structuur- en een structuurkan ook alselementvan œn omvattendertotaliteit

functioneren - wordtbepaald door zijn opm siue ten opzichte van alle
andereelementen ofwelîsomorf.inhoudelijk djn twœ structuren dan volkomen verschlend van elkaar,maarin morfologisch opzichtzijn zijaan
elkaargelijk.Elke functionalisische opvatting aernntueertzowelde contextualiteitvân hetstructuurbegrip a1sook defenomenen synon> e (Znve- antschap)en homonyM e- (gelijkluidendheid zondergelijke betekenis).
Defunctionalistischeopvattingvindtzijnwortelsin defonologie,die in de
Geneefselinguïstiek (DeSaussure)en in hetRussisch formalisme (Jakobson)aan hetbegin van onzeeeuw œn belangrijkero1sm dde.De in fonolo/scheverschijnselen gdnteresseerdelinguïstbeschouwtfonemen alsbetekeniselementen,diehunbetekenispaskrijgena1szijineen systeem gevat
zijn.Lévi-straussdraagtdatdan op hetsociale verschijnselvan de verwantschap over:<de verwantschapsverscMjnselen zijn in een nndere orde
vcadewerkelijkheidfenomenenvanhetzelfdetypealsdelinguïsische'*.In
deze opvatung voegt zich hettotdan onverklaarbaar discontinue in een

nog nooitvermoede ordening.Pasop die manierwordthetmogelijk de
zinsnM e van De Saussure,datdetaalœ n vorm en gœn substantie is,naar

zijn vollewaardeteschattens.
In de structuralistischeopvattingen die zich minder op de fonolo#e en
meer op de wiskunde oriënteren,wordthetaœ ent naar de hypothetischdeductieve interpretatie van hetstructuurbegrip verlegd.In datgevaliser
meestal een samenhang metlogische constructies:de logica van de struc-

tuuroverheersten determineertdetotaliteit,maarook hierblijftdemoeilijkheid bestaan,datdeveelduidigheid van hetstmctuurbegrip nietopgeheven kan worden.

Samenvattend kan men dezestructuralistischeactidteitbeschrijven alseen
proces,waarin men zich van bepaaldem elodische principesbewustwordt.
Datismetopzeteen bv heiden formulering:hetgaatnietom een nieuwe
literatuur,esthetiek,filosofie ofwetenschap,ook nog nietom een nieuwe

melode,diebijvoorbœld in dehumane wetenschapm n alle voorgaande
methoden zou moeten vervangen.Datkan men reM s constateren,wanneer
4 Cl.Levi-strauss,Anthropologie structurde,Paris 1958.
5 F.DeSaussure,Cours de linguistique gëaërlle,Paris, 1915.
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menzich realiseertwelketweebelangrijkebronnenhetstructuralismeheeft
doen ontstaan.
Deeerstebron van inspiratiewasde linguïstischevan DeSaussure,detweede de mathematische inzichten van het m lycephale genie dat onder de
naam Bourbakibekend werd.De Saussure had hetinzichtdoen ontstaan
datde taalals systeem œn aan detaalgeschiM enisevenwaardig thema van
de linguïstiek is.Zoalsgeen enkelelèmentvan een taalsysteem te bepalen
is,zonderdatde verhoudingen van datelementtotalle andere elementen
van datzelfde systeem bepaald worden,zo isovereenkomstig deze opvatting iedere ervaring terugtebrengen naarœ n systeem van correlatieve elementen.Bourbakivatte de wiskunde op a1s de studie van structuren,dat
w; hiereveneensZeggen:alsde studie van relatiesystemen van elem enten.

Deeigenschappen van deelementen zijn geen op àichzelfbestaandegroothM en,maarzijn slœhtsùithetnetwerkvan onderlingerelatiesafteleiden.
Betekenissen worden dusten N nste van relatiesgerelativeerd:de construc-

tie,datbetekentinfeite dus:de techniek wordta1swezenlijk bestanddeel
van iederemenselijkescheppingsdaad erkend,hetobjed wordtsteM sop
nieuw in elkaargezetom functies zichtbaar te doen worden.De weg die

zich op die manieraftekynt,is meestalbelanl jker dan het op die weg
ontstane werkstùk.
Hetstructuralism e a1sactiviteitsteuntdusop praktij
ken en inzichten,niet
op een theorie betreffende een bepaalde m ethode.Het tlea n' van feiten

blijftnietmeerbem rkttoteenzuiverfaflezen'vanfeiten uitdesamenhang
van hetgegevene.Dat<lezen'za1zich metbehulp van l eoretische m odd1en moeten ontwikkelen,modellen die nietalleen een theoretisch-bemidde-

lendefunctiehebben,maartoegangen totde structuren van de werkelijkheid verschaffen.In diezin beklemtoontLévi-straussterechtdatde struc-

tuurgeconstrueerd moetworden,en metdeze opmerking sluithijaan bij
de speltheorie van J.vonNeumann en 0.M orgenstern,1944,waarin staat:

tM odellen zijn theoretische constructies,die œn èxacte,vollH ige en àiet
gecompliceerdedefinitieveronderstellen:zijmoeten ook in e1k opzchtdat
voordegang #an hetonderzoek van belang is,op dewerkelijkheid gelijken.Degelijkenismetdewerkelijkheid isnoodzakelijk,ol athetfunctioneren van hetmodelbetekenisverkrijgt'.
Kennistheoretische standpunten
Hetontbreken van een consistente theorie derm ethode betekentnog niet,

daterin hetstrucmralismegœn belangrijkekennis-theoretische sàndpunten tevinden zouden zijn.Heteerste bdangrijke standpunthangtnauw
sam en m etdatgenewathierboven werd uitœ ngezet:wetenschap kan slœ hts

bestaan wanneerdezezich van deonmiddellijkheid van hetbeleven distan-
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tieert- nietallœn van de onmiddellijkheid van hetmethetbewustzijn
verbonden beleven, waarbijdus het zelN a stzijn van het subjed de
centralero1sm elt- maarvanonmlddellijkebeleving en ervaringin algemenerezin.Eentenauweband methetonmiddellijkestaatelkem #ngœn
greep tekrijgen op hetalgemenein deweg.HettweM ebelangrijkestandpuntvan destructuralistische activiteitsluithierbijaan:hetzoëven geformuleerde behoeftnietdirect en zonder mœ r tot een enge rationalistische
visie te leiden.lntegendeel:de meeste auteurs geven het primaatvan het
rationele op,ten gunste van een omvattender totnliteit.ln die zin is het

structuralismein tedelen bijdie modernewetenschapmlijkeinzichten die
zich,zonderhetrationele teloochenen ofgering te schatten.inzetten voor

hetirrationele.Zo wordteen gemœnschapmlijkheid zichtbaar metW ittgensteinsform uleringen betreffendehetm ysische,formuleringen dieallœn
maardoor dogm atische logisch-positivisten overhethoofd werden gezien.
HetTractatusLogico-philom phicus,6.44 vermeldt:'Niethoe dewereld is,

ishetmystische,maardatzijis'.6.522:fHetonuitsprekelijke is er zeer
zeker.Dattp nt zich,hetis hetmystische'.Op antrom lo#sch niveau
spreektLévi-straussin diezelfdezin overheteindevanhetgouden ti
jdperk
van hethistorisch bewustzijn en over œ n wereld die zonder de mens begonnen is en ook zonder hem za1 eindigenB. Fouo ult heeft het in nog

sterkerebewoordingen overdemensalseen uitvindingdienauwelijkstwee
eeuwen gele en ge aan werd,een oneffenheid in hetveld van onsweten hijza1verdwijnen,zodra ditweten nieuwe vormen gevonden heeftT-

Uitditalleskomteen derde belangrijk kennistheoretisch standpuntnaar
voren,namelijk een principieelnieuw relativisme.nntisreM saanwezig in
hetbeginvan onzeeeuw a1snoodymkelijk resultaatvan cultureleantropologieen taalwetenschap op etno-linguïstischegrondslag.W i1men immershet
systeemkarakter van de verscMllende talen en hun duidingssystemen van

de werkelijkheid goed bestuderen,dan moetmen in de eerste plaats de
gelijkwaardigheid van aldiesystemen erkennen.Van hieruitontstond een
mogelijkheid en een noodzaak,hetwesterse cultuur-en antrom centrisme
terelativeren.Datbleef,zoalsie ere taalondm oekerin hetbegin van onze

eeuw aanden lijvekonervaren,nietzonderm liiekeenidxlo#schegevolgen.De geciteerde uitspraken van Lévi-straussen Foucaultdoelen op het-

zelfde.In diezin is de praxis van hetstructuralisme stee stegelijkertijd
praxis van het relativisme.De door fonologie en wiskunde gdnspireerde
wetenschapstheoreische samenhangen m et het structuralisme vormen een
verderestap op de weg vu hetrelaivisme > Nietzsche ofW ittgenstein en
hun identificering van filosofieen taalkdtiek,ook œ n stap na,datwilzeg6 C1.Lévi-strauss, Tristes Tropîques, Paris, 1955.
7 M .Foucault,Les M ots etles Choses,Paris,1966.
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gen:verderdan dem etalinguïstiek van W hod.Hetrelativisme wordtthans

nsmelijk diepergrijpendgemodelleerd metbehulp vanhetstructuurbegrip,
zijn contextualiteit,zijn permmbiliteiten zijn formaliseerbaarheid.
DaarmM ehangtindevierde#laatshetafscheid vanhetwijsgerigidealisme
samen,wantde ro1van hetsubjed komtopnieuw en zeerradicaalin het
gM ing.W anneer Foucaultover het fvernietigde ik' spreekten onze aandachtOP het <er is'richt,dan wordtdaarmede de ido listische conceptie

van een autarkfilosoferend subjectaangevallenen dit<ik'alsœnderealiteitversluierende taalgewoonte van onzewesterse cultuur ontm askerd.Het

ik,hetsubject,isnoch hetcentrum van zichzelfnoch hetcentrum van de
wereld - hetheefttot nu toe zichzelfdaarvoor gehouden.Zo'n centrum

bestaatin hetgeheelniet.Foucault,Althusser,Lacan - zijallen denken
vanuitœn Tdécentrement'van hetsubject:iM erœntrum isœn functie-elementvan het systeem ,hetsysteem heeftgeen centrp
lm,hetcreëertzulke
centranaarbelieven en wisselendenoodzakelijkheden.In diezin isook het
humanismeeen idealistische drogreden,diedemenselijke waardigheid tot
,

een ideologische kunstgreep heeftdoen verworden.Althusser heeftwillen

aantonen datdeaktvanzelfbevrijdingvanzulk eenhumanismetevenseen
politiekeaktis,diede negatievan elkefilosofischeantrom logieimpliceert.

M en moetbijditallesgoed toehoren en nietaltesnelconclusiestrekken.
Noch degeschie enisnochhethumane,hetsubjectnochhetikofdeantropologie worden absoluutontkend - zo'n absolute uitspraak zou onmiddellijkin tegenspraakzijn methetrelativisme van hetstructuralistisch denken.Erworden m omenteel slechtsallereerste consequenties getrokken uit

hetinzichtin debeperktheid vandetraditionelebeschouwingswijzevande
inhoudelijkeaspectenvan hetmenselijkbestaan en degevolgendieop ons
afkomen wanneerwijonsop de formele aspecten ervan richten.Barthes
form uleert: <Het structuralism e neemt de geschiedenis niet uit de wereld
weg,m aar het probeertde geschiM enis niet uitsluitend aan inhouden te
binden (hetgeen duizenden malen gM aan werd),maaar ook aan vorm en;
nietalleen aan hetm ateriële,maarook aan het intelligibele;nietaan het

ideologische,maarookaan hetesthetische.EnjuistomdatiederegM achte
metbetrekkingtothethistorisch intelligibeleookeen bijdragetotdatintelli/beleis,kan deduurzaamheid daarvan de structurelemensweinig schelen;hijweet,datookhetstructuralismeeen bepaalde vorm van dewereld
is,diemétdewereld za1veranderen en zoalshijzijn geldigheid (nietzijn
waarheid)in demogelijkheid zietom oude talen op een nieuwe wijze te
spreken,zoweethijook,datzijntaakbeëindigdis,zodravanuitdegeschiedenisœn nieuwetaalol uikt,dienu hem articuleert''.zoalsgezegd:de
structuralistische praxisvan diten geen anderrelativisme.
8 R.Barthes,op.cff-,pp.219,220.
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Sociologie

Een sociolo#evan ditstructuralismeheb% n in hetbijzonderJeanAméry
en FrançoisFuretgetrachtuittewerken.Zijhebben zich daarbijtothet
Fransestructuralismebem rkt.Schiwy steuntbijzijn studieoverdatzelfde
onderwerp geheelop deze auteursg.De centrale these van deze sociologischeinterpretatievan hetstructuralism eis,datheta1sde specifieke filosofievan degefrustreerde Franseintellectuelen tebeschouwen is.
Hetnihilism e,zo wordtdoordegœ iteerdeauteurseraan toegevoegd,bege-

leidtdezefrustratievoortdurend en juistdatnihilisme komtin debelangrijkste ide-''n van het structuralisme voortreffelijk tot uidrukking.Die
idee n worden gerM uceerd totdrie them a's:de negatie van de geschiede-

nis,denegatievanhetsubject,respectievelijk hetindividu,en depessimistischetoekomstvisieop dewestersesamenleving,zoalsdiebijLévi-strauss,
Foucault,Barthesen anderen tevinden is.Hetresultaatvan datsoortden-

ken zou reM saftelezenzijnaan destructuralistischemarxisme-interpretaties,aan hun opvatting aangaande een idxlo#evan hetniet-ideologische
en aan hun m sitievehouding ten opzichtevan detechniek die onzehuidige

wereldin zijn greep heeft.
Améry houdtzich voornamelijk bezig metde structuralistische geschiedopvatting.
De frustratie van de linkse intellectuelen zou vol
genshem duidelijk afte

lezen zijn aanhetfeitdatzijnietmeergeëngageerd denken,datzija1shet
wareuitwijken voordeuitgebleven en nu nietm eerremliseerbare revolutie
(na 1945)en aan hun afkeervan hetMstorische.Hetbelangrijkstemotief
bijditallesishetfeitdatFraA rijksro1alswereld-historischeen politieke
grotemogendheid definitiefuitgespeeld schijnttezijn.
Die frustratie zou.metanderewoorden,hetnegatieveresultaatzi
jn van de
ongetwijfeld relativistischecomm nentdiein Lévi-strauss'en andere structuralistische werken gelegen is.M aarde sociolo#sche interpretatie komt
nietverderdan hetafwijzen van œn bepaalde,europacentrischeen nationalistische geschiM opvattiàg.De vraag wordtnietgesteld,welke m sitieve

mogelijkheden doordieafwijzingworden vrijgelegd.Integendeel,desociolo/scheanalysetrachtnog meernegatieveelementen van hetstructuralistisch standpuntnaarvoren te halen teneinde de lese van de zogenaamde
frustratie geloofwaardig te maken.H et ane umnnisme van Althusser of

Foucault,deontkenning van œnhumanisuschewijsgerige antropologie in
9 J.Amery,Französische Sozx philosophie f- Zeîchen der 'lfnken Frustration', in

M erkur (1966,nr.215).
F.Furet,LesJrlzlçlg etle structuralisme,in Preuvesnr.192.
G.Schiwy, Der Jr= zi.
e càe Strukturalismus (miteinem Textanhang),Hlmburg,
1969.
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hetwerk van delate M arx en andere structuralistische moieven dienen er

alleenmaartoe,om deonmachtvan hetZchnietmeerengagerendesubjœt
duidelijk te maken.Tenslotte wijzen Améry en Fureteropadathetstructuralisme we1hetlaatstegreintje zendingsbewustzijn bijdewesterse intellectuelen heeft weR enomen, aangezien het verlies van een europa- en

antrom centrismeindepraktijkvan alledagzoduidelijkgewordenis.Schiwyvoegtdaarnogaantoe,datdezeconclusiewelonherroem lijk moetzijn,
aangezien deEurom se intelligentsia klaarblijkelijk in een wereldbeschouwelijkvacuum geraaktis,waarhetstructuralismehaarnietuitkanleiden.
De aldus opgeroepen negaiviteit is œhter een grote œnzijdigheid.Dat
wordtalleen alduidelijk wanneermen be enktdatdezeanalyseszich beperken toten eigenlijk ook steunen op de lotgevallen van œn bepaalde
sociale laag van een bepaalde natie.M aarde ontwikkeling van hetstructuralisme isin hetgeheelgeen uitsluitend Franseaangelegenheid van de periodena 1945;de wortelsdaarvan liR en onderm eerin hetRussisch form alism e,dat zich in hetbegin van onze eeuw ontwikkelde en in m eerderlei
opzchthetgeestelijkklimaatvanEuropabepaal
de.Indatformalismewerden reM s esthetische en m liueke,naast etnolinguïstische,malematische
en fonologische problemen doorgroem n intellectuelen bestudeerd en besproken,die in gœ n enkel opzicht metbehulp van grove categorie n als

<links'en frœhts'aan teduiden waren.Zijbewezen œhtermetterdaad oppositionœ l,datwi1zeggen:anti-dogmatisch,ofook:rel
ativistisch te zijn.

Juist door de politieke lotgevallen in Europa waren ZjgM wongen,de
praktijk vanhetrelativismetebeoefenen- eenpraxisdiemenigmaallangs
de afgronden van hetnihilisme ging,zoals aan de vaak wanhopige discussies methet steeds wurgender wordende dogm atische marxism e en stali-

Msmeaftelezenvalt.Nauwelijkséén decennium nadeRussischerevolutie
was de emigratie de enige mogelijkheid dienog overbleef.De beroemde
Praagse Kring waseen voortzetting van de M oskouselinguïstenkring in de
emigratie.Hetvolgend decennium brachtopnieuw de emigratie naar weer

andereuitwijkplaatsen metzich mee:eerstwashetdeH nguistkreisinKom nhagen,dan wasdeLinguisticCircleJJNew York een toevluchtsoord.
Als Améry dan schrijft:<Lévi-strauss levertœn systematische filosofie
vooreen tijdm rk datderevolutienietmeerverwacht',dan isdatwe1œn
grove verœ nvoudiging en een historisch-perspectivische verkorting zonder
weerga.Lévi-strausslevertgœn filosofie en bovendien nog helemaalgeen
systematische! Revoluties,lotgevallen die ten nauwste met revoluionaire

ervaringen samenhangen - de Russische revolutie,hetzich ol ringende
Hiderrijk - zijn voortdurend verbonden met de ontwikkeling van het
structuralistisch denken.Die ervaringen hebben echternooittoteen humanistische often andere nihilistische,systematische filosofie geleid.
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W anneermen demethetstructuralisme verbonden lotgevallen uitdetijd
voordetwee ewereldoorlogvergelijktmetdeFranseontwikkelingen van
na dieoorlog,dan kan men in zekere Zn contraire tendensen waarnemen.
De formalistische en structuralisdsche denkers voor de twee e wereldoor1og waren opm siuoneelgerichte,anudogmatisch ingestelde,niet-nationalistisch denkende intelleduelen, wier denken sterk relativistisch gekleurd

WaS.De tweM egeneratiehad inderdaad in verregaande mate Zjn oppositionele en vooralantidogmatische karakter verloren.hetrelativisme was
goM deelseen nihilisme geworden.M aargeldtdatvoorhen die men heden
ten dage totde structuralisten rekent? M isschien zou m en dat Althusser

kunnen verwijten,alminderFoucault,en Lévi-strausshelemaalniet.De
sociologischeanalyse zou Merzorgvuldig te werk m oeten gaan en een ver-

schilzien tussen de structuralisuschedenkersdiewerkelijk wijsgerige,literaire ofm litiekebetekenishebben en die <structuralisten'voorwie datden-

kenallœn maareen modeverscMjnselis,waarvan niemand kan voorspellen
hoelang hetnog duurt.Datverschilwasook direct na de tweH e wereld-

oorlog in ParijsZchtbaar,toen tussen deexistentialisten van St.Ge= ain
desPrésen defilosofen diebijvoorbeeldSimonede BeauvoirinLesM = darinsbeschreef,een grote kloofbestond.
Interessanterdan de uitœnzettingen van Améryen Furetzou dientengevolge de sociaalpsychologische comm nentvan hd structuralisme als mode-

verschijnselZjn,inclusiefde specifieke sociale dynamiek van de Parijse
structuralistische kringen en deactiviteiten van de uitgeversen tijdschriftredactiesaan de rivegauche.Dezehebben van hetstructuralisme een m ode

gemaakt- hetverschijnseldatin onzemaatschappijzulkemodesgemaakt
worden,heeftgrote sociologische relevantie.Zo werden de geschriften van
Lévi-strausspas algemeen bekend nadatin 1958 het boek Anthropologie
Structurde sam engesteld,nietgeschréven werd.Hetvroegsteopsteluitdat

boek wasimmersalin dejaren 1944-'45 verschenen,hetmeestrœente
was van 1954!Alle hoofdstukken waren reM s eerder ergens anders verschenen.Datzelfdegeldtvoorde kcrits,1966,van JacquesLacan,een boek

datuitopstellen uitdejaren 1936 tot1966 werd gemaakt- geen woord
daarin wasnieuw geschreven ofvoorde eerste maalgepubliceerd.M aarde
twee genoemdewerken werden gekochten - vaak zondergrondig gelezen
te worden
besproken, ze hadden succes, werden mode.M aar zulke
sociologisch relevantefeiten,die zelf weer aanleiding totdiepergaande stu-

die zouden kunnen worden,zijn noch doorAméry,noch door Fureten
anderen bestudeerd.

Vanuitwijsgerigstandpuntvaltmetbetrekkingtotdestellingen vanAméry
op te m erken,dathetnihilism e,waaroverook in de sociologische analyse
sprake was, steM s een vorm van slœht bep em n relativisme geweest is.
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Datgeldtkaarblijkelijk ook hier.Hetisnogdevraag,ofbepaaldekringen
derEurom seintelligentsia in deban geraaktZjn #an œn latentnihilisme,
zoalsdesociolo#scheanalysesuggereert,enhetisœn anderevraag,ofdat
verschijnseldan relevantisvoorhetstructuralisme.ZelfsMsbeideobseaa;esjuistwaren,dan zegtdat:og nietallesoverhetnihilisme,zozs dat
wijsgerig gezien van G langis.Daarom zijnallevertakkl
-ngen van hetrelaivisme,diehetstructuralisme kent,nog lang nietaanleiding tot éénzelfde
nihilisme in V e, onderling zeer verschillende, structuralistische mllieus.
Nietzsche heeft de verhouding tussen nihillsm e en relativisme scherp en

m rsiserend beschreven:<Erzijn velerleiogen.Ook desfinx heeftogen - :
enbijgevolgzijnervelerlei<<Waarjjeden,:enbijgevolgbestaatergeen waarheid'lo.Totdeteksten diein denabijheid van de structuralistische Pensée
Jx vcgeii geplaatstkunnen worden,behoren inderdaad zulke van Nietzsche- of,voorde Fransen:van M toinedeSaint-Exupéry.Depraxisvan

hetstructuralistischedenken,bijvoorbeeld door hetgœiteerde en andere
daarme e samenhangende gescho en van Lévi-strauss gdnspireerd,zou

zeergoH metbehulp van enigecategorien uitNietzsche'sfilosofiebegrijm lijk gemaaktkunnen worden.l<etgaatMerimmers om een toestand van
watNietzsche noemt:fgœ steshistorische schouw';het structuralisme betekenthetfeinde van hetoude vertrouwen',hetbrengtde 'zelfopheffing van

demoraalen hetwesterse waarheids-ideaal'in praktijk,de structuralistischepraxisleeftvan een nieuw fgeschiMbewustzijn'datnietmeera priori
dezin van degeschie eniskent,maarde mensa1s<zinverlener'een centrale
plaatstoekent.Zo gezien gaatvan hetstructuralistische deA en Nietzsche's
eisnaar <m st-nihill
-stische waarden'uit.Op die weg,de weg naarde ontdekking vanzulke waarden,ishetnihilismeeen vanzelfsprekendheid en een

noodzaak.Diewaarden blijven echtervooreen iederverborgen diealleen
maarbijœn slechtbegrem n nihilisme staan blijft.
VoorLévi-straussgeldtde uitspraak van Nietzsche ten volle,dat<de wer-

kelijkemenseen veelhogerewaardeisdan degewenstemensblijkenséén
ofandertotnu toegeldend ideaal'.fW ijweten in deversteverten nogniet
genoeg,om dewaardevan onzehandelingentekunnen meten:bijdatalles

ontbreektonsook demogelijkheid,objectiefdaartegenoverte staan;ook
wanneerwijeen handeling verwerm n,zijn wijnietrechter,maar partij'.
DatV esisalsm ging toteen praxisvan post-nihilistische waarden in onze
westerse cultuur te beschouwen.H et begrip daarvoor ontbreekt ten enen

malebijaldiegenen voorwiehetstructurv smealleen maareen modeis.
Deanderen worden een nieuw Mstorisch bewustzijn gewaar,datuitdeas
van œn nationalistische en europacentrische geschiH opvatting de visie op
10 F.Nietzsche, W erke.Ed.K .Schlechta,Band 111,M % chen, 1958.
11 C1.Levi-strauss,La pensée sauvage, Paris,1962.
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de mens als Znsuchtend wea n vrijlegt.Bovendi
en wordthierœn m ging
in hetwerk gesteld,œ n filosofie te ontwerm n dieZch nietcultuuru tischromanusch-pessimisisch tegen de tœ hniek richt maar deze tracht te ver-

staan en teaccepteren.Fouo ult:<Dem #ng dieheden tendagedoorœn
aantalvan onze generatie wordt ondem omen,is nietZch vôôr de mens

tégen dewetenschap en detœhniek in tezetten,maarom duidelijk aan te
tonen,datonsdenken,onsleven,onszijn totindedetellsvanonsalleaags
gerag delen van één en hetzelfdeorganisaueschema Zjn en dusvan dezelfde categorie n eo angen als de wereld van de wetenschap en de tech-

niek.Wijtrachten de mensmetzijn wetenschap,metzijn ontdekkingen,
metzijn wereld dieconcreetis,teverbinden'.

Theater in M oskou
Carlos Tindem ans

<Nieuwevormen Zjn ernodig.Erzijn nieuwevormen nodig.
En zijnzeerniet- dan isnietsnogaltijd œn stukbeter...'.
KonstantinGavrilovitsjTrepljow,De M eeuw.
AntonTsjechow

Voorde thoterliefhebbethoortM oskou eenbH evaartsoord tezijn.In de
binnenstad iselke straal oek een vertrouwd bedd uitdegeschiM enisen e1k
plein dem onstreertde l eatralisering van onze 20e eeuw.Vele schouwbur-

gen torsen mettrotsde naam vanœn leaterpionier:Stanislavskij,Majakowskij,W skhtangom Gorkij.En op des/neisdeherinnering aan dce
historische prestaues nog steM s te sm uren.W ie er in de drukte van een
internationaalcongres(detweejaarli
jksebijœnkomstvan hetlnternational
Theatre Insutute,27 mei-1juni)doorheenloopt,isuiteraard nauwelijksin
staathetbeste tegen hetminderwaardige af te wegen.Hetwordt duskie-

zen.Vijf voorstellingen meemaken geeftje niethet recht œn definitief
oordœlte vellen overhetgeheel.Toch kun je erheelwatuitol iepen.
En alsje jeonafscheidelijketolken vlijtig uitvraagt(omdatzenog op de
hoogte blijken te zijn ook),dan kom je toch achterenige informatie die
nietvolstrektij1is.Meerkanditberichtechtnietbetekenen.
Taganka
Even buiten de binnenring,op de rechteroever van de M oskva,ligt het

Tagankatheater.Een nonchalantopgem etstonooglijk geveltje,dat,œns
datjeerbinnen bent,gezellig om nvouwten vrijmodern wildoen.Helemaalniettraditioneelingericht,m aarmeteen podium van wand totwand,
en de acteurshaastop schoot.ln de halvier prenten aan de m uur:Sta-

nislavskij,M eyerhold,W akhtangow,Brecht;een eregalerij.Ditgezelschap,
hoe jong ook,plaatstzich kennelijk in œn gerichte traditie.Hetbestaat
sH ert1964,toen YuriLjoebimow,leraar aan de Sjtsjoekin-theaterschool
(gehechtaan het W akhtangowtheater),met zijn kas als eindproef œn
voorstelling van Brœhts Der GuterM ensch von Sezuan gaf,waarvan het

succeszo grootwas,datze metzijn allen metœn in hetberoep gingen.
Deze Brecht-vertoning looptnu nog altijd.Ze iserg schatplichtig aan de
beteretraditievanhetSowjettheater:degeestvan Meyerhold en deagitatie
van de Blauwe Bloezen;tegelijk introduceertze een andere Brecht-stijl:
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œn stllk expressionisischeexitaie(desongsen dekoren)in een opzettelijk naaktescène,œn stuk tijdsvervreemding aange iktin Gjdelozekostumering en gestiek.

HetTagankatheaterstaatzondertwijfelin degunstvan hetpubliek.W elk
publiek? Ook M oskou ontsnaptnietaan een soortstndentho traliteit.In

deze schouwburg troontde intelligentsia,en dan nog de jeugdige.Hetis
zœrdevraagofdezejongemensenechtopœn altem auevetheatervorm en
sujlafkomen.Destroboscopischeesœœ ekerij,hetbruïtisme,debem rkte gestische scala die ik hier meemaakte,wekken de ge% ddftvan ditpu-

bliek,maarhouden,invergelijking meteldersin dewereld,nietzoveelin.
Belu grijker lijktme daarom dè mentaliteitwaarultditTagankapoepje
(toch nogaltijd zowat100leen)djkelijkput.Hetvaltnamelijknietteloochènen datdeze troep anders is;höe andersis dan amm r nog een vraag-

punt.Hetnadrukkelijk inroem n van dethotraliteitvan dejaren '20,het
progrananaaische repertodëren van lyrische montages (A.W osnesjenski
j,
D.Samojlow.E.Evtoesjenko),hetintroducere: van afwijkende dramaturgische structuren (P.Weiss);heteloquenteprosylètismein on-sowjeische
didactiek (BrechtsGdileïj,de scenischeingeniositeitmetdœor (materieel
en functioneel)en licht(S= lef),hetvloeittoch we1allemaalsamen (ondanksdeperiodischediversiteit)in œnherkenbaarwerkpatroon:de drang
totœn m ëtisetend tho ter,hetpntwetm n'kan œ n nieuwe synthese.De

mengeling van uitœnlom nde esthetische aahbie ingen maaktuiteindelijk
œ n gerichtetotaliteituit:œn lyrische comm entaarop de nieuwe actualiteit

van decommunistischesamenleving,waarinhetprobleem vandemenselijke
zoektochtnietuitde WCg wordtgegaan,waarin de logge theaterdoctrine
weeropgegeven wordtvoor een springerige gymnasticiteitdie docllmentair
en toch publicistisch de levende taalvan een nieuwe generatie trachtop te
Vangenen uittedrukken.En dan ben jenietlangerverwonderd dat,zoals

mijoverkwam metœn watlanderigeTass-rM ncirice,devergrijsdepartijelitè alle reserve opgeeft en welsprekend haar argwaan te kennen geeft
tegenoverwatdaarin nog steM sonhelderetonen bezig is œn eigen weg te
ZOeken.

Devertoning die ik erkon bijwonen,heeftondertussen ook de aandacht
van de wereldpersgekregen:OnderdeAuf: van httVrqheidsbeeld,door
E.Evtoesjenko.Hetsm lvindtplaatsop diekorte strook v6ôrhetbrandgordijn;Zsachtergrond destalen muurdienieta1sœn afsluitingmaarals
medespeleren klankbord wordtingeschakeld.Deeersterijzetelsisingenom en door een troep Amerikaanse m litieagenten.Op het verhoog zitten,
liggen en lanterfanten watAmerikaanse studenten.Zingend en m usicerend,
solo of in indrukwekkende chorus,regélmatig losbarstend in pathetische

fragmenten,even dikwijls rustig bezwerend,àrgumenterend met didacti-

1077

Theater in M oskou

sche wijsheid, onderbroken door de repressieve mssenkomsten van de
agenten.Hetblijken nieuween alwatouderem ëtischetekstenvandeRussische Amerika-poëette zijn die Amerika presenteren a1seen intolerante
maatschappij,waarin echterhetgeorkestreerde protestvan de intellœ tuele jeugd nog enige hoop op de toekomstinhoudt.Enkele alte ijverige
journalisten hebben ereen vlammendediatribetegen deStatesin gehoord.
Datisdezecollagezondertwijfel6ôk.Hetblijftongenuanceerd,in scherpe
zwart-wit-techniek,hatelijk en meMogenloos,maar niet analydsch,niet
rationeelswe1opzwiem nd,en uitm untend retorisch.M etreusachtige theaterresm nsin de zaal.Eindeloos applaus.

Deproduktie mistechtereen homogene stijl,isslœhtsœn formule.Een
weliswaarerg efficiënteformule,dieechternietin staatishaaragitatorisch
karakter te verlengen toteen elementwaarmee je alsgezelschap verder

kunt.Tenzijeen herhaling totin den treure.Veelbelangrijker daarom is
hierdebasishouding.Hetuniekem omentvan dedemonstratieiseen kreet,

is een moment van traumatische helderziendheid dat je toch œhtniet
beperken kunttotde gebalde vuistvoorhet aangezichtvan de Verenigde

Staten.DeAmerikaansejeugd,bewusten nergensterul oudend gepresenteerd a1smaximaalge reven,wordtduidelijk alsœ: bijtevallen mentaliteituitgebeeld.Voorde buitenlanderishetonmogeli
jk detransm sitievan
ditopm sitieklimaatn> rde eigen Russischewereld toetenegeren.Alsje,
in lategesprekken na de voorsteK ng,deze suggestie oppert,ziejedeRussen - toegegeven,acteursen theatermensen in min ofm eerofficiëledienst-

baarheid- ongelovigopkijken.M aarik hadhetgevoeldatook diewenkbrauwen tot de spelcode behoren.W ie enigszins in het theater en zijà
tekensysteem gelooft,kan nietandersdan in dezevoorsteKngookœ n eigen
klank,een eigen toepasbaarheid bespeuren.Daarom isdc eproduktie echt

gœnanti-Amerikaansein deengepolitiekeZn;zijistevenseen zorgvuldig.
gewiekst,veilig m aar efficiëntpeilen van watin bepaalde kringen boven de

hoofden zweeft.Hetiseen vraaghoelangditgoedkanblijvengaan.M eyerhold,heteerbiedwaardige voorbeeld van deze gdnspireerde mensen,heeft
het allem aalzelf ook geweten.

Kunsttheater

In debuurtvan deGorkij-straat,vlakbijhetM anegeplein,inhethandelshartvan M oskou,leuntnM erig œn langgestrektgebouw,bouwstijlzowat
1900,decoratiefen intiem:hetKunsttheater,hetatelier van Stanislavskij
destijds,vandaag nog stee seen bloeiend én boeiend gezelschap.Academ isch maar levenskrachtig.Traditioneelmaar bewust.Normgevend maar

positief.Binnenin mag hetnog zo trotszijn archismen etaleren (Jugend-
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stilrankigkeid,humusbmine vondkleur,houten Ztrijen),hetgordijn mag
nog zo vertederd het wereldbekende M eeuw-embleem aanreiken, op de
se ne wordtdeze M eeuw,m eer dan œ n symbool,een signum van hoog

theatergehalte.Voordehoeveelduizendstekeerse ertdeoprichting(1898)

op dezezelfde planken ook opgevoerd,ditstuk bljftbestaan.DezeTsjechow isnieteen schildervan verveling a1seen tho tralecategorie.Descène

isééngrotedrukkeactiviteit,waarin ie ermenselijk wezen bezigis;alleen
hebben ze nietdoordatze metdeverkeerdedingenbezi
gzijn.Dezesnmen-

levingdoetdruk metonwezenlijkegegevens.Daarin zitten de doem en de
logische ondergang,niet in het besef van het zinlH ige.Geen estheusche

ijlte,maarmenselijk onvermogen.Nietdetijd gaataan Zchzelften onder,
maardemenswienshandelen en denken afgestemd zijn op grillen en nietigheid.Datheeftnogalwatconsequenties op de totze vertoning.H umor

isnieteen opgelegdesluier,maareen rechtstreekseemanatievanœn wijze
van bestaan.Nietmelancholie als moeizaam vernis,maar vergeefsheid als

actievelevenslijn.
DitKunsttheaterisduidelijk we1een museum,omdathetwiluitpakken als
een levende etalage van hetbeste Russische theater.SH ertenkele jaren
heerster œn nieuwe ldder,Oleg Jefrem ow.In 1958 a1,toen nog student,

richttehijhetSovremennik-theaterop,en onlangswerd hijovergeplaatst
naarhetKunsttheatec kennelijk om ditnieuw bloe te geven.Over het
verkalkte van dittheatervô6rJefremowskomst (waarvan je leestin de
vakliteratuur)kanik nietoordelen;dathetœn theaterismeteen ziel,een
kundeen een visieheb ik nu zelfkunnen ervaren.Hetwilblijkbaarmeer
doen dan historischeconstanten ongeschonden overleveren.Natuurlijk triomfeerthierde schoolvan hetpsychologische realism e,maarerisnergens
iets te merken van bevriezen,van immuniseren,van dem rsonaliseren.Sta-

nislavskij's werkbeginsel van de <perMzhivanije'sde sleutelterm van de
<authentiekeemotie'.staatop m rfœtionistischewijzebinnen defiguuren
de expressiviteitvan elk personage (zijhetsteviger,overtuigenderbijde
vrouwen dan bijde mannen);tegelijk vormtde binnenpsychische verantwoording een zo indrukwekkende œ nheid met de demonstrerende vorm-

geving,datjehiertoch zo ietsalseen keerpuntmœntte kunnen constateren.Voortaan is niet het psychopatische realisme de dragende bodem

vanhettheater,maarisdetheatraletekenkrachtverantwoordelijk vooreen
psychische interpreteerbaarheid.Dntis nieuw,beangstigend nieuw tegen-

overhetdom atischesocialistische realisme,datop stroomlijning isafgestemd en,ondanksalle gescherm metStanislavskij,de intiem-personalistischeargumenteringvan eenpersonageafwijst.
Ik vraag m e welaf ofditresultaatterug te voeren is op de m ethode van

Stanislavskijdan we1op degeaardheid van deRussischeacteur.De scène
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ik M 1hetook ondervinden in hetSovremennikleater- steektvo1ge-

passioneerdheid,gœn gespeelde maarw-onlijke hartstocht,uitbundig en
vanuithetbinnenste,zachten woe end,rauw en diep,natuurlijk en krach-

tig,gevoeljgenbevallig.Emotiealsvorm,structuuralssamenleving,stijl
alswezen van œ n volk.Emotievekrachtalsvoorwaarde van artistieke be-

tekenis.Hierop steuntStanislawskij'ssysteem toch.De menselijke Ze1als
esthetischecodificatie.Zalig,a1sjehetmeemaaktzoalsin ditKunstleater.

Sovremennik
Toen Oleg Jefremow in 1958metdittheater ('sovremennik'betekenthedendaags)startte,sloeg hetonmiddellijk aan.Nu nogishetpubliek over-

wegend jong,erg aandachtig en meelevend,alsœn grootgezin.Hetzijn
nietde intellectuelekringen,veeleerdegezonde middenklasseswaarvan het
begripspeilkennelijk beterligtdan watje hier in het theater mœ maakt.

Hetaanvankelijksterk W esterserepertoireheefterookdeloopingebracht.
En op deze toergaatde nieuwe leiderOlegTabakow nu consm uentdoor.

Destijlzitzondertwijfelvastaan hetsocialistisch realisme,destaatsdoctrine van hettheaterspelen.M aar m ét eigen accenten.

Ik heb erœn klassiek auteurgezien,M axim Gorkij,metœn stuk datbij
ons in avantgardetijden als œn daad werd gerepertorieerd: Nachtasiel.
M ijn DuitseenNe erlandseervaringheeftmeœninterpretatiebijgebracht
dienauwelijkstothettheateraanspoort:grauw en zielig,m rverswanhopig
overde zinloosheid van elk leven,animaalbestaan als een grondvorm van

i1em tentie.BijSovremennik wordtdekelderruimtewaarin ditstuk zich
afspeelt, een zelfgekozen levensniveau; deze mensen hokken a1s ideaal-

anarchisten in œnjoligeruimtedieautonoom iszondertebeperken,sociaa1iszonderheteigen rechtaan tetasten,beloften inhoudtzonderautomn-

tisch ontgoocheling te garanderen.Leven betekentgezellig en vrolijk met
elkaarbezig zijn,stekelig maarook geroerd,gepassioneerd maarook verdraagzaam,filosofisch maar nietgdsoleerd.Boven de aarde gaat er ook

ietsverderwatleven kanheten;maardatzijnandereoptiesen indezekelder verliezen die alle directheid en betekenis.Samen-leven als organisch
0Ptim isme.Humor alsbeheersende categorie.Geschillen als grensincidenten.M aarniemand staatde ander zo naar hetleven datdaardoorde hele

maatschappijverminktraakt.Asenviezigheid,weerzin en rebellie,diezijn
hierook tevinden en erg duidelijk zelfs.M aarerisnog veelmeer.Grap
en levenslust,bestemming en ideaal. M ensen in hun eigen doen. Geen

milieustudie onderhetvergrootglas.Maardeverering van de vrijemens.
Datvind jeterugin devoorstelling.Rond en wulps,zelfzekeren tastbaars
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predesen innemend.M etscherm spanning en metbenauwende onvrede.
Een striknetvan erupiepunzn en vele sltes.VrH e m etzichzelf en met

de wereld als een noodzakelijke voorwaarde totmenselijkheid.Als het
maar niet op berusting uitlooptkDeze voorstelling dem onstreert breH uit
watinzichten bee stzi
jn,watweten en zijn in dezemensjestebetekenen
hebben.

De stijlwaarin wordtgespeeld,is eminentkritisch.Eris allœn uiterlijk
spel,erisnietde minsteidentificatievan ro1en acteur.Erisœ n afgewogen
dem onstratie van gegevensen ogenblikken wu ruitde toeschouwerde bin-

nenberoering van dezemensjeskan opmaken.Gorkijheeftde bedreiging
van het individu onder œ n wurgende drukklng uitgeschreven;regisseuse

GalinaVoltsjek haalthetindividu onderdiedruk vandaanenlegthetvoluitin hetlicht:een grondœrlijkemaarpijndoendetwijfelaan deremliseerbaarheid van enig menseli
jk gduk waarin allœn dehoop op zelfexpressie
een keerpuntuitmaaktnaareen bezitvan vandaag.GorkijwordtnietOP
zijn historische acrnnten vastgespijkerd;dieblijven enkelfabel-elementen
dienaaren eigentijdsinterpretatienivou toe worden gehexn en zo œn
kritischevoorstelling van œn Kassiek auteurmogelijk maken.Zodathet
troosteloze(ingenieuze)decortotindeM2 uitgebouwd wordt;merkwaardig,om dat daarmee reH s het afstandse illusionism e doorbroken wordt
maarvoorz omdatde zelfassociatie van de toeschouwersmetdezetemperam enten en lotgevzlen structured de vertoping binnengehaald wordt.En
doeltreffend:deza2 sist,huivert,gilten schatel en = vertellen hetelkaar
Zs kinderen door.Naïef? Dom ? Of œ n uiting van fundamentele partici-

patie?œn momentvan eminentpublieksbestan? œn bewijsvan functionele thO terkunst? In dk gevaluiterstbelangrijk.M ag dan de txhnischesietische zijdevan deze voorstelling in nietD vv verschillen van wat
arisuekeopm rvlekklgheid ook in onze O ntreien oplevert,de intensiteit

binnen deacteursendeintegriteitv= hetpublieksbdeven blijvenvoormij
œn uniekeervaring.Jelœsternog we1œnsover,maarjemaakthetniet
meer mee.Hier,in M oskou,heb ik hetwe1meegem aakt.Ik kan nietuitmaken ofhet achterstu d dan welVOOrSPrOng is.M u r dathetvitaal en
onvergelijkbaar metonze surrogaten doorwerkt, dat weet ik l ans zeer
zekerwel.
Er gebeuren ook akeEge dingen.In hetzelfde Sovremennikl eater zag ik
ook,in mijn zorgvuldige dosering van oudere en hH endaagse Russische
auteurs en gevesigde naastjongeregezelKhapm n,Valentin en Fzeaffac
van M lkhailRosjtsjin.Hetwerd aangeprea n alsœ n Russische u ve Sto-

ry,enmijngidsplaaltehetthemaa1sgevaarlijk dichtbijheterousch-toelaatbare van de officiële no= en.En inderdaad loopterœn jongsteldoor
hetstuk datwilm> rnietdurft;toch maaktditnauwelijksdebodem uik
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wanthetconsictplusdetijdelijkeve- ijderingvan degeliefden wordtopgehangen aan nieuwe sociale wrijvingen binnen de Russische maatschappij.Dejongen istemi: voorhetgezin vàn hetmeisjeen hetmeisje iste
hoog voorhetzijne.En maarpraten,en maarnzziën.En eventjés,in een
ongetwijfeld poëtixh bMoeld effect,hetkoppeltussen hemd en bM .De
zuchtenin dezaàlmàken duidelijk dathetindroèvigis;hetslotisnietblij,
althans scenisch niet,wantwem ogen welhuistoe met een belofte dathet

duo erwijzervan geworden isen flink ih depasgaatlopen.
De scène behoorthier aan de piepjongekrachten.Stoeien en uitbundig
doen gebeuren overtuigend,in œ n d= r datherkenbaar-abstract een lift
en lichtpalen vernuftig integreert.Nuanceri
ng ziternauwelijksin,gevoel

kieptherhaaldelijkom in sentiment.Sowjetkitsch,hoeeerlijkook.M eteen
epigrammen spuiend raisonneurook al.Akelig eigenlijk.M aar hetstuk
looptsM ert1972 en er Ztten,zeggen de acteurs,die na asoop vodka presenteren en honderduitpraten overhun gM oe,metklachten overtelevisie-

schnabbelen afjakkerenderepetitiebeurten,nogvelehonderden beurtenin.
Zo ziejeditgezelschapschipperen tussen œneigenbM oelingen een roodcommercieelaanbod in.Terwijlnetbuiten de deur van ditwijkzaaltje,
prachtig geposteerd op hetplein datzijn eigennaam draagtsdeforsewijdbœnsefiguurvan M ajakowskijjeuitnodigend herinnertaan deheroïsche
tijdenvanhetSowjettheater.DaardegloH ,hierdeconsxlmpie.Ofschoon,
zelfsditbanale stuk isnog niethetergstevan watM oskou aan assortiment
te koop hee .

M aly

Enigszinsbescheiden aanleunend bijde monumentaliteitvu hetBolsjoil eater,cultiveert hetM alyleater het officiële socialisusche ro lisme.lk

zag erDevccAfderduisternis,doorLew Tolstoj,in œn voorstellingsstijl
die je nietmeer voor mogelijk houdt.Onvoorbereid denk je eerstaan
(slechte) amateurs,geleidelijk kom je er achter dat dit intenue is.De
grootstezorggaatuitnaarhetdœor,datvolstrektzelfstndiguitvaltenlijkt
op œ n gekleurde prentbriefkaartmet eindeloze evocatieve landschappen
en akelig-nauwkeurige detaillering.In hetbinnendœ orsteektde m useum-

manie mettientnllen nietige voorwerm n,naturalistische gebe ksbewijzen
en lokaliserende stipjes.Erwordtheelduidelijk zondervierde wand gesm eld,zodat vele pas'
sages als het ware oog in oog met de ymnl worden
gH ebitœrd,zonder zin voorhet organische samenspel,volkomen los van

deiemntischeconfrontade.En bijdemeergevoelige momenten (en die
komen hier vrijdruk voor)zweltœn rijstpapmuzekje vooraf totoverstemmend volume,gaatdehandelingereven bijrustenenwordtemouona-
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liteita1seen buiten m rsoon,ploten ruimtebevroren gegeven m onum entaal

vereerd.Griezelig.Ook de organische binding van hetplotkrijgtlelijke
deuken,isdeacteurshun ietsbelangrjkerroldelen solistisch dezaalingooien;blijkbu r œn huisconventie,wantalbijde opkomstvan enkele
tenoren gaatde hele bende dreunend applaudisseren.Sterrendom.Perso-

nencultus.Tho terverraad.M aar niet zonder reliëf.M ikhail Tsjarjow,
voorzittervanhetSowjetcentrum vanhetIntemationalTheatreInstituteen
a1szodanig voorzittervan hetM oskou-congres,is a1s acteur œ n leidende

figuurbijdezeschouwburg,hetbastion van dedoctrinaireesthetica.Deze
Tsjarjow bestaathet,bijzijn openingsrHe,na drievolzinnen van welkom,
hetsocialistische remllsm e aan te pre iken alsde vanzelfsprekende l o traliteitvan de actieve en denkende mens.Zo simm lisdatallemaal.Ik laat

mewe1aanpratendathetvolkseM aly-bestand zich rœruteertuitdepartijrangen;datkoeltam m rde onrust.Jem ag dan elderswe1stevigeenopwek-

kendetekenen opvangen,datzijnblijkbaarenkelgetolereerdeenongevaarlijke momenten van buitenbœntjes,goM voor reputatie buiten,onbruikbaar voor de interne progrnmm ering.H etmaaktuiteraard ditverslag nog

meervrijblijvend dan hetalbijdeunvangzijn kon.
Publiek,repertoire,acteur

Erzijn,alsmijn korte expM itiedeze wattegewichtigeconclusies rechtvaardigen kan,drie asm cten aan te stipm n:hetpubliek,hetrepertoire,de
acteur.

De inwonersvan M oskou laten hun schouwburgen bepaald nietleegstaan.

Erspelen nagenoeg elke avond (aanvangsuur:19 uur) 30 gezelschappen,
voor zonder uitzondering uitverkochtè huizen.Toch bestaat het abonnement niet,evenmin een bezoekersorganisatie.Bijgelegenheid zi
jn erwel
besloten voorstellingen als de schoolof hetbM rijfdezaalaluurt.M aar

hetnormaledeelvandevoorstellingen iszondermeervrijtoegankelijk.Als
jedekaartjestepakkenkrijgt.Diekun jekom n aan devooaerkoopkiosken in de hoofdstraten en aan de tho terkassa's,zowatde hele dag om n;
deavondkassakan rustigtoebljven.Op de stoep staan dan vele gegadigden nog kaarten aftebe elen,ofschoon:er bestaatgeen zwarte msrkt,de
prijsblijftexacttusxn 30 kopeken en 2 roebel.H etresultaatisreusachtig:
hetM oskoutheaterbe ruiptZchzelf,op de groteprestigeburchten na,waar
hetm rsoneelerg talrijk is.W elbestaan erœn aantalorganisatieschouwburgen: een syndicaal ieater, een Komsomoltheater, œ n legertheater.
M aar de doorsneeschouwburg,onder stadsbeheer,draagtzichzelf.
W atkomtditpubliek in de schouwburg zoeken? H etstuk? Datis nauwe-

lijksin tedenken bijhethedendaagseRussischedrama.Literairishetvol-
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strektonbelangrijk.alsjehetnietminde- aardig moetachten.Demensen
blijven oppervlakteschaduwen,devormkrachtiszonderverrassing,onpersoonlijk en zelfsonverantwoord tegenoverlemastructuuren handelingsintensiteit; de conventionelevertelling primeert.Thematisch wordt overigens minderde analysevan een beleefbare realiteitverhaald dan de pro-

jectievan eenverlangderealiteit.Blijkbaarweegthetcultuurdictaatvan de
partijhierbijzonder zwaardoor.En datverklaarttevens waarom in het
selectieveaanbod,bijalleuitvoerigheid vandeklassiekeRussischedramatiek,hettijdsstuk toch dominerend opvalt.
Datklassieke Russische drama vormttheoretisch œ n sm dalisme van be-

paalde schouwburgen.HetKunsttheater heeft zijn Tsjœhow,hetM alytheaterzijn Ostrowskij;inhetaanbod tijdensmijn verblijflagen dezaken
doorelkaar.Gorkijwerd gespeeld in hetKunstleater,hetM alytheater,
hetW akhtangowtheater,hetM ossowjettheatershetSovremenniktheater,en
hetTagankatheater;Ostrowskijook inhetKunsttheater,hetW akhtangowtho ter,hetM ossowjettheateren hetSatiretheater.En ook Gogol,Boelgakow,Toergenjew enTolstojliepenoverelkaarhœn.Datmaakthetweer
boeiend,omdatdeTolstojstijlvan hetMalyendeGorkijstijlvan hetSovremennik tweewerelden blijken uittemaken.
Hetaanbod van niet-Russischedramatiek blijftgering en beperkt.Ik noteerde R.Rolland,Schiller (M aria Stuctj,M aeterlinck,G.Hauptmann,
Thackeray,G.B.Shaw,Zola,Shakesm are(Antony zzY Cleopatra,Hamlet,Romeo en Julfef),Gozzi(de decennia-oude enscenering van Prinses
Furce of),Brœht(M utter Courage,Drdgroschenoper,Sezuan),T.W i1liams(A StreetcarNlzne# Desîrej,M olière (M onsieurde Pourceaugnac,
Fcrfu//e),deSaintExupéry (LePetitPrincejsR.Nash (The Rin-lker),
Albee (The #J#J# ola SJ# CJJO,J.ReM (Ten Days ThatShook the
Worl+.Albijalœn smallekeuze,maarhetzou een eigen studie vergen
om hetwaarom uitœ n te zetten ofte ontdekken.Introductie van onbeken-

de mensen,ideen en landen zitervolstrektnietbij.tenzijsomsin averechtseZn.In e1k gevalisdeze rerpertoriëring nietdram atisch geargumenteerd,alvastnietin de ruim edoorsnee.In princim ishetgezelschap autonoom in de keuze van het repertoire. De dramaturgische staf deelthet
verlangde speelplan echtervoorafmee aan hetm inisterie van cultuur;daar
wijzigen deambtenaren hetnogaleens,naarhetheetom harmonie tussen
de diverse gezelschappen te bewerken,uiteraard ook om een andersoortig

criterium doortedrukken.Nochtans:deherenambtenarenzijngeengœonsacreerde bureaucraten,zijhebben op de theaterdienstallen ook dramaturgie of theaterwetenschapm n gestudeerd.

M aarikblijferblijom watdeRussischeacteurmeheeftgetoond.Helderheid,instrumentaliteit,levenslust,tekenbeheersing,ensemble,diepte,inten-
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sîteit.Zijleren hetvak op 18 theaterscholen,waarvan 5 Russischilige.
Twœ daaa an,de beroemdste,werken te M oskou:deNemirovitsj-Dant-

sjenko-studio @ijhetKunsttho ter)en deSjtsjoekin-school(bijhetW akhtangowtheater).Nemirovitsjkrijg 2000 tot2700 kandidaten per jaar en
aanvaardterdaarvan hoogstens 25,Sjtsjoekin ve- erkter ook 2000 en
houdter30 over.Demeisjeskandiderènin groteraantal,maardejongens
worden aanvaardmetœn overwichtvan 3op 2.Deopleidingduurt4 jaar,
à 6 dagen per wiek,van 9 uur in de morgen tot 11 uurin de nacht.Een
commissievan hetministerieexxmineerten œ n andœe commissie distribu-

eertdegeslaagden;iHerœn wilM oskou ofM ningrad(iH erediplomahouder heeftgegarandœrd œn betrekking) en doorgu ns is de toegewezen
plaats er een voor het levenszodat mutatie enkel middelm atige acteurs
overkom t.Niem and is werkloos omdat de œ ntrale planning nooit meer

kandidatenlaatbeginnen dan over4jaaraànbetrekking zalvrijkomen.
Uiteraard zijn erook mindergoede acteurstebesm uren,en goH een erg
goee.Ik zag erop dezevijfthm teravonden vu elk slag,maar minder
goMeinkleineraantaldan teverwachkn.Deerggoe ezijnnietbeterdan
hiermaarerzijn ermœr(de ervadngmetDeM eeuw iswe1onthutsend).
De goe e domineren,nietalsreuzen maaromdatR zelfzekeren vakkundig totprestatièskomen.Helderheid in dedemonstraue en intelligentie in
de communicatie van sm 1 en idœ hebben m e getrosen. Deze mensen

weten pertinentwatzebezg zijn tedoen.Overgaveisnog geen uitzonderingmaarregel.Maarik moetblijvenvrageh ofditœnresultaatisv= het
temm ramentofvan de opldding.BuitenléndseinvloH heb ik nietkunnen

opvangen.Bijnavraagkennen zeGrotowsh enkelbijnanm;Artaud schijnenzehelemaalniettekennen envan Brœhtverkarenzewelzijn dramatiek te waarderen maarzijn leaterieoheafte wijan.Zonder argumenteren;ze gaan er gewoon nietop in.H etis œ : efficiënte discussie,maar

nogz eenzijdig.Ikverna welvan œn Ollegadieverrassend genoeg naar
œn wijkxntrum (metamateurs onder leiding van œn beroepsregisseur)
werd m - enom en,datdaarhoogstmerkwaardige dingen bleken te leven;

hijnoemde hetresuliateen idxlo#sche synlese van leatrale vormen
waarin hijdecodevanhetBread and Pupm tenvanLivingn eatreterugvond,getru sm neeid naar een onmiskenbaar Rusjische temperamentali-

teit.Hoehetookzij,uitmijnkijkervaringstaatvastdatdeStanislavskij-gebaseerde scholing nietin de weg staatvan œ n modernel o traliteiten dat

die bepaald nietde collectivisering van hetplenkenwerk hindert.M ijn
overtuiging:detheoriemag dogmatiKhzijngebleven,depraktijkisbr-Hdenkend.W atbijhetpubEekpakt wordtœngoeewerkmethode.Demogelijkheid totconstructieveevolutiemerk jelangsV ekanten;het>1van
regime-imm anente factoren al angen ofze Zch kan doorzetten.

'Fluisteringen en geroep'
van lngm ar Bergm an
Jacques D e Visscher

BijnajaarnajaarvergastdeZwe sekinostIngmarBergmanonsop een
film diebe elend werkt,onsin beslag neemten totbeleving noopt.Zijn
jongstewerk- hetiszijndrieëndertigstefilm - heetViskningarOchRop,
letterlijk Fluisteringen qn geroep%.W eerwasik van bijdeeerstevisiegetroffen door de indringende krachtvan hetfilmgebeuren,door de enorm e
behendigheid waarmee Bergman het filmme ium sober-ascetisch weet te
hanteren,doorhetovertuigend spelvu de acteursen doorhetintimisusch

karaktervan vele sN uensen en s/nes.Bern an blijftboden omdathij
Zch stee sweettevernieuwen.Graagonderschrjfik dan ook hetschitterend stuk datdeFransekineastFrançoisTruffaut(H s400 Coups)na de
voorstelling van Flui
steringen en geroep in L'Express (28.5.1973) publi.<In de filmgeschiM enis
ceerde onderde titel> leçon d'Ingmar Bergman.

van nadeoorlogiserweinigwerkdatzozeerZchzelfgelijken zozeerzichzelftrouw blijftalsdatvan Bergman'.De1esdie Bergman onsgeeftbevat
driepunten:bevrijdingvan dedialoog,radicalezuivering van hetbeeld en
œn absoluutaccentop hetmenselijk gezicht.ILibération du dialogue.Le
texted'un film n'estpasun m orceau de littérature,mai.simplementde la
parole sincère,des chosesditesetdeschosestues,confession etconfiden-

ce.(...)Nettoyage de l'image.11y a les cinéastes quilaissententrerle
hasard surl'imageasoleil,piétonsou bicyclette,etceux quiveulentcontrô1er chaque centimètre carré de l'écran.Bergm an a commencé comm e les
premiers,puisila changédecamp;danssesderniersfilms,vousne croisez

plusun piéton,votreregardn'estjamaisarrêtéparun objetinutiledansle
décorniun oiseau danslejardin.11n'ya surla toile blanchequeCeque
Bergman (antipicturalcommetouslesvraiscinéastes)avoulu ymettre.Le
1 Viskningar och rop (in Nederland vertaald a1sSchreeuw zonderantwoord),1972.
Realisatie,scenario en dialogen:Ingmar Bergm an;beeld:Sven Nykvist;decor:M a-

rikVos;montaje:SivLundgren;Muziek:J.-S.Bach(Sarabandevandevijfdecello-

suite),F.Chopln (Mazurka opus 17,nr.4);vertolking:HarrietAndersson (Agnes),

KariSylwan(Anna),InjridThulinX arin),LivUllmann (Maria),ErlandJosephson
(David Lâkaren),Henmng Moritzen Joakim),Georg Arlin (Frederik),Anders E1k
(DomineeIsak).
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visage hum ain,m rsonne ne s'en approche aussiprès que Bergman.Dans
sesderniersfilms,iln'y a plusquedesbouchesquiparlent desoreillesqui
e utent,desyeux quiexprimentla curiosité,l'appétitou la panique'.

M aar als toeschouwer word je nietalleen doorditove- eldigend zuiver
cinematografisch klimaatgetroffen.De empathische betrokkenheid op het

filmgebeuren waarin onze interpretatieveverbœlding de onmiddellijkheid
van deervaringen van deopgeroem n wereld mœ rgedifferentieerd wilarti-

culeren en structureren,zetjeaan diem rop defilm in tegaan.Uiteraard
vanuitdatgene waterin de film tezjen is,hetfilm gebeuren.

Filmgebeuren
In tegenstelling metœn aantalvan zi
jn vorigefilmszoalsVargtimmengof
En Pr ,oa3,situœ rtBergman zijn jongste film nietop œn bijna verlaten
eiland,maar op œ n groot landgoM .op het einde van de vorige eeuw.

ReM sin zijn vorigefilm,The Touch,had hijanderedœormogelijkhe en
uitgetest:een kerk.een villa en een oud appartemeàtsgebouw in œn stad.

In Fluisterlngen engeroep keerthijnu terug naar œ n gesloten universum,
maarnu metbijhem nognooitgezienedecorcomm nenten.
De om ningssm uenstoontonsdeomgeving van œn huisin de vroege mor-

gen:een beeld,enkeleoude forsebomen en degrasperken zijn nog in de
ochtendnevelgehuld.œ buitenmuren van het landhuis zijn nauwelijks
zichtbaar.In hetinterieur zien we allerleiklokken:hetisvier uur.Vloer-

enmuurbekle ingzijnlichtkarmijnrood,waartegen dewittedeuren scherp
afsteken.In een ligzetel slaapteen blonde vrouw en in œn aangrenzende

kamerwordteen anderevrouw wakkervan depijn:donkerharig,meteen
hœ lbleek,vanvermoeidheid enpi
jnvertrokkengelaat.Agnes.Zestaatop,
loopteven rond,glimlachtvertM erd alsze doorde om n deurhaar slapen-

dezusterM ariazietdiebijhaarhad zitten waken.Zezetœn klok gelijk,
kijkteven naarbuiten en schrijftenkele zinnen in haardagboek:<Hetis
vieruurin demorgen en ikheb pijn.M ijn zustersen Annawaken'.
Anna,een watplom pe,maar lieve huishoudster,komt in het aanm lende
vertrek de slapende M aria wakker m aken, met koffie. Ook Karin, de

oudstezusterkomtbinnen,kijktonrustig Agnes'kamerin,vraagtofer
nietsgebeurd is.Ze isgroot,heeftœ n mager,bitter-streng gezicht,hetzelf-

dedonkerehaar,dezelfdedonkereogen a1shaarjongerezusterAgnes.
Opnieuw ishetstilinhuis.M arialigtinhaarkamertedagdromen;zekijkt
naar een enorm popm nhuisvo1 kinderlijk huiselijke interieurtjes.Karin
2 Cfr.JosBurvenich,Vargtimmen,in Streven,mei 1968,pp.789-796.

3 Cfr.J.DeVisscher,L 182 //En Pasion vanIngmarBergman,in Streven,februari 1971,pp.493-502.
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kijktinœn buro uboekhoudkundigerekeningen naineen heeldik schrift;
zelijktwanhopig.Anna.dehuishoudster,maaktzich klaarvoorhaardagtaak;maar voorafdanktze GM datze vandaag nog mag leven en bidtze

dathaargestorvendochtertjehetin dehemelgoM maghebben.(Hierzijn
de kleuren lichten helder).Agnesisnu ook wakker;zegenietvan witte
bloemen endenktinœnsterug aan haarjeugd:in haarherinneringzietze
haarm oe er onrustig door de frisgroene tuin van hetlandgoM lopen.De

eenzaamheid,hetongM uld en hetverlangen van haarmoM erbegreep zij
toen niet.Zijbespieddehaarvaak.Zijherinnertzichdathaarmoe ersoms
methaarjongere zusterM ariazatte fezelen en te giechelen,en datzijze
eensvanachtereen glazen deurdroefgeestig in hetsalon zag zitten.Ze had

toen troostend haarhandjeop haarmoederswang gelegd:<wewaren toen
innig metelkaar verbonden'.

Zijschriktuithaarmijmering op a1sdedokter,David Lërkaren,op visite
komt.Hetzalnu spoM ig methaarafgelopen zijn.Alshijwegwilgaan,wil
M aria hem nog even verleiden.Vroeger,toen ze œ nsallœ n op hetland-

goM wasen hem ontboden had voorhetzieke dochterjevan Anna,had
zijhem œn avond ertoekunnen overhzen teblijven eten en te overnachten.In dekamervoordespiegelhad hijhaargelaatgeanalyseerd:<jebent
mooierdan ooit,maarje hebtvluggeberekenende ogen gekregen;jegebruiktschmink.injevoorhoofd tekenen zich vierlijnen van onverschilligheid afen delijn van jeoortotjekin wordtminderzichtbaar'.- <Z1eje
datallemaal?'- <Ik voelhetwanneerik jezoen'.- <Jeziethetinjezelf'.
<Be oelje hetegoïsme?'M aria zietde scène weervôôrzich.<zijn er
-

voorons dan geen verzachtendeomstandighM en?'had David tenslottege-

vraagd.<Ja',had zijgmntwoord.fwijhebben geen G hoefte aan vergiffenis'.Toen haarman haarontrouw ontdekte en zich metœn brievenom ner

van hetleven trachtte teberoven,had zijverlamd-angstig,zondertereageren toegekeken.

Als'savondslaatAnna,dehuishoudster,dewachtbijAgnesheeftovergenomenen Agnesom troostsmeekt,ontblootzijhaarborsten trektdestervende affectief-geborgen tegen zich aan.M idden in de nacht schijnthet
eindenabij:M aria en Karin moeten worden gewekt.M aarin delatemorgen wordtAgnesweer rustiger.Zekijkthaarzorgende zustersdankbaar
aan.ln denamiddag krijgtzijopnieuw een hartverscheurende aanval.Ze
huilten schreeuwtvan de pijn:<Kan niemand mijdan helm n?'Enkele
ogenblikken lateris ze dood.Aanvankelijk schi
jntalleen Anna zich daarvan bewusttezijn.
Voorde opgebaarde Agneskom tdominee Isak m etAnna,Karin en M aria

degebe en voordedodezeggen.Hijeindigtmeteen bewogen m rsoonlijke
vraagtotdedode:<lndienjij,Agnes,onslijden in uw lichaam kuntopne-
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men,indien jedan indeanderewereld zou komeh,en indien jedan voor
God zou verschijnen en indiçn jedan de taz Du spreken diedeze God
verstaat,vraag Hem dan ver#ffenisvooronsdieMer in diepe angsten
twijfelop dievu;eaardemoeten achterblijven onderœn legehemel.Vtaag
GM danook watdebetekenisvanditV esis'.Hijhad methaar,vertrouwt
hijde fpmilielHen toe,diepgaandegesprekken gehad en haargeloofwas
sterkerdan hetzijne.
Voor de anderen gaat het leven verder.Karin herinnertzich een avond
toen ze allœ n m ethaar oudere,cynische m anjde diplomaatFre erik,in

hetlandgoH zwijgend aan tafelMt.In haaronhandigewoH e om de vernHerende <conversatie!had Zj haar wijn#as omgeslagen.Geobse eerd
had zede scherven Zttea bekijken en gepreveld:fhetiséén weefselvan
leugens'.Later had ze dehuishoudster,die haarbijhetuitkleden moest
helm n,geslagen.maarhaaronmiddellijk,tottwœmaz toe,om ver#ffehis
gevraagd.M œn gebleven had Zjhetnogeensherhaald:<één weefselvan
leugens'.M etœn vandeSasscherven had zedurna diep in haarvagina
gesnH en;toen zehaarm ap uitdagend de wonde toonde,smeerde ze haar

gezichtvolmetblpH eq keek zqhem grijnzend aan.
N sKarin opniegw rekeingea na Zttekjken in hetburo u,komtM aria
bijhaar:waarom isertusxq onsnietmeercontact,liefde,vriendelijkheid?
<W ezijn zusters,kunnen wegœn vriendinnen worden?Ishetnietvreemd
dat we elkaarnooitaanraken? Ik kan nietlanger meer tegen die afstpnd

en diestiltein dithuisvan onzejeugd,waarO estegelijk zo vreemd en zo
bekend is'.KarinwijstM aria'saanbod af,nœmtœn boek inhanden,toevallig Agnes'dagboek.Zelœ stereen passage uitvoor:<Ik heb hetbeste
van hetleven gçkregen;solidAriteit mensdi
jk contactsvriendeliju eid en
hulp.Ditis œn genade'.Opnieuw wilM aria haar zuster aanraken:<Raak
m enietaan!raak m e nietaan!Je moetnietzo aardig doen'.
Even later,'savonds,zitten detwee zustersaan tafel,bespreken de regelingen m etde notaris.Karin heeftbeslisthetlandgoH te verkom n,de meubelsen de boeken te verdelen en Anna te ontslaan:<ze kan een aandenken
kiezen,wantze wasAgneszeertoegenegen;wegeven haarwatgeld en weg

methaar.ZedringtZchtrouwensop eeq ongewenstewijzeop'.AlsMaria
daarvan schrikt,richtKarinhaaragressiviteitop haar:<Ik haatje!Ik vind
je belachelijk.Ik kan jelachjesen koketterieën nietverdragen.lk heb je
door,ik Zealles'.M aaronmiddellijkdaarop vraagtKarinZchafhoezijin
zo'n haat leven kan.H uilend van vertwij
feling looptze de eetknmeruit:
<ik kan nietadembalen van deschuldgevoelens'.Tynslotte vraagtzeM aria
om vergiffenis.En ineensslaatde stemming om :zeiuisteren elkaarvrien-

delijc eden toeen beknuffelen elkaar.Anna,diebijdedodeAgneswaakt,
kijktvanop afstand toe.
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'sNachtswordtAnna dooreen gehuiluithaarslaap gewekt.Zelooptnaar
de kam ervan dedode Agnes.Voor de deurstaan M aria en Karin op een

afstandvan elkaar,onbeweeglijk en stom.AlsAnnadekamerbinnenkomt
en Agneszietwenen,meentzetedromen.Tvoorjou ishetmisschien een
droom'zegtdedode,fvoormijniet' <W i1jemijn hand vasthouden totde
verschrikklng voorbijis?'vraagt Agnes aan Karin.M aar deze weigert:
fNiemand zou doen watje vraagt.Hetiswalgelijk en hels.Indien ik ..
daarenboven ik houd nietvan je.Ik wilnietste maken hebben metje
doM '.M ariadaarentegen heeftmethaardodezusterme elijden;zewi1bi
j
haar kom en zoals toen ze klein waren en uit angst elkaar in de armen
namen.M aar a1s Agnes zich aan haar vastklampt.schriktM aria,wringt

zich losenvluchthuilend weg:fMijnman en mijn kindhebben mijnodig'.
En Karin:fHetisvreselijk zoietstedoensnu zereM sstinkten aan het
rotten is'.Allœn Anna >1Agnes helm n en troosten;zijneemthaarin
haar armen zoals ze dàtvroeger d* .
Na de begrafenis maken M aria en Karin methun œ htgenoten aanstalten

om hetlandgoH teverlaten.Annawordtontslagen.ZijkrijgtAgnes'dagboek mee.Ze1= terœ n passusuitdiehandeltoverœ n momentvan volmaaktgeluk:Agnesmethaartwee zustersin de tuin van hetlandgoe en
even latersam en op de schomm el.qk wasom ringd door de mensen die ik
bemin.Iets beters kon ik nietwensen'.
Zo eindigen de suisteringen en het geroep.

Duiding

Hetfilmverhaallijkt.zoalszovele anderewerken van Bergman,bijzonder
eenvoudig en transparant.Een interpretatieve duiding zou zich kunnen beperken tothetontdekken van zœ rindringendekaraktertekeningen van een

aano vrouwen,maaruiteindelijk suggereren de filmbœlden meerdan ze
onmiddellijk prijsgeven.Natuurlijk zijn defilmbeelden de enigebasisgegevenswaardoordefilm-eigen werkelijkheid onmiddellijkwordtopgeroem n.
Maarde nietonmiddeKjk zichtbare diepteimensievan dieZntuiglijk ervaren werkelijkheid wordt pasontdekt,<zichtbaar',door resectie en inzicht.Dingen worden expressies:veruiterlijkingen van œn innerlijkheid die
slechtsdoordezeuiterlijkheid bestaat.
Dewerkelijkheid van Fluisteringen en geroep sm eltzich uitsluitend afin
hethuis.Ditlandgoe lijktwe1het'lnl
'versp'm.NooitZen we m rsonages
hethuisin ofuitlom n.Deweinige scènesdieZch indetui. afspelen,zijn
verbeelde herinneringsbœ lden van Agnes.Slœhts zelden wordt van bin-

nenuiteen uitzichtopdetuingegeven en evenzeldenzijn deallusiesop de
relatie metde buitenwereld.De woning is daarenboven somber:de domi-
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nerendekeurisrood.Tapijten,muur-en meubelbeklH ingdragendezelfde
bijnadrukkendezwaarrodekeur.Demensheid lijktindituniversum ingesloten,doorhetNiets omgeven,somsdoorherinnee gen opgevuld.

Hetleven datzich in ditd= rafsm elt,istragisch,zwaarvanlijden.Niet
zozœrvan Agnes'lijden,wantzijishetnietdie zich overhetleven beklaagt In haar dagboek schrijftze eerderoverde gelukkige momenten,
die ietsvan de absolute volmaaktheid uitstralen,dan overhaar pijn.De
enigeogenblikken van verschrikkingvoorhaarspden zich afjuistvô6ren
kortna haar overlijden,wanne:r haargeest,op hetogenblik dathijde
aarde verlaat,methetNietswordt> dronteed en hethuismetœn geweldige onrust be elt.Bern an hœ ft Mer, om hd verhaal vlotter aan-

vaardbaartemA en.deœuwenoudelegendevan deZe1dienog vnigetijd
op aarde rondwaal en troosten bi
jstand zoekt,voorgesteld alsofzijmisschien œndroom vanAnnsD uzijp.(m zeintevatieisMerformeelmeesterlijk).Ook juistv66rhaaroverlijden wordtAgnesdoorangstaangegrem n:<kan niemand mijdan helm nl'G n <EIi,Eli,lamma sabaktani',niet
totGod gericht,m aartothnnrzusters.
Psychisch,morœ len me -sisch lijden Khij
nt,
om œ n of andere reden

AN este zijn vootbijgegaan.Vroeger.te ug jaargele en,toen haar
moH ernogleefde,waszeongelukkig.Nuscu dertzeen schrijftzeinhaar
dagboek overhnmrgeluk.Kende Zjœn ultieme Zngeving? Hierop zinsm eltdomineeIsak:haargeloofwas sterker'
dan hetZjne.M aarzijhad
aan

gœ n behoefte om overGod te prâten.Ze wasgelukkl
'g en,voorzoverwe

uithetdagboek vernemen,dacht= overGod nietna.Zijisalleen zuiverheid en onschld.Haar nnnm,van het Ghekse <hagnos'(zulver,kuis),is
œ n symbool van haar ethlsche levenssituaue. De associatie met tAgnus
Dei',hetLam GM s,wordtdoor dominx Isak a lfgc uR ereerd:tindien

jijonslijden in uw lichaam kuntopnemen ...'.M >rdeonschuldige,die
op aardedegelukzxllghdd hœ ftgekend - zeg- àagdevan œ n genade-

gaatdood (klaarblijkeëjk aan baa= oH erkanker).Onvruchtbaar.Hetis

alsofY igheid engele in dituhiversum gœn pléatshebben en vanbinnenuitvernietigd worden:vanuitde bron van hetleven zelf.

Ook Annamoetgele en hebben,mparzijheefttenminsteeen houvast:ze
isgelovig en kan bidden.En zijdurftdedood troleren:terwijlKarin en
M ariaop AN es'uitnodiging nietdurven ingaan,uitangstdoorde dood te

worden meegesleurdsheeftZj.Anna,demoH Agnes te troosten:liefde
over de dood heen.M aar in het universllm van de film leidt Anna een
onderdrukt,vernederd bestaan.

Eigenaardig genoeg Zjn hetietM aria,nietdokterDavid,nietM aria's
œ htgenootJoakim of de diplomaatFre ee die van de tvuile aarde'ge-

tuigen.M ariareflectœrtoverheelweinip Zjberekentslœhtshoezeresul-
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taten kan halen uit haar behaagzucht.Slœ hts één ogenblik toontze zich
methaar minnaar David bewust van een zekere problem atiek.Nadat de
dokterhaaraan de hand van de spiegelontm askerd heeft- M aria isnog
verwonderd datspiegelsde waarheid vertellen,zewistdatnieten laatzich
dus naïefweg exhibitionistisch uitklM en - en haar heeftgevraagd of er

voorhennu echtgeenverzachtendeomstandighedenbestaan,antwoordtzij
ontwapenend,maarcynisch:'wijhebben geen behoefteaanvergiffenis'.Zij
gelooftwe1nietinhaaronschuld,maarvergiffenislijkthaarzinloos,alsof
er aan hetmetafysische onheildathetleven in Bergmans film schijntte
zijn,nu eenmaaltoch nietteontsnapm n valt.
Deervaringvande'vuileaarde',vanhetonheilvan hetmenselijkebestaan,
wordtdoordominee Isak en de oudstezusterKarin vertolkt.Niettoevallig:
allœn zijbenaderen het leven en hetbestaan op œ n ratiènalistische, re-

Sexieveofzelfsmetafysischemanier.Dedomineehaddiepzinnige(tecere-

brale?)gesprekken overde zin van hetbestaan;hetis alsofhijhetheil
verwachtvan œn verbaalantwoord op de ultieme vragen.Zijn woorden
zijnuiteindelijk kretenvan verlatenheidenzijnsangst:hetbestaànvan GM
isvoorhem onzekerenhijlijktovertuigd van dezinloosheid,dem rmanentevernedering vanendeangstin hetmenselijkebestaan:<lndienjedande
taalzou spreken die deze God verstaat,vraag Hem dan vergiffenis voor

onsdiehierin diepeangsten twijfelopdezèvuileaardemoeten achterblijven ondereen legehemel'.Inhetdiepstevan zijn wanhoop hoopthijtoch
n0g datallesm isschien cgens een zin heeft.

Een nietmindertragischefiguurisKarin.ZijbeheerthetlandgoM ,neemt
de belangrijkste initiatieven,maakt de slotsom van alles,likwideerthet
huisen ontslaatAnna.Zijleeftnietzonderwaardebesef:zeheeftschuldgevoelens,vraagt(misschien watteveel)om vergiffenisen istotde slotsom
gekom en dathetleven <één weefselvan leugens'is.Ontgoocheld en verbitterd,leeftze ingçsnoerd.Ditwordt typerend sterk getekend in de scène
waarin Anna - diegenedie Karin in de spiegeldoorzet,watdeze als on-

draaglijk ervaart- haaruitkleM t:Karin Ztin korsetten en onderondefk
jurken ingesnoerd.In psychologisçhe termen zou men kunnen stellen dat
Karin hetbestaan nietaankan,nietaan een Zjhsaanvaarding toe is.Ze
overweegten berekent V es:de slotsom ,de balans van het leven maakt

haar wanhopig: téén weefsel van leugens'.De twee beelden (uiteraard
slechtsin decontextvan degehelefilm teverstaan)waarin wehaarvoor
enorm e boekhoudkundige schriften zien zitten,drukken ditop een expres-

sievemanieruit.Zijlijkta1shetwareovermatig waakzaam om zich toch
m aarnietin en methetbestaan tecorrumperen:zeweigertAgnes'uitnodiging en wordtgrofuitzelfbescherming;men m ag haar ook nietaanraken
en wanneerzeM aria dan toch volgtom haarte liefkozen en om;bvknuffeld
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te worden,wordtze aleven ongeloofwaardig als haar Y haagzieke zuster.
Op een ander ogenblik gœ fthaar verkrampt besGu aaieiding totzelfdestructie en zelfverm inking:de bewaade #assched die ze diep in haar

vagina snijdt,isnietsandersdan œn uitdagende weigering van wateen
existentiële communicatie had moeten Zjn maar,D alshetbestaan,één
weefselvan leugensis.Zevraagtzich tenslotte afhoehetmogelijkisD 'n
haatdragend leven teleiden.De gedachte aan zelfmoord heeftzich dan ook
opge rongen.Een laatste,ongeloofwaardig houvast mœ nt ze na Ar es'

dood inM aria'suitnodigingtot(steriele)liefelijkheid teZen.Hethœngaan
vanhaarjongerezusterhœftalshetwareœnlœgegescham n diezemoet
opvullen en wannœ r ze na de begrafenis van AN es van M aria afscheid
neem t,dstze reM sde consm uenties van de afspraak op.alsof ze M aria

a1seen liefdesobjed in beslag wilnemen.
W elk isdesamenhang van ditalles? Hetuniversllm van Fluisteringen en
gem ep kentœ n dualiteit.Ten œ rste:hetonschuldige en zuivere bestaan
G staat slechts een moment:hetwordt ofweldoor hetleven zelf als het

ware van binnenuitlijk œn ve- enste ksnkerfysisch veY etigd (A> es)
ofweldoorde corrumperende kmchten.alsvariabelen van hetkwaad,ver-

neerd (Anna).Ten twe e:hetkwaad,hetschuldigebestaan,alofniet
schuldbewust,behœ rsten dom ineerthetuniversum.W edenken hierin het

bijzonderaan de schuldbea ste rationo suscNe Karin (verkrampten verbitterd in zichzelfopgesloten)en Isak (œn voorhem ongeloofwaardig 1eologisch systeem alsenigwanhopighouvast),aandeberekenendebevm ge
M aria,de cynische Fre erik en de happige David.Het is alsof de film
verteltdatkwaad,do* en vernieling hetleven behœ rsen en datsommigen,
misschien dooreen ultiemezingeving,aan ditonheilslx htsvooreen ogenblik ontsnapm n.

Ook in Fluisteringen en geroep zijn nietallethemata,bedden en stijlfiguren in Bergmansoeuvrenieuw.M aarpure herhplingen zijn hetook niet.
Hetzijn variatiesop een evoluerend lema.Telkçnsopnieuw wœtInm ar
Bern an andere,verdere stapm n te zetten in œn exploratietocht waar

esthetio,elio en religie velerelatiepunten schijnen te vertonen.Bijde
bespreking van Een rr zf' merkte ik r* s op dat sedert H et zevende

zegel(1956)erinhetwerkvan deZwe secinostœn duidelijk decrescendo van de A* p te ontwaren viel.De hoop sterft af omdatze niet meer

emoioneelen Zngevend gevoH wordt.Bern ansmensen lijden aan een
hypertrofievan hçtrationeleade Zelekanker.In Een pr zfe werd ditschitterend gei
xustreerd door de wanhopige uitspraak van Eva Vergerus:<W at
4 Zie noot 3.
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istochdatdodelijkegifdathetbesteinonswegvreet?'.In Fluîsteringenen
geroep is ditdodelijke gif,deze zielekanker nietmeer zo duidelijk œn
hypertrofievanhetrationele,eriseenruimerewerkelijkheid:hetkwaad en
hetontbreken van een spiritualiteitofzingeving.In Bergmansjongstefilm
isde hoop nu weliswaar nietafwezg;zoalshijreM s in zijn korte film
Daniël,een parelvan eenbijdragein deZweH severzamelfilm Stimulantia
(1966),betoogdeenaantoonde,isdeonschuld deenigehoop.Ditisdan de
brozewaarheid van Fluisteringen en geroep voorœ n wereld waardehoop
gefluisterd en hetkwaad uitgeschreeuwd wordt.

A

D eD ada-drang #an 'Vijftig'
Erik Slagter

Delatertotkeizervan devijftigersgekroondedichterLucebertpublic- rde
in november 1949 een tverdM iging van de so-ers'. Ditlange gedichtverscheen in hetenige hollandse Co:rc-nummeren men kan hetzien alsœ n
manifest van de Exm rimentele Groep in H olland waarin de schilders
Apm l, Brands,Constant en Jan Nieuwenhuys, Corneille, Rooskens en
W olvecamp evenalsdedichtersElburg,Kouwenaaren Lucebertwaren verenigd.Hetmaaktop een uitdagende toon dui
delijk watdezegelijkgestemde
kunstenaars tegenstaat:

gijletterdnmes en gijletterheren,
gijdiein herenhuizendiep zituittepluizen daden,
ik zeg Daden van genoten van ontberen,

wanneergijblake,rimbaud ofbaudelaireleest:
hoortdooronzeverzenjaagthunheiligegeest:
de blote kontderkunstte kussen onderuw sonnetten en balladen.
De derde regelis in de verzam elbundelvan Luceberts Gedîchten 1948 -

1963,snmengestelddoorSimonVinkenoog.gewijzigd in:<ik zegDada...'.
M et een andere regel,verder in het gedicht,is het omgekeerde gebeurd;

wanneerLucebertnaarDada verwijst:
suisterniet,alswaartgijdeprogressieven,
datwijverouderd zijn.herkauwendededada,
wordtditwoord indebundelvan 1965gewi
jzigd intdade'.Hetzijn correctiesdie om uitlegvragen,wantde dadendrangvan devij
ftigersvindtinderdaad haarvoornaamste bron bijDada.GerritKouwenaar komt daar ook

eerlijk vooruit.Hijschrijft:çHetmeestvoorkomend verwijtaan deexm rim entele kunstenaars iswel,dathetexperimentin de kunstverouderd zou

Zjn.Verouderd wildan zeggen:daarwaren zedertigjaargeleden 6ök al
meebezig...(maar)hetza1duidelijk moeten zijn datdezevöôroorlogse
experimenten bronnen hebben aangeboord,die zdfallerminstzijn uitgedroogd ..., nôch Dada, n6ch het surrealism e, n6ch het expressionisme
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houdenopbijTzara,Breton enVanOstaijen ...91.EnLucebertbesluitdan
ook <Hetproefondervindelijk gH icht'metde regels:
de tijd derœnzijdige bewœ ngen isvoorbij
daarom deproefondeM ndelijkem ëzeisœnzee
aan de mond van aldie rivieren

diewijeensnemen gaven als
dada (datgœn naam is)...
ConstantNieuwenhuys,die in 1948 het <M anifest'van de Experimentele
Groep opstelde,erkentdaarin eveneensdat<de dadaïsuschekunstenaarsde
geboorte van œ n nieuw artistiek besefhebben gesumuleerd'.
Nid uitsluitend hetdadisme,ook hetsurrealism e'en hetDuitse expressionism ewaren van grootbelang.Via tontacten van Kouwenaarm etW olfgang Cordan,rH acteurvan Centaur,en van Elburg metdein Amgterdam
ondergH oken Ludwig Kunz,kenden dezelatere experimentele dichtersde
verhalen over de dadaïstische en expressionistische kringen uit de eerste
hand.In de banden van het in Ne erland tussùn 1932 en '35 verschenen
EngelsetijdschriftTranaitîon,dietijdensdeboekenschaarste inde oorlogs-

jaren in de Amsterdsmse boekhandels ol oken,laan zijgedichten van
ArpsBaIIen Schwittersnaastdem anifesten van uitgever Eugène Jolasdie

daarinsterk denadruk legdeop dema#eyan hetwoord in œn a-logische
grammaticaz.VolgensJanElburg,diedezebijzonderheden verstrekte,Mng
in het huis van Kouwenaar om streeks 1950 zelfs œ n authentiek Dadamanifest.M aar m eer dan het expressionism e en het surrealisme is Dada
vaà doorslaggevende betekenis:tDada behelstreedsalleswatlater.in m eer
uitgewerktevorm,als fTnieuwe tendenie''in de cultuur zalworden gepresenteerd:de abstractie,hetsurrealisme,hetconstructivisme.hetexpressionisme,hetlettrisme',bevestigtConstantin 19643,
Die nieuwe tendensbrachtook een sterke relatie tussen dekunstrichtingen
onderling mee.De overschrijding van de grenzen van beeldende kunst,
m uziek en literatuuris één van de fundamentele kenmerken van een periode die begint m et het futurisme en dadaïsme. De samenwerking van

schrijversen schildersdie in de Cobra-tijd œn hoogtepuntbereikt,vindt
daar een voor de verdere ontwikkeling beslissende impuls.
'Zie voor het surrealisme en zijn na-oorlogse actualiteit het artikel D e k tuele
dk en van hetsurrealisme in een volgend nummer.

1 GerritKouwenaar,Maar wJ/willen die experimentele Iongensdan? In De vrile
katheder,november 1949.

2 Zie:PaulRodenko,Balansenperspectief.In M aatstaf,jrg.6,nr.9-10,dKember
1958-januari1959.
3 Constant,Opkomst en ondergang v= de avant-garde.In Opstand van de homo
ludens,PaulBrand,Bussum, 1969.

1096

ErikSlagter

In hetjaar1917zijnerdriegebeurtenissendieœn verstrekkendebetekenis
krijgen.Hetdadisme,in 1916 in Zurich begonnen methetCabaretVo1taire,komtvanaf1917totuie gin hetijdschriftD# a,opvolgervan Ca:r ef Voltdre waaa an slœhts e n nummer was verschenen, en boekt

begin 1917 internauonale terreinwinstdoor de verplaatsing naar Berlijn,
waardebeweging zich nietmœ ruitslultend tegen de culmurmaarook tot
hetvolk richt.De term surrealisme wordtvoorheteerstdùorAm llinaire
gebruiktnaar aanleiding van de prem ière van <Les M amelles de Tirésias'

op 24juni1917.Inoktober1917verschijntheteerstenummervan DeStijl,
voorbereid door Thx van Doesburg.

In degeschiM enisis1917hetjaarvan degrotedesillusie.Erheersteaanvankelijk een zekeroptimismeoverdebeindiging van deverschrikkelijke
oorlog: Amerika bood vre esbem iddeling aan; maar begin 1917 wordt
plotseling alle hoop wree verstoord a1s Duitsland de onbem rkte duik-

botenoorlogafkondigten deVerenigdeStaten zich actiefin destrijd gaan
mengen.Ervolgen revolutiesop maatschappelijk gebie :in oktober 1917
debolsjewistischeom tand en œnjaarlaterdenovemberrevolutievan Berlijn,en revolutiesop cultureelterrein:futurismein Italië,Dada in Duitsland,surrealismeinFrankrijk.Dezeomwentelingen oefenen op Ne erland,
datin de EersteW ereldoorlog neutraalblijft,gœn groteinvloH uit.Ons
land sluitzijn grenzen methoogspanningsdraad.Ertreden we1spanningen
op,maardeoprichting vanDeSdjlgaatin 1917 metheelwatminderprovocerend élan gepaard dan degelijktijdigekunstomwentelingen in hetbuitenland.
Hetduurttotkortna deTweM eW ereldoorlog,waarNH erland ontwricht

en meteen cultureelvacuum uittevoorschijn komt,voorde buitenlandse
kunstexperimenten hierdoordringen.Er zijn we1enkele uitzonderingen:
Paulvan Ostaijen,dievan 1918 tot1921in Berlijn verbleefenhetdadaïsmeaan den lijve heeftervaren,en Theo van Doesburg,die zich na 1920
actiefvoorDada isgaan interesseren.M aarhun werk kreeg voordeoorlog
hier niet de aandachtdie het verdiende en werd pas na 1945 van grote
betekenis.M et enig recht kan dan ook gc egd worden dat de m oderne

Ne erlandsekunstin 1917 werd ve- ektom dertig jaarlater te worden
geboren.

D adaiàm e

Begin 1917isBerlijn œn stad in oorlogen socialeellende.Dekiemen van
derevolutieendeculturelebreuk zijn ingistingin verschillendetijdschriften alsDieAktion,datom nlijk deoorlogbecritiseert,en DieJrdeStrasse,
waaraan o.a.dedichterFranzJungendeschilderen schrijverRaoulHaus-
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mann anarchistische tendensen m eegeven. In m litieke tekeningen stelt
Georg Grosz,me - erkeraan Derblutige Ernst,de conservatieve burger-

en militairemaatschappijaan dekaak.ln ditsmeulende Berlijn komtRichard HuelKnbœk in januari1917 terug uitZurich,waar in een neutraal
Zwitserland Hugo BaIImetzijn vriendin Emmy Hemmingsop 1februari
1916 in œ n café aan de Spiegelgasse hetG baret Voltaire had gevo= d.
Drie weken later,op 26 februari1916,wasHuelsenbeck in Ziirich aangekomen en metH ans Arp,Hugo Ball,M arcelJanco en Tristu Tzara had

hijin hetvoorjaardeClub Dadagesticht.Inmei1917publiceertHuelsenbeck in N eueJugee hetartikel fDer neue M ensch'waarin Dada nog net
nietwordtgenoemd.
Dada wasop de eersteplaatseen geruch% akende literaire kring,<gœn ar-

tistiekebewegingindegeijktezin',schrijftHansRichter,<maareen storm
die over de wereld losbrak als de oorlog over de naties'4.
Dichtersdie zich schaarden om defiguurvan H ugo Ballzochten eronvermoeibaar naar een nieuwe vorm van denken en doen,naar een nieuwe

kunstvooreen nieuwevrijheid.DadazetteZch aftegen degevestigdecultuuren zagindeburgerzijn doodsvijand.Dedadaïsten schreven verzenen
liederen die zijzelf voordroegen en in œn vrije visuele tym grafie lieten
drukken.Hun voordrachten,beklem toond door britistische effeden m et

geluidenvan schrijfmachines,ratels,kleppers,Cuitenentrommels,ontlaadden zich in provocerende Dada-soirées op œn hemelbestormende wijze
onderdirecte invloH van hetfuturism e.Ook de lay-outvan hun publikaties,waarin verschillendedrukelementen werden gœ om bineerd op overeen-

komstigewijze alsdeschildersdieinhun collagesen montagestoepasten,
wasœ n voortzetting van hetwerk van defuturisten,waarm ee de dadaïsten
vooraldoor Tzara in contactwaren gekomen.
Ree sin 1909 had M arindtiin hetfuturistisch manifest,datop 20 februari
in LeFfglm verschœn,afstand genomen van denegentiende-eeuwse idea-

1en en van desuperieurerolvan dekunstenaar:<Terwijlde literatuurtot
nog toedelofzong van roerloospdnzen,van extaseen van dromen,willen

wijonsverlustigen in agressievebeweging,koortswaken,gymnastischepassen gewaagde sprongen,oorvijgen en vuistslagen'.- fune automobile
lancée à toute vitesse estplusbelle que la Victoire de Samothrace',bevestigde M arinetti.- In hun onstuimigedrang de energieen de snelheid,het
geluid van degrote stad (<lesforcesd'unerue',Boccioni),weertegeven in

œn literatuuren kunstvoordetoekomst,waarvan hetmachinetijdm rk de
bron van inspiratiezou zijn,schaften defuturisten detraditionelesyntaxis
afen zetten alle adjectieven,adverbia en werkwoordsvervoegingen over4 H ansRichter,lnleiding totDada-Kunstund Antîkunst,DuM ont,Keulen,1964.
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boord.Op basisvu hetfM anifegto tœ nio della letteraturafuturisuca'van

11mei1912,datnoginhetzelfdejaarinDerSturm werdvertaald,keer4en
deschrijversterug4otdeletterendeklnk vandewa).
De futuristen waren > % overtuigd datZj œn nieuwe kunst zouden
schepm n.De dadisten stelden er œn anu-kunsttegenover en volgden het
futurism e in de av essieve dirœ te benadering.Ook Dada wilde de individuelepersooàliju eid vernieigen.Het#ng uitvan de abstractie,hetbruïtism e,het sM ul- n gebeuren en de conage.m da bem rkte Zch evenmin
totéén kunstrichting.H etwildehetleven aqtiefillustm ren en demonstreren.

M aarbijDada waren deG weging,dynsmie en gelijktijdigheid geen elementen van œ n programm a ofm anifest.Daarligthet fundamentele verschilmethetfutuhsme,steltH% s Richter vast dat het proF amma wel
erkende en in hetkunstwerk tot uitvoering bracht.Dada had niet alleen
gœn programma; h,
et was tegen alle programmpgs.<Dada n'est pas une
écolelittéraire ...snousne rœ onnaissonsaucunel e rie',schreefTzara in

1918inhet<M anifesteDada'.En hetdadistisch mpnifestvan Berlijn,opgesteld doorHuelsenbeck in 1918 en onderschreven doorallebelangrijke
dadaïsten,eindigtm etde woorden:<Gegen diçs M snifestsein,heisstDadaistseinl'.IH ereen kan œn dadaïstwordem m aar tles vrais dadas sont
contre Dada'.Zo is het'prop amma'van Tzara.

Dada,datgeen schoolwildezijn en leorie noch stijlerkende,stelde de
activiteitvu hetschepm nde werk voorop.H eterkende allœn hetinstinct

en veroordeeldebijvoorbaatelkeverkhring.Deessentie1ag dan ook niet
op hetafgewerkte prM uktsm aar hetging om het sm ntane schepm n van
een creatieve situatie.<La m hsée sefaitdansla bouche',riep Tzara uit.De
poëzie noemdehijeen activiteitvan degeest.<
Denieuwekunstenaarprotesteert.
-hi
jschildertnietmeer(symbolischeen be riegelijkereproduktie)

maarscheptdirectin steen,houtjijzer,tin,rotsen ...'(fM anifeste Dada',
1918).

In 1918 zetten dezetendensen Zch in Berlijn-Dada voortonderleiding
van Richard H uelsenbeck en RaoulHausm snn,metdeze accentverschui-

ving datdeBerlijners,gezien hetverschilinmaatschapm lijkesituatie.zich
niet alleen richtten op een nieuwe kunst,mnnr daaraan ook œ n bestem ming wilden geven voor hetvolk totvee oosting en als manifestatie van
hun bruisende vitaliteit.Dada werd van œ n gœ stesgesteldheid een bewe-

#ngenmengdezich protestérend indem litiek.Hetzettedeinternationale
revolutionaire œnheid van alle creatieve en intellœtuele mannen en vrouwen op basisvan een radirmnlcomm lznisme.Hetkreeg œ n agressieve sociale krachten oogstte œ n grote populariteit.H etpleitte felvoor een spontanebelevinp ook in dekunst,zondergrenzen van staatofreligie en keerde Zch tegen de bloe eloze abstracde.
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De dadistische g= teshouding richtte Zch tegen de cultuur en de maat-

schappijD nder te weten waawoor te moeten zijn.Dada-zurich plaatste
detwijfelboven V esen deactievooralles,schreefTm ra:hetdadismeis
de daadnaarœn nieuwe vrjheid van werken.
Daarin steekthetdirœteverband m ethd na-oorlogse NH erlandse exped-

mentalisme,datzich evenmin lxr:tisch wilvastleR en.Vootde exe mentele schrijvers én schilders zijn m ëzie en kunst eveneens niet mœ r
allœ n œ n <moyèn d'expression'maarvooraleén <aùtivité de l'esprit'.Ook

zijmenen datde kunstmoetworden teruggebrachttotde e tuigen en
ontjtaatin de daadkrachten de spanning metde materie.De vijftigers
verdeigenZch doordeerkenningdatertussen fDada'enfdaden'eigeàlijk
geen verschilis.

Deexm rimentelen weten we1waaràijtegen zijn:<erisœn l#iek die wij
afschaffen'lùidtéén van hun leuzen uitœ n ge ichtvD Kouwenaarop de

tentoonstellingin hetStedelijk M ùseum;waarzijvoorzijn,staathun minder duidelijk voorogen.Evenmi: a1s de'dadaïsten twijfelen zijaan d:
daadkrachtvan huà bezig zijn:hetwerk isbelangrijkerdah hetresùltaat.
BM oeld of onbedoeld demonstreed en de vi
jftigerseenzekde dadisisch
élan.De internationale exm siie van expedmentele kunst werd voorafgegaan door œ n voordrachtsavond.H etvolgende fragment uiteen verblag

van die vijfde novemberavond ih De Telegraafgeeftœn indruk van de
reactieop de vèrbluftetoehoorders:<De avond begon methetoptreden van
de NH erlandse experimentele letterkundige Luceberk die als een kemp
haan hetspreekgestoeltebeklom en diezich voorstelde alseen ongeletterde

literator.Hijtraèhttezijn gehooronderdeindruk tebrengenvan zijn Tfhistorisch-materialistische cultuurbeschouwing''en zette uiteen,datde maat-

schappelijkeen œènomischeontwikkzling sindsdeTweM eW ereldèorlog
onsrijp gemaakthad voorœn herhaling van Dada-istische en expressionistische exp:rimenten.Om zijn eigen merkwaardige beeldspraak te gebruiken:deheerLucebert<<pluisdezich uit''en <fzijnmond verloorvingers
Zsveer''om hetpubliek rijp te maken voor de chaosen het f<geestelijk
nudism e''.Toen Lucebertwasuitgesproken,volgde een grammofoonplaat
met een staalvan volksmuziek uit Centraal-Afrika en andere prim itieve
gebiH en,welkein œ n fascinerend trommelri% e werd ten uitvoergebracht
doornegers'.Na de pauze gafChristian Dotremonteen lezing in hetFrans

over<De grote natuurlijke samenkomst'waarin enige toehoorders een te
om nlijkesympathiemethetsovjetismezagen,watontaarddein eenvechtpaGj.
Enkele maanden later schreef Lucebert,die juisttotde redactie van het
tijdschriftBrnnk wastoegetrM en,in hetderdemlmmervan juli1950 het
adikel <De ne erlandse literatuur is dood,lang leve de nH erlandse lite-
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racteur'waarin devolgende passage voorkomt:qk herinnerjullie aan de
relin hetSte elijk Museum,vorig jaarnovember.Toen werd ernietgezwe en over degenen van ons,die daar optraden als V n.experimentele
dichters.W athebben ze gezc d datwe brachten? D# a nietwaar? D# a'
W atwden de klootzakken van dat wathetdadisme in de ontwikkeling
van de hedendaagse kunstbdekende? Niets.Niets weten ze,niets voelen

ze ook alheb% n ze netvijfjaren van êêDada-scholing''achter de rug.
f'Dada warnur eine Kesselpauke,ein grosserLërm und Spasz;Dada protestierte gegen die Dummheit und die Eitelkeitdes M enschen.Unter den

Dadisten waren M ëo rerund Glâubige die ihrLeben opferten aufder

Suchenach dem Leben''.(HansArp)...G och,inderdaad mijne heren,
u hebtgelijk,wijvernieuwen de geesten van D# a en surrealisme zoals
jullieje dode oorlogen helmn herhalen'.
In het volgende nummer van Braak diende Jan G .Elburg Lucebert van

repliek:EDaarom is hetook zo gevaarlijk datje de re1in hetStedelijk
M useum vanvorigjaarapnhaalt.W antjuistdaarkwam dealankelijkheid
van broodschilders en -schrijversen andere liM en die voor ofdoorde
kunsthun brood verdienen,weertotuiting.Daarmoesten verzen verwijderd,die misschien de gevoelens van œn bepaalde maatschapm lijke of
godsdienstige groepering konden kwetsen.Daar moestDotremont (overigensgœn sympathievan mij)de mond worden gesnoerd uitangstvoor
positiesen baantjes.EnwateroverbleefwasDada- dekranten hadden
gelijk.Datblijftover:een lege hulsvan expressionisme,surrealisme en
Dada,wanneermen de kunstvan dehedendaagse jongeren ontmantdoor
een scheiding tussen kunsten norm aalbestaan teweeg te brengen'.
Hetbleefoverigensnietbijdeze,totœn dadistische manifestatie#eWOrden bijeenkomstvan expe mentelekunstenaars.Een volgendegelegenheid,

de overname van hettijdschriftPa ium,waarin de vijftigers vaste voet
hadden gekregen,doordeuitgeverijDeBezige Bij,wasaanleiding totœn
feestin hetStedelijk M useum op nieuwjaarsdag 1951.Daarzettede'huisartiest',zoalsœn redacteurvan HetParoolLucebertmisprijzendnoemde,
<deavond luisterbijdoorhetvoorlezen van vieze woorden uiteen woordenboek,maarook doorhetopzetten van een m askeren hetom keren van
een glaswaterboven hetdichterlijkehoofd'alsopvoering van hetgM icht
fHerfst'.fHierdoor niet ontnuchterd stak hijenig koud vuurwerk af en

weerlegdeœn mogelijkeverdenking van analfabeismedoorhetgevoelvol
voordragen vanhetabc'.M etdergelijkeeffecten,ook doorDadainallerlei
toonaarden toegepast,werd hetburgersentim entgeshockeerd.En die bur-

gerfpikte'hetniet om instijlteblijven.ToenLucebertin 1953in hetzelfde
StHelijk M useum alskeizervan devijftigersuitgMost,vergezeld van zijn
vrienden a1shellebaardiersen holouding,depoëzi
eprijsvan degemeente
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Amsterdam in ontvangstkwam nemen,werden hijen zijn gevolg doorde
sterkearm ruw verwijderd,waarna detekstvan dedoorhun bewonderde
PaulEluard <Le vraivisagede la paix'in alle rustten gehore kon worden
gebracht...
Niet alleen de officiële kritiek verweet de W ovocefende expefim entden

dadistische naâm rij.Ook Simon Vinkenoog herinnerde in negatieve zin
aan Dadain hetopeningsartikelvan zijn eersteBlurb van april1950,gerichttotdeExperimenteleGroepinHolland:<Uw programma'szijn zwaar
aan woorden en woorden die a1sdrachtige koeien datgene herkauwen wat
zo'ndertig jaren gele en dadaenhetsurrealismein oprechteafschuw uit-

schreeuwden'.In zijn W prom s Resex'keerde Vinkenoog zich tegen
fDada,datzichvoorsteldedegemœnschap,demoraal,delo#caen detaal
te vernieugen en hierm ee haar eigen doodvoe s tekende'.
H et ontbreekt de exm rimentelen in hun optre en en werk dus nietaan
dadaïstischeshockeffœten,maartoch wijzen Zjdekolderom dekoldetaf.

Zijvatten de <culturele impasse'en deTe usche malaise'sem stig op.Zij
waarderen de dadfsten door te erkennen fdathun exm rimenten bronnen
hebben aangeboord die zélf all
erml
-nstzijn uitgeroogd'.
De invloH van het dadaïsme op de experimentelen komt hetm- qttref-

fendnaarvoreninderelatietussen ArpenLucee d.Inhetdichterlijkeen
beeldende werk van HansArp vindtLucebed zijn voornaam ste dadaïstische bron van inspiratie,zoalsreM sblœ k uithet opgenomen citaat.Paul

deVree in DeTafelrondp en C.Buddingh'in Eenvouds verlichte waters
hebben eerderop de invloH van Arp op Lucebertgewea n.Lucebertgeeft
daarzelfaanleiding toein hetge ichtdata1shetprogm mm avan deeXPe-

rimentele m ëzie kan worden beschouwd: tHetproefondervindelijke gedicht':

mijn gedichten zijn gevormd
doormijn gehoor
en door de bewondering voor
en deverwantschap met
friedrich hölderlin of hans arp

M etde eerder aangehaalde slotregels die er dirœ ,op aansluiten,gaatdit
gH icht in Atonnnlvooraf aan de sterk Wsuele,in woorden geschilderde

beelden van de eigenlijke exm Hmentele poëzie:
5 Simon Vinkenoog,lnleiding tot Atonaal,h.A.M .Stols,'s-Gravenhage,1951.

6 PauldeVree,De avant-gardeplœtisch;poëtisch.In De Tafelronde,jrg.7,nr.4,
februari1962.Etnvoudsverlichte waters,doorC.Buddingh',venchœn bijHeijnis,
Zaandijk,z.
j.,herdruktin:Levehetbruinemonsteren andereschrifturen,DeBezige
Bij,AmsterdAm,1969.
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vrolijk babylon waarinik
metmijn tongkak alsœn behaarde
schotelm etœ n scheiding woon
ik ben zo ve- onderd overwon

derlijk kinderlijk
ik mijm tergrad lucasm olsdoofcorejan
malalsm av wigman en v> g
teken a1s elgreco
leefik met de ve> ktecraN ux
m etde beboste weezeesin de gekiehaalde

rookgordijnen van begoochelde fotoos
van de naaiekkere folls
9000 m hoge wierook
daar ben ik
boven Y n ik
op ben ik

vaag vleselijk daarbovenop 1œfik
met10 maniakken inmijn rxhterhand èn 13in
mijn breintuinlekkerbrosen bewee% eluk
goH als god
gespierd als spaanse peper
goH als god bestiert

zijn bloMeigen land zijn vrome
en zijn diem bodem
hettedersodom en 'tvrolijk babylon
Arp was er in 1920 toe overgeaan hettoevalin zijn werk te betrekken.
Zoals Tristu Tzara volgenszijn handleiding voorhetKhrijven van œn
Dada-ge ichteen verssamenstelde uitwzekeurig in œn hoM uitgeknipte

kranteregels,zo plakte Arp zijn collagesmetgescheurdestukjœ gekeurd
papierin hetpatroon datze bijtoevalhadden aangenomen nadathijze
overde grond had gestrooid.tHettoeval',schreefArp,f
onluldemijm rcepues,onmiddellijkegeestelijkeinzchten.Intuïueldddemijertoedewet
van hettoevalte vereren a1sde hoogste en éepste van de wetten,de wet

dievandebasisopsteeg.Eenonbetekenend woord koneen dodelijkedonderslag worden.Een klei:e klank kon de aarde verwoesten.Een kleine
ilank kon een nieuw universunz scheppen. Sve verlangden onbegrensde

vrijheid.W e wensten onbelemmed in de dieptç te kijken'f@
Lucebertgaatop een soortgelijkemaniertewerk.Ook hijzingthetwoord
los van de zwaartekrachtvan de aarde,getuige de volgende regels uitheî

gedicht<Arp',opgenomen in deafdeling <Degetekendenaam'uitzijn eerstebundelApœ riel:
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dwarsdoormijn mond doör
breekthetharde gatvan gebaar

en mijn stem wenkt
stilte galoppeermaar
stilte galoppeermaar
geen gewichtdatmeerdenkt

InZjn tekeningen geefthijaanhettoevaleenbeslissenderol.Daarinwordt
de <vlek a1slevenswerk'erkend.Lucebertbeschrijftin ditgedichtuit1963
zijn dadaïstischewerkwijze:
nietsbetersdan in hetteken van dc e vlek
veM ssen verknipm n oplossen vervagen vervangen
in ve- arring voortbouwen doordrenken slom n en opstan
Arp,dieeen dubbelkunstenaarwaszsLuceberten bovendien zowelin het
nlllts alsin hetFrans schreef,speelde in het dadfsme de centrale ro1 in

gezsmenlijkeprodukties.N sdichteren schilder werkte hijmee aan een
vootaantalliteraireuitgaven.In zijn eigen m ëziebeste.
eddehijvœ18lndachtaan de tym p afie en deevenwichtige sam enhang van beeld en tekst,

zwarten wit,enlietzijnvriendenzijn publikatiesZustreren,zoisdebunde1W eisstduJchwrzfdu waarvoorM axErnstin 1920vijfcollagesmaakte.

Lucebertkopieerdeopzijnmanierzijn geschrevenverzen in Braak meteen
sterk gevoelvoorderitmiek van cursieven en kapitalen,doorhalingen,vette

en magereletters,Engelseen Duitseversregelsen hetdadfstischehandje
metvingerwijzing (Zea1.).HijversierdeSrx k-nummersmetkleinetekeningen tussen de tekst.
Ook Jan Elburg besteM de veel zorg aan de lay-out van gedichten die
<D oorhet oog van de schaar'uitkrantekopm n waren samengesteldT.En
zoals Arp en Schwitters Knmen ge ichten schreven en m et elkaar aan de

roman Franz M ûllersDrchf/rl&ing werkten.schreefLucebertproza met

BertSchierbeek,dieeen eigen vrijetym grafiein zijn boeken toepaste.
Metzijn poëzie,prozaen beeldendekunstprobeerdeArp <œn nieuw universum tescheppen',of,metdewoorden van Lucebert:<denlim tevan het
volledig leven totuitdrukking te brengen'f.

Depoëziekon zo opnieuw zijn watzijoorspronkelijk isgeweest:<deuie g
van demenselijkebehoeftetotcreatiefwerkzaam zijn,van dewileen uni7 JanElburg,Doorhetoog van deschaar.In Podium,jrg.10,nr.5,september-oktober 1955.

8 Lucebert,Ik freà'
/op poëdschewilze.InApocrief,DeAndphabetlscheztxa De
Bezige Bij,Amsterdlm,1952.
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versele realitdt- of watdaarvoor werd aangezien - in œ n verhevigde,
geconcentreerde vorm mM e te delen,wanneerde gewone spreektaaldaar-

voorniettoereikend was.Hij,diehiertoedemachtbezat,waseen dichter,
maarhijonderscheidde zich dan ook door nietsanders dan doorditte
kunnenvanhen tegen wiehijspraken dienaarhem luisterden'g.Deexperimentelem ëziebegintweerbijdeoorsprong.Dedichterskeren terug tot
debron,<debehoeftetotcreatiefmanifesteren',en werken gelijk dedadaïsten vanuiteenzelfdegebrek aan programma,leorieen stijl.<Aan hetversèhijnselvan de experimentelem ëzieligtgeen enkel(gemeenschappelijk)
programmatisch streven ten doel; de zogezegde exm rim entelen vormen

geen school,gœn vakvereniging,geen partij',steltGerritKouwenaarheel
nadrukkelijklo.Ook Constantkomtachteraf,in 1964,totdeconclusiedat
ter geen experimentele kunstbestaaten er nooit œ n experimentele kunst

bestaan heeft'3.Deexperimentelewerkwijzewi1zich evenalshetdadaïsme
nietlaten definiëren volgenseen bepaalde esthetiek,m aardatbetekentniet

datde vijftigers ook gè:n maatschappdijke functie aan hun scheppingsdrang willen toekennen.Cobra verwerptde schoonheid a1scriterium :tlw'art

n'arien decommun aveclabeauté'.Deexperimenteleschrijversen schildersvolgen hetdadaïsme in de ontkenning van hetindividualism e van de

kunstenaayen komen tottalrijke vormen van samenwerking,doordatzij
ook principieelhetonderscheid tussendekunstrichtingen negeren.Zijkanten zich tegen derM e,tegen hetnationalisme;blijven onverschillig tegenoverdegodsdiensten besm tten degeestelijkheid zoalszeook hetburgerdom vefachten dat de kunstaangaapt.Lucebertnoemt de kerk iKapstok
voor krankzinnigen'll.In hetvierke C/:rc-numper komt een foto voor

van hetschilderij<De liggende Venus'van Titiàan metde kop van een
loucheman enmetdriearbeidersdienaarhaarnaaktheid #uren.- Reden
voor de Amsterdam se wethoudervan kunstzaken om de verkoop van het

blad tijdensdetentoonstellingin hetStedelijk teverbiMen.- Dezemontage van Jan Elburg m et de titel <La puGin de classe'herinnert aan de
'M onaLisa metsnor'door Picabia,naarœ n idœ van Duchamp afgebeeld

in 391 van maart1920,maar sluitin de strekking aan bijdemaatschappij-kritische collagesV>n de dadfstHo rtfield.
Devijftigersbrengen nietdirectonderwöorden waarzijvoorstandersvan
zijn;daarvoorontbreekthun detust.Zijzijn demisdadigersen deziekte
en nietde rechtersofde artsen,zoalsElburg hetlateruitlegde.W e1stellen

zijde kunst dals psychisch instrumentten behoeve van alle mensen in
9 GerritKouwenaar,Poëzieiseen realiteît.In Reflex,nr.1,(september1948).
10 GerritKouwenaar,Inleiding totFf/J5 tigers,De Bezge BPJ,Amsterdam,1955.
11 Lucebert,De openbaringen doden de Kerk.In Alfabel,De Bezige Bij,Amsterdam, 1955.
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dienstvan œn waarlijk menselijke levensvorm', schrijft Constnntlz.De
kunstheefttotdoeldemenselijkegeesttebevrijdenen te activeren in haar
scheppihgsdrang.Daarbijgaathetnietom enkelen,maar om œn bevrijding van alleindividuen diedoorhetbeoefenen van de kunstmoetworden
bereikt.Vandaar dat de voortbrengihgsdaad van veelgroter betekenis is

dan hetvoortgebrachte,zoalsook bijhetkind,inprimitieveculturen en in
volkskunsthetgevalis.
De experimentelen beseffen we1dathetzovernog nietis.Hun kunstisde
kunstvan een omwentelingsperiodedieza1leiden toteen volkskunstvan en
voor iM ereen.Dat spiegelthun a1s ideaal voor ogen.Constant stelt het
experimentin dienstvan de revolutie die naar een nieuwe vrijheid van

werken moetleiden.Voor Lucebert,die zichzelf <geen lieflijke dichtet'
noemt,is de Ilyriek de moeder van de politiek'en de dichter fniets dan
omroepervan oproer'die tsnaktnaarhetrioolvan revolutie'l3.
Zoals de dadaïsten in Duitsland aan hun nieuwe vitale kuhsteen bestemming voor het volk wilden geven,heeftde kunst van de experimentelen
eveneenseen functie voorde arbeidende klasse.fook de arbeider immers

leeft thans in een overgangstijdperk en ook zijn bewustzijn wordt nog
steH sdoorzijn maatschappelijk zijn bepaald.En alherkenthijhetmisschienniet,volgeproptalshijismethetverdovendeafvalvandeheersende
klasse,ook zijn verlangen,zijnwoedeen zijnliefdebrengtdeexperimentele
kunstenaartotuitdrukking'l.

Erklinkteen duidelijkesocialistischegezindheid doorin hetwerk van de
meeste experimentelekunstenaars.Jan Elburg neem thetevenœ nsop voor
de werkendeklasse:
W atde arbeiders metde rug van hun kinderen
en met het ve1van hun handen betalen
betaalik mee:een losgeld van onrecht

(uit:iHetuitzichtvan deduif')

Zijgaanwe1nietz6 veralsdeDuitsedadfsten,dieprobeerden hun kunst
aan de m orten van de fabrieken te propageren,naaar toch vedonen de
tekeningen en kartoonsvan Lucebert(zieafb.
)veelovereenkomstmetde

m litieke spotprenten uit hetBerlijnse dadaïsme en expressionisme,van
Groszofvan Heartfield.Hijverkochtzedaarom op zijneersteexm sitiein
1948in de vergaderzaalvan debond van drankbestrijderstegenidemlistische prijzen.Jan Elburg,die vooreen van de tekeningen gemaaktop de
achterkanten van gestencildeblaadjesJ6,95 betaalde,kreeg erbovendien
12 ConstantNieuwenhuys,Cultuuren contra-cultuur.ln Re//ex,nr.2,februari1949.
13 Lucebert,Schoolderpoëzie.In Apocrîef,DeAndphabetischenaam.
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&n cadeau.Hetisin ditverband nietve- onderlijk datLucebertin 1955
naarOost-Berlijn vertrektop uitnodie g van BeloltBrœht diemetzijn
leatervan devervreemding hetpubliek * de wijan op hetsociale onrecht.
De exm rlmentelen verachten in hetdadaïsmehetgehœlbetekenisloze,het
<Dada ne signifie den'.De Cobra-ku:stenaars ve- erm n de bloe eloze

abstractie,diegemakkelijk leiddetotautomaismeen vedoeien demonotonie en h:tform alisme waartoe naar hun mening Dada en hetsurra lism e
waren afgegle en.De Dada-dichters shockœ d en hetpubliek methun betekenisloze klank-en geluidsm ëze.De expœimentelepoëziewi
jsthetzulverekbnkge chtafen u nvaardtpaslaterderitmlscheabstractievan Jan
H anlo zonderdie overtenemen.œ dichterspubliceren hun teksten in œn
tradiuonele tym grafie en nietin de vri
je kisuele vormen mettoepassing
van V erleidrukmaterialen zozsde futuristen en dadisten:almnken Be=
Schierbeek en Lucebertdaar we1 œ ns œ n uic ndering op.De vi
jfigers

schrijven welgeen be jm EjkegH ichten:<de exm rimentele kunstis niet
begrijm lijk,allansnietin die Zn als œ n naturalisusch verhalende weergavedat* zijn',schrijftGerdtKouwenaari,maardeexm rimentelem ëzie isgœnszins<duister,onbel jpelijk,onzlnnlg,duisterderdan de traditionele dichtkunsfio.De band methet bœ ldende is er we1 degeli
jk in de
visuele woordkunst van Luœ bert en in het optisch rijm van El
burg,de
eigenzinnige interpuncie,hetgebn ik van punten om œ n gelH ing aan te

geven en hetopzettelijklaten staan van tM outen enverbeteringen.M etde
dadaïstenrichtendevijftigerszichophetpn'mlueveen ongekunsteldezoals
datin de negercultuur,de kinderexpressie en in het schepm nd werk van
geesteszieken totuiting komt.Evenalsde dadaïsten houden de dichtçrsen

schildersvan de jaa,waarin de emotie van hetvolk dirxtwordtuitged-kt,en hun m ëzie en schildckunstkrijgen herhaaldelijk de magische,
bezwerende kracht van m ensen die niet door kunst of cultuur ziJ-n #evormd.Zo bereiken de exm rimentelen de kunsten antikunstvan Dada in

hetstreven naareen nieùwecreativiteitwelkeontstaatindevollMigevrijheid van de sm ntane scheppingsdn'ft.Een creaivitdtdie een bevrijding
betekentvoor alle mensen <aan demond van 2 de rivieren die wijœns
namen gaven alsdada'.
IL L U ST R A T IE S :

1 Uit:Braak,vccndelf/klcy îervoorproza,p/izfe en critiek,onderredactievan
Remco C-ampert,H.R.Kousbroekjr.,Lucebert,BertR Merbeek,jrg.1,nr.3,juli
1950,p.67.

2 Om slagillustratie van Lucebertvoor:Remco Cnmpert Een Stc dbeeld opwinden

De Bezige Bij,AmAterdlm,1952.
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R.Pouryoyeur

T
Y et as the beauty is beneath the veil, perchance there is
t- th beneath the words,though not that tnzth you think'.

H.RiderHaggard,She cad Allan (1921).
Ons aller vader Adam s eerste Zorg WaS,zo heet het,een naam aan de
dingen te geven.Deze manie hebben zijn nazaten van hem overge dd.

M ensendoen blijkbaarnietslieverdan hunmM emensen classificeren.Een
eiketwordtopgeplakten voortaan ishetonmogelijk,zich ermn teontdoen,hoeonverdiend hetepileton ook moge zijn.En wœ hem dievan
ee etwenstte veranderen.

JulesVerneisin deloop van dejaren œnstereotiepefiguurgeworden,een
figuurmettwee aspœten:enerzijds,de schrijver van dikke,watnaïeve
kinderboeken,rood metgoud op snee;anderzijds,deman dieâlle- maar
dan ook alle - technische uitvindingen in onze beschaving van ingeieurs
meteen visionaire blik heeftvoorzien.W e1waren er directsèmmigen die

tegen dieveralgemeningen reageerden:Raymond Rousselbijvoorbedd:die
eropweesdatVerne'swerken nietméérgeschiktzijn voorkinderen dande
fabelsvanLaFontainei,ofM axPopp (1909),He= annvonKeyserling(*
1930),E.Marcucci(vanaf1929),en noganderen.M aartussen 1955en 1960
is een verbazinn ekkende gedaanteve- isseling ingetreden in de literaire
evaluatievan Verne,onderinvloM van drie intellectuele bewegingen:ver-

schillendelinksestromingen,van hetorthodoxemarxismein zijn leninistischevorm tothetultra-gauchisme,dieVerneproberenhetzijterecupereren,
hetzija1stegenstanderafte schilderen;en de nieuwekritiek o.m.in haar
structuralistische of psychoanalytische vorm .Dit alles gaàt gepaard met
een krachtigewM eropleving van de universitairebelangstelling:in verschil-

lendeuniversiteiten wordtthansaan wetenschappelijke arbeid overVerne
gedaan en talri
jkethesissen hebben hetlichtgcien of worden voorbereid
onder meerte Pari
js,Grenoble,Bordmux,Le M ansen Torino.
Hierna volgt een m ging tot analyse van de voornaamste resultaten van

1 Ofdan Don Qullote,Gullîvers'TravelsofRobînson Crusoezou jebmnenzeggen
en zelfs,sederto.
m .hetwerk van M arcSoriano,desprookjesvan Perrault.
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deze uiteenlopende werkzaamhe en - waarbijnog die van de Société
JulesVerne ondermeerin haardriemaandelijksbulletin dienen gevoegdz.
Een katalyserendeontm oeting
Een van de grote literaire avonturen van de 19e eeuw ving aan,zoalshet
meer voorkomt,m et een katalyserende ontmoeting tussen twee mensen:

een vierendertigjarige,vrijwelonbekende provinciaal,die naam had proberen temaken methetschrijven van tweM erangsvaudevillesen operetten-librettien die,om te mogen trouwen,besloten had,wisselagentteworden;en een oudere,ondernem ende hum anitaristischeidealist,een <Quaran-

te-huitard'(eenaanhangervan de l848-denk% elden),dieuitœn Brusselse
ballingschap in 1859 te Parijsteruggekeerd was,zijn uitgeversbM rijf opnieuw gevestigd had en eraan dachtœ n tM agasin d'M ucation etde récré-

ation',een lakiserend en vulgariserend tijdschriftuittegeven.Beidemannen heetten Jules:Jules Verne,Jules Hetzel.W ie had toen kunnen verz
moeden waartoe ditjamenkom en nietalleen op literair gebied,maar ook
op hetvlak van de technische evolutie zou leiden?

De jongeVerneliep sedertenkele weken <meteen ballon in zijn hoofd'
zoalszijn mooie,watopm rvlakkige vrouw hetklagenderwijze uidrukte.
In havolging van Dumas,die volgens hem de geschiM enis in de Franse
literatuur had gdntroduceerd,droomde de wisselagent ervan,er de aard-

rijkskundebinnen teloodsen.De oudere Hetzelvan zijn kantzochtvoor
zijn tijdschrifteenmedewerkerdievoordewetenschapm lijkeartikelen zou
zorgen.Overdedetailsvan hunontmoetingin 1862zijnheelwatgeromanceerdeversiesin omloop gebracht.Hetgevolg wasechter,datHetzelzijn
schrijvergevonden had,iemand die zijn uitgeverijhoge winsten bezorgde
en dat Verne een man ontmoethad die op hem voldoende invloed kon

uitoefenen om zijn onervarenheid alsromanschrijverbijtewerken (a1zijn
Hetzelsveranderinyen nietimmergelukkig geweest)en zijn somszoekgeraakte zelfkritiek te verscherpçn.
Ditleiddetoteen langereeks<wonderreizen'dietussen 1863en 1910 a rato

van meerdan œn perjaarhetdaglichtzagen:63 romantitelsen 18novellen,ofwel103boekdelen (formaatin -18)waarvan œn grootdeelwereldvermaardheid ve- ied. Er enkele citeren betekent de overige onrœht

aandoen;toch weerstaan wijnietaan de bekoHng,enkele van de meest
bekendetitelstenoemen:Voyageau centredela terre(18643,
.Delaterre
:lqlune(1865);20.000lieuessouslesmers(1869-70):Autourdelalune
(1870);Le tourdu zn/ade en 80 jours(1873);L'Ile mystérieuse (18742 Ditbulletin,waarvan 13 nummersverschenen tussen 1935 en 1938, wordtopnieuw

regelmatig uitgegeven sederijanuad 1967.Hetadresvan de Société JulesVerneis:
19,rue des Petits Champs,75001 Paris.
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75))MathiasSce or/(1875);M ichelStrogqff(1876)...Een greep uithet
vele.

Vrijvlugwerden dewerkenin een enorm aantaltalen vertaald.DeNe erlandsevertaling van Les en/x fx du capitaine Gr= f(1868)verscheen in
hetzelfdejaaralsdeFranseteksten Elsevierverzorgdealdeuitgaven tot
1890,waarna delaterewerken verderdoorverschillendeuitgeverijen werden gepubliceerd3.
Op te m erken valtdathetlezerspubliek van Verne toen hoofdzakeli
jk uit
volwassenen bestond:Le tour du znon#e bijvoorbeeld verscheen eetstals

feuilleton in LeM on#e van die tijd,de eerbiM waardigeLe Temps.Vele
belangrijkefiguren vandeeeuwwendeen laterverwezenuitdrukkelijk naar
Vernea1shun leermeester:Charcot,GeorgesClaude,Belin,Tolstoi,Proust,
Lyautey,Santos-Dumont,M endelejev,Byrd,Casteret,Esnault Peltede,

Conan Doyle,Fritz Lang,Sven Hedin,Lake,Psichari,Brion,Lovell(van
Am llo 8),om ermaarenkelen teciteren uitallewindhoeken van de wereld van hetmenselijk denken.
jToch werd JulesVerne gaandeweg verwezen naarhetkastjevan de schri
versvan kinderboeken:hijwerd deman die in zijn prijsboeken voorkinderen de gehele technische toekomstvoorspelde.Voorwaar œn prijzenswaardige lectuurvoordelieve kleintjes.
Hetjuisteogenblik vandekentering valtmoeilijk tebepalen - en istrouwens ook van te gespecialiseerd belang.Overigens,ik zeihet reH s,nooit
werd Verne'helemaal <losgelaten': Lemire in een ietwat conform istische
biografie(1908),M argueriteAllottedelaFuijein haar'fashionable'yverk

overhaarfamilielid (1928)4,R.Escaich (1951),maarook een pleiadevan
m edewerkers van het vooroorlogse Bulletin,onder wie de onverm oeibare
Nederlander die nog steH s ondervoorzitter is van de Société,C.Helling,
hebben voorhem en voorzij
n werk gearbeid.
magination scientifique
J.
J.
Br
i
de
nne
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ttérature fry çaised'i
Terwijl
van
J.
Ver
ne
de
r
evolutionairsen in het
(1950)een eerste beeld ophangt

tijdschriftFictionBopdemogelijkheden van een esoterischeen psychoanalytische lectuur van Verne wijstskomtde doorbraak in de sociale richting metdevertaling uithetRussisch van hetvoorwoord van de verzam el-

deSovjetuitgaveen indeliterair-kritischemeteenserieartikelenvaneersterangsfiguren als Barthes, Butor, Carrouges en naet de twee boeken van

M oré.Latenwijom tebeginnen deeerste- desociale- stromingvolgen.
3 C.Helling,Jules Verne aux #JyJ-#>,in Bulletîn de la J/cfl/ë Jules Verne,nieu-

we reek (verdergeciteerd a1sBSJV 11),no.7-8,1968,p.4.
4 In hetNederlands vertaald bijElsevier,1961.Een Nederlandse biografie werd
geschreven doorE.Franquinet(De Haan-Standaard,1964).
5 Cfr.F.Raymond in BSJV II,no. 12,4/69,p.63.
6 Fktion, no. 20-21, Paris, 1950.

Sodaal-politiekeihterpretaties

In april-mei1955 publiœerthetlinkse tijdschriftEurope% œn vertaling
vandeuitgebreidestudiedoorK.Andrejevgeschreven tergelegenheid van
de heruitgave van de werken van Verne,naar verluidt de meestgelezen

buitenlandseauteurin deSovjet-unie(17 miljoen exepplaren.in 23talen,
tussen 1918en 1961)8.VolgensAndrejevzochtVernezich ten dienstevan
de denkbeelden van bevrijdingengeluk van hetmensdom testellen enZag
hijde toekomstvan de mensdoorhettoverprisma van de wdenschap.
ZoalsveleSaint-simoniensmeendehijdatde socialeproblemen doorde
technische ontdekklngen zoudçn opgelost wprden: de geleerde, de inge-

nieur,deuitvinderisdesleutelfiguurvoordeglorierijketoekomst.
Vanaf 1870 worden in Verne's romansœ hter de m rsonagestalri
jkerdie
protesteren tegendesocialeofkoloniale onderdrukklng.Zijn romanswordenhymnen aandevrijheid(watteH shetgevalwasvoordeNemo-figuur)
en aandearbeid (L'îlemyyfzrfeux
çe),hymnen dievan Verneœn utopische
Khrijvermaken,Tutopisch'indezin diehetmarxismeaanhetwoordgeeft.
NadatVerneZch in AmiensteruR etrokken heeft(1872),worden deTsociale'romansnog tzdjkeren veçliestde wetenschap haarglans,om vanaf
1886,metRoburle Coaçlzrcat œn m teniclgevaarte worden:flesm uples ne sontpas encore mûrs m ur une union fraternelle etgénérale', en

Roburverdwijntmethetgeheim vandeluchtvaal.Deuitvinderszijn niet
langermœrdevooaechtersvan œnbeterewereld:zijlèven apart,a1sverstotelingen,a1s measenhater; of als waann-nnlgen (Schlllze,Roch,later
Xirdal,Storitz en rmmsrat,enz.).Na 1895 ishettrouwens nog scherper
geworden:Veme,dieinzijnerstewerkenmetdeVereigdeStatendweep
$e,beschdjftin een bittere sociale saire,L'île: hélice(1895),degroteske
gevœhten tussen Amerikaansemiljardairspnderling.
Andrejev besluitterœhtdathetweinig zin heeft,tegaan zoeken naar de
wetenschappelijke ver#ssingenbijVerne,Zsofhetbelangrijkebijhem in
de nauwgezetheid ligtwaarmee hij de toekopstzou hebben voorspeld.
Veelbelangrijkerishetfeitdathijvoorhetœrst?en systematisch defiguur
van deenthogsiaste arbeider,gH ragen doorœ n m aterialistisch vedrouwen
in de grootheid van dç wetvnschap,- een pnmisbaar elementin de op-

bouw van de marxistische wereld metzi
jn diep optimistisch geloofin de
onafwendbaarheid van een noodmkelijk gelukkigetoekomst- beschrijft.
W atAndrejev echterverzwijgt,isdelaatste evolutievan Verne,die van
ziJ
'n Postume romans,waadn som mlgen,m .i.grotendeels ten onrechte, de

7 33ejaarlang,no.112-113,pp.22ss..

8 E.Brandls,JoulVern,evo Iizn ftortslestvo,Moskou,1962,p.310.
9 M aar niet alléén.Cfr.b.
v.M acé,About en vele anderen.
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hand van zijn zoon hebben gezen.In LesNcu/rcgl.
çdu Jonathan (1909)
bijvoorbeeld vinden wijœn totaleveroordeling vanhetanarchismeen van
delaatstefasevanhetcommunisme;in fr ChasseJzzM étéore(1908)enin
O M ission Barsac (1919),debewustwording datdewetenschap hetonge1uk vanhetmensdom kanmeebrengen;in'tprachtigeEternelAdam (1910,)
œn cyclischevoorstellingvan demenselijkevooruitgang,dieregelrxhtindruisttegen de marxistische visievan de historische evolutie;en in M aître
duM onde(1904)gaatdezelfdewijzeRoburdiehijin 1886 reedsten tonele

had gevoerd,ten onderin œn vermetelepogingom zich tegen God (ofde
natuur?)op te stellen,hie= ee opnieuw aanknomnd bijœn jeugdth- a

van Verne(M dtreze âcrfl/z,1854)en tevensbijeen van degeliefkoosde
houdingen van hetromantisme (MsnfrH ,don Giovannien zovele anderen).
Onder de titelUne lecture politique de Jules Verne heeftJean Chesneaux

in 1971 een heelwatdiem rgaand werk gepubliceerdlo,gedeeltelijk een
bundeling van vroegereartikelen (1966-1970).Hijbeschrijftvooreerstde
'bourgeois-fam de'van Verne.Gesproten uit de Franse bourgeoisie uitde

provincie,schrijfthijom tgeld teklopm n'en kiesthijsystematisch partij
voortraditie,reactie,conservatisme,en tegen Dreyfus,deCom mune ofhet

feminisme.M aarwaarom dan devluchtuithetouderlijkehuis(1839),het
misluktehuwelijk,de aanslag op hem doorzijn neef(1886),een tra/sch
eindigendeliaison waarvan wijpraktischnietsafweten? En Chesneaux herleestVernemetnieuweogen;hijzoektnietmeernaarde m an die hetvaderland en de gevestigde machten verheerlijkt,maar naar de schrijver
wiens sym palie naar de verwerpelingen en de opstandigen gaat.Sociaal
gezien beheersen drie themata Verne's werk:de traditie van 948;hetutopisch socialism e en hetlibertair individualism e.
Van de uitgesproken voorliefde van Vernevoordevri
jheidsbewegingen die
v@n
18
48,
getuigen de figuur
de wereld hebben beroerd,voornamelijk die

van kapitein Nemoiâ,deontelbareaanhalingenvan vrijheidshelden,denationale vrijheidsromansdiein Griekenland,Hongarije,Bulgarije,Letland,
Canadaen Ierland spelenlz,dedrieanti-slavernijromansen hetalom tegenwoordigemotiefvan broederlijkheid tussen deklassen.
Een echo van hetutopisch socialisme vindtmen terug in allerleiedenissen

van de Saint-simoniens(nog meer dan van Saint-simon zelf,trouwens)
zoalsdeverheerlijking van dewetenschap en van debevruchtendearbeid.
Isergœn echo van Cabeten anderen in de model-steden van Les500 mil10 M aspero,Paris.

11 <L'Homme de 1848 transfiguré',schrijft Marguerite Allotte.
12 Detalrijkeuitingen van verbondenheidmetonderdruktevolkeren dieterloopsin

allerlei andere werken voorkom en, niet te na gesproken.
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lf/n:delaBegum (1879),Lesfe exNoires(1877),M athiasJJa#/rJ?En
œ n œ ho van die andere St.Simonien,F.de Lesseps - de man van het
Suezkanaal - in de grote openbare werken uit L'Invasion de la M er

(1905),LePharedu boutdu von#e (1905),Delaterreêlune,Scn.
ç(sic.
ll
dessusdessous(1889),enz-?

Derdemotief:hetlibe> irindividualisme.Anderen dan Chesneaux hebben
gewezen op de diepebetekenisvan dem eestgeliefde houding van Verne's
helden:rechtopstaandes de arm en gekruist,de blik recht voor zich uit.

Verne'sliefdevoordezeeistenslottenidsandersdan zijn liefdevoorde
vrijheid;hetzelfdegeldtvoorzijnliefdevoorreizen,vooreentrekkersleven.
Depolitiewordtnietdikwijlsgunstigvoorgesteld e: rœhterlijkedwalingen
zijn frm uent(Un drameen Livonie,1904),LesfrèresKip (1902),O Jang* c(1881).Opdedieperebetekenisvanhetconcept'eiland',datletterlijk
a1sœn obsessietelkensweerol uikt,kom ik Meronderterug.
ChesneauxiswelverplichtLesNx /rlglydu Jom-hcn,die Andrejev verzwegen had,te bespreken,en geeft de anti-socialistische tendensen ervan

toe.W athetanti-anarchisme betreftwijsthijœhterop twee punten:de
zichtbare inschikkelijkheid waarmeeVerneoverde theoriespreekten het
feitdatondanksdeuitgesproken mislukking bijhetin toepassing brengen
vandetheorie,deheldweliswaardereorganisatievandemaatjchappijverzaakt maarhetanarchismetoch alszijn levensregelblijftbeschouwen.
In een laatste hoofdstuk steuntChesneaux op een recente thesisl3om aan
te tonen hoe in de laatste rom ans het Verniaanse universum in de war
raakt:de <pool-queste'van Hatteraswi
jktvoorde irrationaliteitvan Le
Sphinx des Glcceâ'
,de zeeslang vervangt de nauwkeurigheid van Jp.ppp

mijlen en naL'EternelAdam blijftnietsmeer over van dehoop op een

permanente verbetering:hetmensdom isgH oemd,doorcyclihœn,steeds
opnieuw vanafhetbegin aan te vangen.Chesno ux besluit voorlopig dat
Verne een Iconservateur solitaire et non conform iste' was, of nog œ n
<réactionnairecontestataire',œ n eenznme,niettekasseren figuur,een een-

zaatdiein zijn oudedagverbitterd werd en alleillusieshad verloreni4.
Structuralistische enpsychoanalytische interpretaties

Ook in de zuiver literaire wereld zijn nieuwe benaderingen van Verne
sMertongeveer20 jaarmerkbaar.W ordtVerne alsscience-fiction schrijver afgeschreven - alzouden daar welwatopmerkingen over te maken

zijn- omdatmenSF bepaalta1stoekomslteratuuren Verne'stoekomst13 M arie-HélèneHuet, Universiteit te Bordeaux, 1968.

14 Wellichtdientookdezééreijenaardigestudievan J.Byavermeld in hetnogal

confidentiële ultra-linkse tijdschnftM anteîa (M V -XV,pp.91-115)over hetbegrip tcontradictie'bijVerne en Marx.
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beelden a1s achterhaald beschouwt,dan blijfthij a1s schrijver nog zijn
waardebehouden.Hetvaltverdermoeilijk teontkennen,datVerne stilistisch somsin gebreke blijft,afen toe œn woord verkeerd gebruikt.ook
meerdaneensœn saaieopsommingtenbestegeeftofzijn wetenschapalte
uitdrukkelijk <etaleert'.Entoch wordthijopnieuw bestudeerd en meerdan
ooitgelezen.Hijisdusmeerdan een tijdgebonden fenomeen,hijbeziteen
blijvende,diem rewaarde.Hetgaatzelfszover,datsommigen innavolging
van Lévi-strauss'uitspraak:<lavaleurdu m ythe persisteen dépitdela pire

traduction', stellen dat ook slechte schrijvers indrukwekkende romans
schrijven,omdatin hun romans een of andere fundamentele mythe of
archetype teruggevonden wordt,zijhetin een gM egradeerdevormls.
Bijzonderaanmoedigend op dezewegiseenvanoudsgekendegrondtrekin
Verne'skarakter:hijwaseen zeergeslotenman,weinigmededeelzaam,die
dehum oralsschild hanteerdeom zich erachterteverbergen,die een voorliefde koesterde voor geheimschriften of cryptogrammenif.W aarom dan

nietveronderstellendathijin zijnwerkenheelwatmeergestoken heeftdan
deoppervlakkige lezerzou vermoeden? fThere arem ore things...'om hei
nog eens metHamlette zeggen.

Een eerste reeksschrijversdoeteen beroep op de theorie van de archetym n.Volgenshen zou Verne'sverbœ lding wortelen in dediepste mytho-

logischeverschijnselen.M ichelCarrougesbijvoorbedd heeftzeervroeg en
uitgebreid geschreven overhetHephaistos-archetym bijVerne,waarbijhij
peilde naar de betekenis van de alom tegenwoordigheid van vulkanische

uitbarstingenofvan ontploffingeninzijnoeuvrelT.M arcelBrioni8heeftLe
Voyage au centre de la terre geanalyseerd alseen typische initiatiereis die
van de onbeduidende Axeleen m an maakt,geholm n door H ans die het
elementaire vertegenwoordigt;A xelreistin de schootvan de moeder,naar
hetm ythische centrum van de kosmos.LeChâteau desCarpathes ismeer-

maalshetvoorwerp geweestvananalyses,hetzijstructurele,hetzijpsychoanalytischelg.

Een tweM ereeks,dietrouwensmoeilijk teonderscheiden isvan de eerste,
15 Léon Cellier,Le roman initiatique en France au temps du romantîsm e, in Les
Cahîers internationaux du symbolism e, no.4, 1964, p. 31. Voor Cellier echter is

Verne Poe's halfbroer,hetgeen een complimentis; alleen is hij <pas toujours en

forme'.

16 BijVerne's dood werden drie à vierduizend logogriefen van eigen fabrikaatin
zijn papieren gevonden.

17 M .Carrouges,Le mythe de Vulcain chez J.Verne,in Arts et Lettres, 1948,no.

15 W erne-nummer).
18 M .Brion,Le voyage initiatique,in L'Arc,no.29,Aix en Provence, 1966,p.26.
19 In deze uiteenzetting heeft hetonderscheid tussen structuralism e,psychoanalyse
en archetypentheorie trouwensgeen andere betekenis dan hetgemak van de uiteenzetting.
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zoektnaaren mœrFreudinnnKepsychoanz>-e eviueg van versiaanse
them ata.Twee ophefmakende boeken van sfarcelM or'@ pogen de grote

Freudiaansebegripmn bijVerneterugtevinden:œngesublimeerdevaderfiguurdie tegenoverdievan denatuurlijkevader staat(zoisde uitgever
HeteltegenoverVerne'svader),œn relauedieweterugvinden in dever-

houdingen van dejongeGranttotLordGlenarvu en totzijn vader,kapitein Grant;degodsfiguur,D alsdie van Nemo in L'lle mystérieuse,ofdie
van Sandorf;de zoon -vader verhoudingenzl;de N ote liefde tussen Jules

en'Zjn broerPaul,iema voorœn zestalromnnn;demisogynievan Verne22. Ter s
taving van Zjn ZO rien bewerktMoréde eigennamen in Les
Voyages extrk rdindresom erwoord-oflettersm lingen uitte halen:achterFragoso steektFigaro,achter Lina liau ,BhantwordtAristide Briand,
enZ..

Een andere richting nog in de Verniaanse kritiekz3probeertaan de hand

van œn structuralisuschelee g van zijn wck dçdiepte enan te peilen.
Gebaseerd o.m.op proefnemingen inymkelin> stiek heefthetstructuralismesedertlang vastevoetgekregen ondermeerin Frankrijk.Roland Barles,œn van de exm nenten van deze riche g,heeftr* stussen 1954 en
1956 gewezen op hetgeen voorhem hetexistenuclprincipeisvan Verne's
werk: <le geste cone u de l'enfermem ent'M.Een omheining plaatsen en

Zch daarin instv eren,zoalsde jeugd in hpkjes ofin een tentonderde
tafelvan de eetkamer sm elt,aldusde Verin8nse ge achtengang.De werdd isgemaaktom in bezitte worden genomen,om aan de mensaangepast te worden.Eigendom wordt ge en niet als œ n sociaal-œ onom isch

verschijnseldatjuridischbezegeld wordt,maaralsœn dialectisch moment
in destrijdtussen mensen natuur.HieruitvloeitVerne'sliefdevoortvoor
het schip,nietals symbool van afreis en weidse zee.maar is eigen be.

schermdemicro-kosmos,knusjesingericht(o,dezin voorhetdetailin de
beschrijvingen van de interne organisatiel).ZnalsTaussathetuitdruktzs,
20 M .M oré,Le très curîeux Jules Verne, Gallimard, Paris, 1960,en Nouvelle expl/rYf/n? de Jules Vernes,ibid.,1963.

21 M oréhad denad-k gelegdop demoeilijkheden tussen Verneen Zjn vader.In
een pasverschenen lijvigebiografie doorVerne'skleinzoon,Jules Verne,Hachette,
Paris,1973,wordtdaarentegengewean op demqeilijkheden van JulesmetZjn eigen
zoon,waaruitb.
v.hetpersonagevan Kéraban leTêtu (1883)gesproten zou zijn.
22 M oré laat zich m eeslepen door de betreurenswaaté ge literaire m ode die in alle
vooraanstaande mensen homoseksuelen of would-be homoseksuelen ziet; veel realistischer is het te spreken van m isogynie,hetgœn veel méér elementen in Verne's
biografie verklaart.

23 Bijgebrek aan plaats laten wij de neo-klassieke exegœe,die Verne de stylist
verheerhj
'kt,buiten bachouwing (Butor,Foucault,Moré,e.a.
).
24 In M ythologies,LeSeuil,Paris,1957 (herdruk van 1970,pp.80vlg..
25 Lesmachinesmagîques,in BSJV II,no.M ,452,p.197.
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T

zietdie m icrocosm os eruitalseen glad ei,maarhoe comfortabelvan binnen!W iedenktdan ook nietautomatisch nnnhetbegrip feiland',dateven'
zeereen oerbegrip is,hetbegdp 'baarmoM er'in zekere zinM,waarmeewil
opnieuw in de archetypale richting terugvallenzT. Simone Vierneo8 heeft

ook œn systematisch onderzoek gewijd aan hetbegrip drefuge':een natuurlijke,steM sontzegde schuilplaatssdeboom:een kunstmatige,zelden
veilige schuilplaats,de stad;een kunstmaige,voorlopig veiligeschuilplaats,

hetschip;en de natuurlijke,bevre igende schuilplaatssheteiland en de
grot,liefstgx umuleerd.
M ichelSerres heeft œ n structuuranalyse gemaakt van Les fa#e: Noires

(1877)en M ichelStrogoff.Heteerste boek rMuceerthij tothet begrip
<diepte',waarbijde Odysseia,Plato's roten anderen aangehaald worden29;hettweM ezou œnmodem Oeidim es-verhaalzijn,waarin allecomponentenvandezem> eterugtevinden zijn:deSfinx,demoederdiemen
nietmagherkennen,deblindheid,Antigone,enz.3o.Een poging totontcijferingvan Undr= eenrfvonfezou noggeciteerd kunnen worden,waarbij
D.Compère3leen zeergaveobjectieveWe eropbouw betrachtdoorWederzijdse belichting van bekendebiografische gegevensen gebeurtenissen uit
de roman.

Op eenogenblik datgelijktijdiginœn pocketreeks(<LivredePoche')enin
œn boekenclub (Rencontre,LausannelBzalle werken van Verne systematisch herdruktworden,leek hetonswelnuttig een bescheiden statusquaestionis inzake Verniaanse neo-kritiek voor te leggen.De man die zoveel
generatieslezersheeftweten te boeien,dem an die ontelbare mensen heeft
weten te bezielen tot vruchtdragende inspanningen om de wereld op œn
veY aanse m anier voor het mensdom te veroveren,deze m an heeft een
nieuw soort lezers ve- orvensm ensen OP zoek naar het gehehn van de

mens,van zijn drijfveren en zijn rol.
26 Cfr.de onderzoekingen van S.Vierneqn D.Compère.

27 R.Barthes,voor wie Verneeen lievelingsauteuris,is dikwijlsop deze schrijver

teruggekom en,o.
m .in Par o; commencer?,in Poétique.Revue de f/lë/rfe etd'analyse littéraîres,Pads, 1970,No. 1,p.3.

28 S.Vierne,Lesr#uges#JnJlesr/-lnxdeJules Verne,in Circé.Co ferldu centre de recherche sur l'imaginaire,Paris,1970,p.53.
29 Critique, april 1970.

30 Cridque,januad 1970.
31 D.Compère,Lecr JulesVerne,in hettijdschriftEurope,december1972.Hijis
m.i.werkell
lk minderoveA igend wanneerhijop nogalwankele basisop zoek gaat
naar de identiteit van Vem e's late liefde,om dan vermetel te concluderen dat er
twee liefdesgeschiedenissen zijn geweest.Hier is de criticus ons een aanvullend bo

wijs verschuldigd.

32 Het 50e deel van deze reeks is een zeer gewetensvolle biografie door Charles

NoëlM artin (Rencontre,Lausanne,1971).
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demaandluni

@ Internationale sam enw erking
DeEuropese Veiligheidsconferentie
Medio juniiseindelijk devoorbereidende Veiligheidsconferentie,die in novembervan verleden jaarin Helsinkistartte,beëindigd.
De conferentie heeft het Probleem van
de Europese vei
ligheid ulteindelijk in
drie delen gesplitst.Ten aanzien van a1le drie deze problemen heeft zij een

zich op ditpuntte beperken tot taanbevelingen',die m çn desgewenst in W enen
ter harte kan nemen.

Dekde yrobleem : de uitwisseling van
culturele contacten en de vrijheid van

de buygers om zich ongehinderd tussen
Oost en W est te bewegen.Aanvankelijk
wilde m en dit probleem scherp stellen
en volledig openhqid van de grepzen
nastreven; daartegen echter verzetten
com promis bereikt.
Eerste probleem : de beginselen waar- zich de Oostblok-landen, die tenslotte
naar de betrekkingen tussen de landen water in hun wijn dçden en akkoord
onderling zullen worden geregeld.Daar- gingen met een compromis waarin op
bij was het hete hangijzer de eerbiedi- çverruiming'van uitwlsseling werd aanging van elkaars grenzen. In de oor- gestuurd, wat die verruiming dan ook
spronkelijke resolutie werden de gren- m ag inhouden.
zen <onschendbaar'genoemd.Deze term De conferentie kwam op hetnippertje
echter bleek voor veqschillende uitleg m et haar aanbevelingen gereed; drie
vatbaar.De Sovjet-unle en de landen wèken later zou eveneensin Helsinkide
van het Oostblok interpreteerden fon- definitieve Veiligheidsconferentie beginschendbaar' tevens a1s fopveranderlijk' nen. Een conferpntie van 34 staten; de
en daar hadden verschillende landen grootste internationale ontmoeting sinds
van het W esten ernstig bezwaar tegen. het W ener Congres, anderhalve eeuw
W est-Duitsland wi1 de grenzen met geleden.
Oost-Duitsland beslist niet als tonveranderlijk'erkennen; lerland oogt nog a1- De Europese Gemeenschap
tijd naar een verandering van de gren- De Europese Commissie heeft een gezen met Noord-lerland; Spanje hoopt ruchtmakend document ter tafel gelegd:
nog steeds op Gibraltar; Italië kan de waari
n wordtaanledrongen op een vril
gedachte aan één Europa zonder gren- diepga
wijzigmg van de EEG-verzen nog nietvan zich afzetten.De con- dragenande
in die zin dat meer bevoegdheferentie heeft dus vu tgehouden aan de den worden toegekend aan het Euro*
interpretatie dat bestaande grenan niet pees Parlem ent. De voorgestelde WI@J*ZI
door gebruik van geweld mogen worden gingen houden o.
m .in:
geschonden.
grotere controlebevoegdheden van
Tweede probleem :de militaire aspecten het Europees Parlement over de finanvan de veiligheid.Daarover - met na- ciën der Gemœ nschap;de controle der
me over de verm indering van de bewa- financiën m oetworden uitgeoefend door
pening ixl sfidden-Europa -- zijn de een Rekenkamer sanaen naet een rekenmaogendheden in svenen aan het dispu- commissie uit het Europees Parlement
teren. W enen echter kan PaS tot zaken en allœ n het Pyrlement is bevoegd de
komen wanneer de twee supermogend- Europae Cgmmissie kwijting te geven
heden, Amerika en Rusland, tot over- voor haar flnapciëelbeleid;
eenstemming raken.De vertegenwoordi- - hetParlem ent wordt in grotere mate
gers in H elsinki waren Zch daar goed betrokken bij het sluiten van handelsvan bewusten besloten dusde definitie- overeenkomsten;
ve Veiligheidsconferentie aan te bevelen - blijken de inzichten van het Parle-

1119

Politiek O verzicht

ment aanzienlijk af te wijken van die Vo-landen besloten zich niet te binden

der Europese m inisters, dan moet eçn aan een datllm voor de tweede vergadetweede lezing van de M ak in hetParle- ring van de conferentie in Helsinki,
zulks onder het motief dat het weinig
mentmogelijk zijn;
-

door een jaarlijks algemeen verslag zin heeftzo'n tweedevergadering bijeen

van de activiteiten der Gemeenschap te roepen wanneer men niet weet tot
aan de nationale parlementen, die over welke resultaten men in W enen is geko-

ditverslag terzelfder tijd a1s hetEuro-

m en.

ligheld van een aantalparticipanten in

-

pese Parlem ent kunnen delibereren,
moet de bçlangstelling in de werkzaam heden van de EEG worden verbreed.
Deze voorstellen gaan echter de Voor- Bilaterale sam enwerking
zitter van het Europese Parlement, de - Am erîka-Rusland. Grote betekenis
Nederlander D r. C. Berkhouwer, niet wordt algem een gehecht aan een bevergenoeg.Hijwi1hetEuropeesParle- zoek,datde Russische leider Brezjnev
mentook zeggenschap verlenen over de aan Amerika bracht en aan de uitvoeriregels waarnaar metname deinkomsten ge besprekingen die hij daarmetPresivan de Gemeenschap worden verkregen dentNixon voerde.Brezjnevs optreden
een totaalbudgetrecht dus.Hijver- in Amerika maakte daar een bilzonder
trouwtdatzowel de Nederlandse a1s de goede indruk. Zijn besprekingen met
Britse Regering in deze richting mee wil N ixon mondden uit in een akkoord
ijveren.
waarin beide landen elkaar beloven m iOo
kie
opzi
he
dukt
jnt gebied van de voedselpro- litaire botsingen te vermijden en niette
nieuwe ontwikkelingen te zullen dreigen met geweld, zulks ter
verwachten. Het lid van de Commissie voorkoming van een oorlog m et kerndathiermee in hetbijzonder is belast, wapens. Deze verklaring zou een eind
Ir.Lardinois, maakte bekend een glij- m oeten maken aan de koude oorlog en
dend systeem van garanties te overwe- de stoot moeten geven aan een bepergen,waardoor de minimzlm-prijan kun- king van de kernbewapening.
nen stijjen of dalen naar gelang de - W est-Duitsland - Israël. Voor het
voedselsltuatie in de wereld.
eerst heeft een Duits regeringsleider,
W illy Brandt, een officieel bezoek gebracht aan lsraël. Een sym bolisch beDe N .A .V .O .
zoek in de eerste plaats,omdat daarmee
Op een vergadering der ministers van te kennen werd gegeven dat de kloof
Buitenlandse Zaken van de NAVO-lan- tussen deze beide landen, overgebleven
den heeft m inister Van der Stoel aan- uit de behandeling van de Joden in het
gekondigd binnenkort een nieuw ont- Derde Rijk,nietonoverbrugbaar is.In
werp Atlantisch Handvest aan de Orga- diplomatieke kringen echter verondernisatie te zullen voorleggen.In dithand- stelt men dat de bereidwilligheid van
vest zouden als beginselen van de W es- lsraël om Brandt te ontvangen mede
telijke samenwerking worden vastgelegd verband houdtm etde vrees dathetherhet totstandbrengen van sociale recht- stel onlangs van de betrekkingen tussen
vaardigheid,democratie en eerbiediging Duitsland en de Arabische landen het
van de m ensenrechten in de aangeslo- evenwicht in het M idden-oosten wel
ten landen,hetbevorderen van ontspan- eens kon verstoren.
ning tussen Oost en W est en de steun - Frankrijk-Rusland.President Pomaan andere volken tot het bereiken van pidou heeft het Poeilijk kunnen vermeer welvaart. Van der Stoel zelf liet kroppen,dat Brezlnev en Nixon u men
Zch pessimistisch uitover de bereidwil- confereerden zonder Europa te kennen

de NAVO om de beglnselen van het
Handvest opnieuw te formuleren.
Ten aanzien van de Veiligheidsconferentie besloten de ministers dervijftien
landen op hun bijeenkomstin Kom nhagen om een dui
delijke waarschuwing
te geven aan de W eense conferentie
VOOr
de vermindering der bewapening
*
111 M i
dden-Europa. Die conferentie

en dat betekent in zijn gedachtengang zonder hem edn te kennen.Hij

nam dus op hetlaatste mom ent het initiatief tot een gesprek evenœ ns m et

Brezjnev,die hem inderdaad op zijn terugreis uitAmerika ontm oette.In schrille telenstelling totNixon ontviny hijde
Russlschepartijleider tamelijk stllfjesen
of hij er veelzaken mee kon doen,is
nietbekend,maar welmocht hij deze

m oet 31 oktober bi
jœnkomen;de NA- ontmoeting a1s W n diplomatiek winst-
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puntboeken,omdat ZjGochtworden
uitgelegd a1s een erkenning van Frankrijk als de meestaangewezen gespreksparmer voor Rusland in Europa.
West-en Oostm uitsland.Op 20 juni
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hebbep W estr en Oost-Duitsland de ratificatl
-e-oorkonden van hun basisver-

d''
tag uitgewisseld. HN betrekkingen

zpn thans volkenrechtelnk geldig genormaliseerd.

@ lnternationale conflicten
Vietnam
-na œ n raaand onderhandelen
N a bil
kwam en Kissihger en Le@ Duc n o in
Parijs tot overeenstem m lng over een
nieuw akkoord betreffende de uitvoering van het wam nstilstandsverdrag dat

in januariwerd gesloten,doch waarvan

het aantal schendingen langa m erhand
in de tienduia nden liep.
Het akkoord bevat veertiten punten.In

deeerstetwee verplichten d! Verenigde
Staten Zch hun verkennlngsvluchten
boven N oord-viem am stop te zetten en

Ethiopië -Somalië
Reeds vanaf het m oment dat uit het

vroelere Britseen ItaliaanseSomaliland

de m euwe StaatSom alia werd gevormd,
broeit er een conflict. Som alië, het
noordelijkste M rikaanse land M n de
kust van de Indische oceaan, * 1 de
grenan die Engeland en Italië indertijd
trokken,niet erkennen en * 1ten koste
van EtMopië en K enya dieper het binnenland in m nwege Tve- antschap'm et
de volksstammen die op het grondgebied van deze beide landen leven. M et
EtMopië kwqm het in 1964 toteen gewam nd conflict,waarin K hter Ethiopië
de sterkste bleek. De Organisatie voor
M rikaanse Eènheid wist toen te bem iddelen en nadien is het ook inderdaad

'tvegen van denûjnen voor de èfoordvietnamese havens te hervattep.In de
volgende punten verklaren belde partijen, dat zij de wam nstilstand strikt
zullen naleven, niet meer over elkaars
qebied zullen vliegen,geen militaire ac- rustig gebleven,dochintussen versterkle
tles m eer tegen elkaar zullen onderne- Somalië welmethulp van Rusland zijn
m en, geen troepen en oorlogsmateheel leger.Kor!voor de tppconferentle van
meer in Zuid-vietnam zullen binpen- deOAE'(zl
'e hetoverzlchtovermei)bebrengen tenzijtervervanging van reeds gon het weer een dreigende diplomatie-

aanwezig materiaal, doch zulks alleen ke actidteitte ontplooien.Ethlopië met
onder controle Van de internationale nleer dsn achtmaalzoveelinwoners als
commissie van toezicht,die nu eindelijk Somalië liet zich daardoor niet intimide haar toegezegde onschendbaarheid deren.Het conflict mssen beide landen
en bewegingsvrijheid moetkrijjm .Aan hing a1s Pn wolkboven detopconferenhet Vietnamese volk wordt vrilheld van tie,doch m geheimebesprekl
.ngenscujnt

beweging en vrijheid om Zjn eigen po- de spanning enigszins te zijn verlicht
litieke toekomst uit te stippelen nog- doordeinstelliny van een bemiddelingscomm issie, waann een der M rikaanse
m aals toegezegd.
Afwachten maar weer wat ervan komt. koningen en zes presidenten zitting hebben.

* N ationale politiek
'

,

Nederland

.

t

'

geerde ook ià de eerste dagen van juni

De nieuwe Rqgerîng. M >t reageerde de pers op de ka erdebatten.Eén ding
de Tweede Kaper de laatste dagen van etkçnden pok Den Uyl's tegenstanders:

-

devorigemaand op de regeriùgsverkla- hetèntbrak zijn regeringsverklaring niet
ring van het kabletDen Uyl;mat rea- aan'ws
'ie.E:n regeringsverklaring K hter
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behoortniet alleen visie te geven,maar
ook concrete uitwerking Van een Progyam . En op dit puntschoot de regehngs
- verklaring van Den Uy1 naar veler
oordeel tekort.Er werd we1 x n aantal
punten in genoem d,maar over de uitwerking daarvan zou alsnog beraad
binnen het kabinetnodig zijn,aldus de
heer Den Uyl.In feite betekentdit,dat
de formatieperiode, die al exorbitant
lang heeft geduurd, nôg niet helem aal
is afgesloten.Het overleg over de concrete uitwerking van het regeringsprogram , dat gedurende de form atie had
behoren plaâts te vinden,wordt na de
form atie voortgezet - uitgerekend door
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stemming over bereikt. M inister Lubbers Van Econom ische Zaken deelde
mede, dat de vestiging van nieuwe be-

drijven in de Randstad aan vergunningen za1worden gebonden,du! > 1worden bemoeilijkt.Argument hiervoor is

het tegengaan van de vere iling, doch
Rotterdam , Amsterdam en Den H aag
zagen er een regelrechte aanval in op
hun belangen.Bepaald nietgelukkig waren de eerste bestuuadaden van de ministers Van Doorn en Van Kem enade,
waarover verder in dit overzicht.

Andere ministers konden blijkbaar hun
et goed vinden in hun nieudraainop ni
De m inister van Buitenland-

we positle.

dç man die zijn kiezersverzekerde dat se Zaken, Van der Stoel, beging aanh1J een concreet regeringsprogram alin stondsna zijn optreden een aantalkapizijn zak had en geen kabinetzou vor- tale diplomatiekeblunders.Ten aanzien
men dat dit progmm niet m et pak en vanZuld-Afrika brak hijbotwegmetde
regels van het diplom atieke verkeer tuszak ZOu Overnemen.
Tegen het einde van de maand echter sen landen die regelmatige betrekkingen
ar onderhouden door het bebegonnen bijzonderheden over hetcon- m et elVka
crete program van het Kabinet bekend zoek an œ n Zuidafrikaans minister
te raken.In begrotingstermen kom en de met çen smoesje uit te stellen, twee
aangekondigde maatregelen hierop neer: schepen van de M arine te verbieden een
-

het Rijk gaat 57 miljoen meer bij- lang tevoren afgesploken beleefdheids-

bezoek aan de Zuldafrikaanse hàven
dragen aan de ambtenarenm nsioenen;
een verlaging van het collegegeld tot SH onsstad te brengen en aan te kondigep dat hij geld zou schenken aan de
500 gulden gaat het Rijk 25 miljoeù vnl
heidsbewegingen die in Zuld-Afrika
kosten;
-- aan huursubsidies gaathet Rijk tien tegen hun regering in yerzet komen.
Frankrijk en Engeland stootte hijvoor
mi
ljoen meer beteden;
voor ontwikkelingshulp wil het kabi- hethoofd door een verbod aan de Connet13 miljoen en voor cultuur,recrea- corde ODl OVef Nederland te vliegep,

tie en maatschappelijk werk 24 miljoen terwijleen soortgelijkvliegmigvan Rusméér beschikbaar stellen;
sische makelij daar ré1 toutemming
voor werkloosheidsbestrijding komt voor kreeg.Ook liet h1J, doorschemeren
dat hij in het NAvo-verband fel te
250 miljoen ter beschikking;
-

de uitgaven voor defensie worden

keer zou gaan tegen Griekenland en

Portugal. Toen echter omstreeks het
me
t64 miljoen verlaagd;
de uitgaven voor de werkloosheids- midden van de maand op de vergadebestrijding worden gevonden uit <een ring vap de NAVO in Kopçphayen
meevaller in de belastingontvangsten'; puntjeb1Jpaaltje kFam,bleek h'
l'
lemgsde overige meeruitgaven worden bestreden door œn krachtige verhoging
van debenzine-accijns,die de pril's van
de benzine reeds per 1 augustus m et 8
centsperliterza1doen stijgen.Deauto-

zins bakzell te hebben gehaald en het
toch m aar beter te achten geen spectaculaire stappen te ondem em en en zich
te bepalen tot actie <in de wandelgangen .

inister Gruyters van Volkshuisvesting
mobi11stkrijgtdus hetgelag te betalen. M
Overigens schijnthet kabinet er finan- lietzich in hetbegin van de m aand ontcieelnietzo slechtvoor t: staan a1stij- snappen dathetin zijn voornemen 1ag
dens de formatie werd gékreesd.
de elgenaars van <dure'huizen aay te
Intussen hebben enkele ministers ook al pakken door hun de pas af te snilden
beleidsdaden moeten stellen. M inister haar het afschrijven van hun hypoDe Gaay Fortman van Binnenlandse theekrent
e bij de aangifte van hun in-

Zaken heeft de ambtenaren aangekon- komstenbelasting. Dit was niets minder
digd, dat het kabinet ook te hzlnnen dan een blunder.K rachtens de algemeaanzen een beleid van salaris-nivelle- ne belastingwetgeving zijn de renten
an schulden nu eenmaal aftrekbaar en
ring za1toepassen;hijheeftdaarechter v
in een gesprek met de bonden overeen- hypotheekrenten behoren tot de catego-
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rie renten van lhul
den. Van tween leiding de baprekingen hebben plaatséén dus: het Kablnet heeft besloten de gevonden die tot de vorm ing van één

algemene regelafteschaffep die renlen chns
-tep-democratiwhe partij moesten

van schulden aftrekbaarm aakt,6fmpn
''- voerep,heeft kab'
m etsformateur Burger
heer Gruyters maakt uit hoe de belas- œ n flkse trap na gegeven. Dat Burger
tingwetgeving in Nederlu d wordt toe- doelbewust op xn kabinet Den Uy1

g
epast. Mijnheer Gruylers heeft dan aansmurde, was begrijmlijk en allesook alheel gauw bakzell moeten halen
en verteld dat men hem tverkeerd had
begre/ p'.De standaardsmoep van iedere polltlcus die zich verpraat. M aar intussen liçt hij wel doorschemeren, dat

hijvoomemensisdejaarlijks
e huurverhogingen te laten yecallen - Verm oeva
delijk om het'kapltahsme' n de kleine huiselgenaars de kop in te dn kken
-

en da!een nieur systeem van sub-

sidiëring m de wonlngbouw p1wprden

toegepast. Hoe dat er precles ult a 1

zins gerœhtvaardigd;m aar behalve dat

heeftMjevep doelbeu stdoch meteen
minderwaardlg soortmiddelen een wig
trachten te drijven tussen de drie confasioyele p>rtijen;en daarmee handelde h1J in zl
'jn vertrouwensfunctie van
fo= ateur ten enen male oybehgorlijk.
Doylbewustsme- hijdeChnstelilk Histonxhe Unie verrijten voor de voeten
die niet allm n onluist waren, doch bovendien beklqed werden in termen die
geen enkeleachzelfrespecterende partij

ziep, >1 hij pas later beklnd maken. van x n fo= ateur hoeft te nem en.
Kilken ofhijwéérverkeerd lsbegrepen. Dqarmee manoevreerde hij de CHU
Het m eest bont K hter maakte het mi- bmten hetkabinet,tem ijlde beide annister Pronk van Ontwikkelingyhulp,die dere confessionele partijen eraan deelopenlijk verklaardedatde Partijvan de nam en.
Arbeidjwaawan hijzelf deel uitmlakt, Een listige streek van Burger.
allœn vredehlqftgeyonden metditka- Immers,aldus Steenksmp,door ditverb
inet,omdatZIJdaann
' de mo#elijkhqid schilin positie ten opzichte van het kaonderkende om de polarisatle-politlek bi
net werd niet alleen de eeneording
voortte zetten en de partijen v6n het van de drie confessionele partp-en bemidden - daarmee bedoelde hlj uit- dreigd,maar ook hun voortbestaan.De

drukkelijk de confessionele parjjen -

verder te kunnen uithollen.In dlezelfde
geest lieten Zch andere bewindslieden
M evr. Vorrink en Gruyters o.
a.uit. Begrijpelijkem ijs kwsmen de leiders van de twee confessionele Plrtijen
die in het kabinetZtting hebben,de he-

ren Aantjesen Andriessen,daar tegenop.Als hetzo doorgaat,zeiAndriessen,
polariseerthetkabinetZchzAlfweg.En
Aantjes stelde offlcleel vragen aan de

sxmenwerking immers m et het kabinet

Den Uyl dreèf niet allœn eey splijtzwam tussen de conf- ionele dne,maar
ook binnen de dde confessionele partljep ieder aflonderlijk. In alle dde

drelgde onderlmge yerdeeldhlid tussen

leden die umenwerkmg
' me!lmksvoor-

staan,en leden diemeerprljsstellen op
samenwerk'
mg met reshts. Zouden de
driecpnfmjionele partpen zich naardie
cheidlngsllln opdelen, dan zouden in
minister-president, die echter m et een s
eiteén Den Uy1énW iegelhun zin krijboog om de zaak heenliep en we
'rkant f
gen en de kern van politiek Nederland
ontklnde datdeheren (en da e)van de in twee blokken worden verdeeld.Voor
Partp van de Arbeid Zch in hetkabinet een fmiddenblok'zou er dan geen plaats
meer door partijbelvg dan door het meer zijn. De christelijke beginselen
landsbelang lietey leiden. Hij meende zouden dan in de politiek geen eigen
bovendien,dat mmisters uit het confes- stena meer hebben.
siopele kamp zich aan soortgelijke uit- Dea waarschuwing vohd gehoorbija1latlngen hadden schuldig gemaakt - le drie de conf- ionele partijen in de
Van Agt had verklaard,dat hij en de vergadeyingen die Zjieder afzonderlijk
KVP tot het kablnet waren toegetreden oq 23 pl
Melden en waarin zij alle
On3 een t
l
-rr- le radicalisee g van de drle een ni
resolutie behandelden die het
Partijvan de Arbeid te voorkomen'- principe-b>luit inhield om tot de voren datmen tenslotte mahrniett
e zwaar mlng van e n christen-democratische
aan <woorden' m oat tlllen en beter partl
'
j te geraken.De minste weerstand
deed op de daden van het kabinet te opttmo
e de- resolutie bij de KVP,
wachten.Het boteqt npg niqt zo best dle haéertto
njewijzigd vnnam.De Antitussen de partners m dlt kablnet.
Revoluhonalren a endeerden de r>oEén christen-democratische #ur/fJ. lutiein dieZn datdenieuwe qartijniet
Prof. Steenkamp, de man onder wiens allœn,zoalsin de oorspronkelljke tekst
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stond,tbijvoortduring op de uitdaging de universiteit een collegbgeld van duivan het Evangelie wi1 antwoorden', zend gulden,ineenstebetalen,wordtgedoch ook, vol
lens de tekst yan het eist.Dan moeten wijons. Pardon amendement, Szxch daartoe laat gezeg- nîet aan die wet houden vond minister
gen door de verplichtende norm van het Van Kemynade,die Zch bijzijp eerste
Evangelie,zodatergeen sprake kan Zjn optreden m de Tleede Kamer ln allervan gelijkwaardigheid van andere inspi- 1e1bochten wrong om de ongeveer 1500
ratiebronnen'. Dit am endement richtte studenten die aan hup verplichting niet
zich tegen de opvatting Van de KVP hadden voldaan,vrijultte laten gaan en
voorzitter, De Zeeuw, die aanstuurde degenen die wé1aan de wetgevolg hadop een topen' partij, waarin naast de den gekeven, zo goed en zo kwaad a1s
Bljbelook andere inspiratiebroM en a1s hetn?g kon,compensatie tegeven voor
bijvoorbeeld hethllmanisme werden er- wat z1J teveel bleken te hebben betaald
kend.De KVP accepteerde deze correc- a1s het collegegeld tot 500 gulden werd
tie, omdat daarin hqt humanisme niet teruggebracht.
werd uitgesloten a1smspiratiebrop doch n xretisch kèn hij natuurlijk zxltlfrilij1(
slechtsalsgelqkwaardiqe inspiratlebroq. volhouden dat een eenmaalaangenomen
De Christelijk Historlsche Unie had
t niet moet worden nageleefd,m aar
m eer moeite m et de resolutie. Oud- YJ betoogde dat de wet zoveel lacunes
minister Beernink verzette er zich hef- bevatte dat zij onmogelijk meer kon
tigtegen en dreigde zglfsde oudeCHU worden uitgevoerd.W aar de Kam er teopnieuw tezullen oprlchten,a1shetooit genover stelde,datm iddelen ter uitvoetot een samensm eltmg zou komen. Op ring alsnog kunnen worden gezocht.Zij
haar vergadering echter sprak Sta n- bond de minister op hethartac
'h alsnog

ko p en zijn woorden deden de stem- naarstig aan het zqeken te zetten.Een

m lng omslaan. M et grote meerderheld
werd ook daar deresolutieaangenomen.
De nieuwe partijza1voorlopig a1s een
samenwerkingsverband optreden onder
de naam Christen-Democratisch Appèl.

W q hebben een wef/(1)W ijhebben
eqy wetdie hetomroepbestelregelt,en
w1Jhebben œn verdrag datillpale zendersqerbiedt.Dap moeten wiJ ons ook
aan d1e wet hpuden.Datverdrag moet
worden geratificeerd en onmiddellijk
-

daarna m oet Radio Veronica uit de
lucht.Dat was hetstandpuntvan minister Van Doorn,die daarbijsteun vond

desbetreffende motle, door de Kam er
aangenom en, werd D danig gefo= uleerd dat de M inistér haar naast zich
neer kon leggen.Fraai!
De eerste botsing. Tegen het einde
Van de maand kreeg het kabinet Den

Uylreedszijn eerstepolitieke nederlaag
te incasseren.Van de zijde der confessionele partijen werd bezwaar gemaakt

tegen enkele maatregelen door de Regering aangekondigd - m et nam e tegen
de verlaging van het collegegeld en de
verhoging derbegroting van CRM .Teneinde de doorvoering van deze maatregelen te verMnderen, stelde de KVP
ng Van de benzne-acVO0r de verhogi

bijalle partijen die politieke of geestelijke afflniteit vertonen met een aantal
jnsslechtsvoorœn derdegoedtekeuom roepverenigingen. A/eronica naocht ci
dan enkele maanden geleden de groot- ren.Toen dit voorstel werd verworpen,
*J
* VOOr het dilemma éfwel de
ste demonstratie van jongeren hebben stond ZI
opgeroepen die Nederland tot dusverre hele voorgestelde verhoging goed te
aanschouwde, het argllment dat deze keuren en daarmee de weg open te m ademonstratie :de volkswil' tot uitdruk- ken voor de doorvoehng van het hele
egeringspakket ôfwel de accijnsvprhokingbracht,maaktenauwelijksenigein- r
ging in zlln geheelte ve- erpen.ZPJ bednlk.Veronica's dagen zijn geteld.
letwatwrang deed hetaan,dat de wer- sloot tot het laatste. Premier Den Uyl
kelijk zwaarweyendetecu ischeen inter- tilde niet al te zwaar aan deze neder-

aag;hijachtte- terecht- de 75milnationaal-juridlsche arglxmenten voor l
het standpunt van de m inister nauwe- joen waar hetom ging,geen kabinetslijkstersprakekwlmen en hethelede- crisiswaard.
bat Zch concentreerde op politieke argumenten, waar zich maar al te zichtbaar de belangenorganisaties - de omroepverenigingen - achter vepcholen. Verenigde Staten van Amerika
-

Wijhebben een wetl(2)WPJhebben

-

HetWatqrgate-schy daal.Veelnieyw

een wet die door hetparlement is aan- lichtis er in de W atergate-affjire nlet
genomen en waarin van studenten aan gekomen gedurende de maand Juni.De
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xon
r- prijsstop werkt,een meer efficiënt sys-

teem van prijstoezichtin te voeren.Zode gelegenhsid te bieden zich onge- we1 in Amerika als daarbuiten vraagt
deze maatregel niet r1Js
toord metzljn gast,Brezlnev,bezigte mennkzilcahata,fzof
houden.Daardoor kwam de kroongetm- kelo niet reeds té laat kom t

ge,John W esley Dean,vooN alig juri- om de inflatie nog te kunnen keren.

disch adviseur van de Presldent, eerst
tegen het einde van de maand aan de
beurt om gehoord te worden. Uit de W est-Dnitsland
voorafgaande verhoren in dea m aand Omkoopschandalen.Tijdens de veris reeds gebleken, dat oud-minister
e
z
inlscampagne eerder dit jaar beM aurice Stans a1s hoofd van de com - ki
schuldlgde W illy Brandt zijn christenmissie uit de Republikeinse partij,die democratische tegenstander
s ervan ende gelden voor Nixons herverkiezing
ke
l
e
oyq
r
l
ope
r
s
ui
t
Zj
n
e
i
g
e
n partl),die
br
e
ng
e
n,
e
e
n
ve
r
r
e
v
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n
bijeen moest
egen zl
'
J
'n Ostpolitik stem den,te hebben
fraaie rol heeftgespeeld 1
'p hetverdon- t
keremanen van belangrp
-ke gegevens omgekocht. Naa: aanleiding van deze
rnstigeb/chuldlgingeistedeCDU een
omtrent de herkomst van deze gelden. e
rzoek. Hangende dit
D e verklaringen van D ean kwamen er- parlementalr onde
erzoek zijn echter feiten aan het
op neer, dat de President reeds enkele ond
dagen na de ontdekking van de inbraak lichtgekomen diede helezaak onderstein het W atergate-gebouw op de hoogte boven keren. Niet de CDU , maar

andtseigen partijgenotep hebben zich
moetzijn geweestvan de pogingen die Br
an grove omkopenj
' schuldig gemaakt.
vanuit het W itte Huis in hetwerk wer- a
'ten-democratische Bondsden gesteld om deze zaak in de doofpot Va: twee chns
testopmn.Hijheefthetvuurwe1nader dag-leden staatvast,dqtzijmetbedraen van 50.
000 m ark ziln omgekochtom
aan de schenen gelegd van de Presldent g
vôôr Brandts Ostpolitik te stemmen.
en van zijn allernaast! medewerkers, Vooraanstaande personen uit de sociamaar een absoluut bewils heeft hiJ nog
istische partij bekokstoofden deze omniet kunnen leveren. Aan het eind van l

perij.Ook door figuren uit de libedemaand ishetechterduidelijk dathet ko
rale partij, die %et Brandt samengaat,
onderzoek zijn hoogtepuntnadert.
zouden soortgehlke omkooppogingen
zijn aangewend.Het ergste van alles is
rbij, dat Brandt indertijd zijn OstInflatîe-bestrilding. De indexcijfers daa
litik slKhtsmet de kleinstmogelijke
gingen in de eerste helftvan ditjaarin po
naeerderheid door de Bondsdag zag aanAm erika scherp omhoog - zo scherp genomen.Dat hijmet andere woorden
datvoor hetheeljaar een stijging met zijn overwiM ing aan omkoperijdankte.
9Z moest worden verwacht. De oor- Nietswijsterweliswaarop dathijdaar
zaak daarvan 1ag voornameli
jk in de persoonlijk aandeelin had - niemand
stijging van devoedselprijzen.Ditbete- twijfeltaan zijn integriteit- maar een
kende dat de liberalisering van prijan pijnlijke zaak dreigthetvoorhem toch
en lonen,dieNixon in januariafkondig- welte worden.
de,heeft gefaald.Niet aan de kant van
de lonen; de vakbonden hebben zich in
de onderhandelingen over de collectieve
arbeidsovereenkomsten inderdaad over- Frankri
jk
eenkom stig de wens van de President - M chtsstrqd in de opposîtîe.Binnen
gematigd. Niet echter de ondernem ers, de linkse opm sitie tegen het Gaullisme
diehogeprijzen konden maken doorde werken de socialistische partijen, de
export van hun goederen. M edio juni voorm alige katholieke vakbonden en de
heeftNixon d
'aar een eind aan gemaakt communisten zogenaamd tbroederlijk'
door een prijsjtop af te kondigen,die slmen onder leiding van M itterand.

gedurende zestlg dagen za1 yelden en
alle prijzen bevdest op hetnlveau van
de eerste week van juni.<
D econsument
gaatvöôr de export',verklaarde hij.qk
kan niet toestaan,dat biefstuk,kaas en
eieren van de Amerikaanse eettafelverdwijnen' He
de ttl
we
igt
einmaa
zijn
ndbe
endoe
da
li
tng gedurende
deze

Daarbijproberen de communisten,ouder gewoonte getrouw, de toon aan te
qeven.M itterand echterwi1zijn opposit1e aanvaardbaar maken voor een m eerderheid van het Franse volk en zich
daartoe zo ver a1s binnen één beweging

mogelijk is,distantiëren van decommunisten.Daarin werd hijdeze maand ge-
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d gebracht:- De Fianna Failstelde
holpen door de Tdemocratische vakcen- doo
lders kandldaat om aldus een geste
trale',diezich op haarcongresduidelijk Chi
opstelde in liberalerichting - tewetep te maken tegenover de protestanten in
in de richting van hetbehoud van vril- Noord-lerland.
heid en zelfbestuur. M itterand heeft

zich gehaastteverzekeren dathijin die- SPanje
zelfde richting wi1 koersen.

GeneraalFranco,die 34 jaar lang vier
topfuncties i
n zijn persoon verenigdeM inister-president, OpperbePr
e
s
i
d
e
nt
,
Griekenland
velhebber en Leider van de Falange-beAfschaffing van de monarchie.Op 1 weging,die hem in de Burgeroorlog aan
junihebben deGrieksekolonelsde mo- demachtbracht,- heefttweevan dqze
narchie afgeschaft, zulks onder de be- t
opfuncties prijsgegeven.Hij heeft zljn
schuldiging aan he! adres van koning naaste m edewerker, Luis Carrero Blan-

Constantlln dat hiJ <een onvergeeflijk
gebrek aan Kolwassenhqid' ten toon
spreidde. M im ster Presldent Papadopoulos riep Griekeyland uit tot een

co,eep adminraal nog conservatiever

ingelaten met allerleicgmplqtten tegen
de kolonelsregering, blllft zlchlelf beschouwen als de vertegenwoordlger van
delegaliteiten verklaarde tezullenblijven vechten voor œn herstelvan de monarchie in zijn land.Hijeisteeen volks-

heeftgemaakt.Zijn kabinetis aanzienlijk kwelsbaarder geworden, ten eerste
omdathijZch nietmeerde steun heeft
verzekerd van de partijen die onder

dan hilzelf,tot Premier benoem d en de
leiding van de Falange aan een nieuwe
secretaris-generaal, Valcarel, overgedragen. De nieuwe Premier heeft metœ n
een uiterstconservatief kabinetgevormd
uitpolitiek weinig vooraanstaande personen,die hem dus niet naar de kroon
kunnen steken. Het is echter de vraag

<presidentiële republlek' en benoemde
in één adem daarmee zichzelf tot President. Alle enzblenlen Van het koninpschap werden verwijderd. Constantiln
zelf, die zich gedurende zijn ballingschap in Rome maar al te gretig heeft of hijhetZch daardoor gemakkelijker

stemming.De kolonels willen eveneens
een referendum over de <basisprincipes'
van hun nieuwe Grondwet, die onder
het m Om Van dem ocratie een legalisering Van de dictatuur inhouden. Uiterlijk eind julizalhet Griekse volk qe-

Franco in de regering zaten - metname de Falange en de Opus Dei - en

ten tweede omdat hijniet kan steunen

op de onkwetsbaarheid van het Staatshoofd,Franco.Of de oppositie,metname de christen-dem ocraten, veel kans

zullen krijgen om hem zijn kwetsbaarheid te doen voelen,staatnog te bezien,
leyenheid krijgen zich over deze basls- maar dat zij het za1 proberen is Zeer
prlncipes uit te spreken.Hoeveelvrij- we1mogelijk.
heid het dàarbijza1 genieten om tegen
te stem m en,m oet worden afgewacht.
Noord-lerland
Overeenkom stig het Britse hervormingsplan zijn in Noord-lerland voor het
Ierland
Presidentsverkiezing.Heeft de Fian- eerst verkiezingen gehouden op basis
naFyilonderleidingvan devoormalige van evenredigevertegenwoordiginj.De-

premler Lynch in m aartde verkiezmgen ze verkiezingen hebben ertoe gelmd,dat
voor de Dailverloren,de presidentsver- ten eerste de absolute overm achtvan de
kiezingen heeftzijgewonnen.Zijhad de Protestanten in hetparlementten einde
protestant Erskine Childers candidaat 1s;de katholieken hebben 19 van de 78
gesteld voorhethoogste ambtin de Re- zetels kunnen bemachtigen. De parti
j
publiek en dezewon de strijd tegen de van Brian Faulkner, die tot dusverre
kandidaat van premier Cosjraves'par- aan het bewind was,verwierf 25 zetels.

tij, de katholiek Tom O'Hlggins.Chi1ders is de tweede protestantse President
van Ierland.Zijn vaderstamde uitEngeland en koos in de burgeroorlog van
1922-1923 departijvan De Valera,de
thansaftredende:91jaaroudePresident

De overigezetelsginlen vooreen groot

deel naar meer milltante protestantse
groeperingen, waaronder die van Ds.

Paisley.Faulkner staa!dusnu voor de
keus.Gematigd als h1j is,wi1 hij met

Paisley niets te maken hebben, maar
van Ierl>nd.H iJ werd gevangen geno- dan rest hem slechts een verbond met
men door de vader van de tegenwoor- de katholieken.Of dat haalbaar is,zal
dige minister-presidenten door deze ter de toekomstleren.De verkiezingen heb-
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ben ten tweede aangetoond,dat dç ver- Chili
onderstelling van de Britse m m
'ister Het verzet gen de regering M lende is
W hitelaw,dat het Ierse volk in lrote in de loop te
van de m aand hevig opgemeerderheid qiets van de terrorlsten laaid.H et komt nu van alle kanten tem oet hebben, Juist was.De kandidaten gelijk èpzetten.De arbeidersin de kovan de IILA en van deprotestantsem ili- Pe= lJ
n staken, hetgeen desastreua
tanten hebben geen voet aan de grond gevolg'ne
en heeft voor de CMleense eCOgekregen.
nomie; de christen-democraten hebben
Allende de totale oorlog verklaard en
een grondwetswijziging door hetparleA rgentinië
ntgekregqn dieeen eind moetmaken
De nieuwe President van Argentinië, me
aan het natlonaliseren per decreet; het
Hector Campora, is pçrsoonlijk zijn constitutionele hof,dattotdusverre zich
po
s
tel
eit
di
s
eke peewader, de ex-dictator,nOg altijd regeringsgetrouw opstelde: heeft

E1Lider voor miljoenen Argentijnen, uit M addd laan halen. Hem
werd een triomfantelljke terugkeer bereid,die echter ontaardde in een schietpartij, die enkele tientallen doden en

t
en aanzien van dezelrondwetswljziging
het veto van de Presldent niet gedekt;
de bisschopm n Zjn in ver/tjekomen
en tenslotte dreigeq de mllltalrep mqt
gewam nd verzet.D1t laatste is niet bzj
epkele honderden geWonden eiste.Daar- dreigen alleen gebleven.Tegen het eind
bPJishetmerkwaardige,datdeze schiet- van de m nlnd werd er 4en aanslag gepartijen naarallewaarschjnlijkheid niet qleegd doormn tankeenheidop hjtprewerd ondem omen door Pçrohs tegen- sldentiële palels.Allende restte m et anstanders, maar door minderheidsgroe- deo m eer dan en wetsvoorstel tot inmn binnen zijn aanhang zelf.
voering van de staat van beleg.

België
Iedereen is opgetogen over de prachtige zom er die uit de lucht valt, m aar
klaagt over de hittegolf die daarm ee gepaard gaat. Er isdroo#e en dreigend

gebrek aan drinkwater.Er zijn ook klachten ùver dç overvolle want nog te
schaarsezwembaden.M aarin devoorbijejunimaand hebben deBelgen vooral
gepraatover het steeds duurder wordende leven.Eind juniverliep de eerste
driemaanden prijzenstop en op 1juliging deprijsvu debenzinedehoogte
in. Binnenkort volgt het openbaar vervoer en ook de sociale abonnem enten

staan op delijst.Erwerd nog veelnagekam overde staking van dehavens
van Antwerpen en Gentdiewerden dx dgedm ktindeachtste week. Een lang-

zaam-aan-actieisernu een uitlopervan.Deminbouw kentzijn drukkeseizoenperiode en voordelandbouwerswordtheteen vroegeoogst. De ronde van

Frankrijk isbegonnen.
VeelBelgen hebben tothun spij
thetbesluitgenomenvoortau geen niernoch
levermeeroptafeltebrengen.N ieren levertreden im m ersop a1sopslagplaats

van chemicaliënbijhetveedatbehandeld wordtmetho= onen en antibiotica.
Zijzijn erdes te giftiger om geworden.H orm oon-kalveren worden al lang
afgeschreven en demoedigenweren ookaleenpaarjaardeonsmakelijkopgeblazen kippen.Vroeger vond men troostin vis, m aarook deze illusie werd ons
afgenom en toen Testaankoop zes m aanden geleden het kwikgehalte van dit
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natuurproduktbelichtte.Injuligafdiuelfde blad van deverbruikersvereniging
dan ook de raad m ee:zorg voor sober: tafelgeneugten en voor afwisseling in

de vergiften die je inneemt.Op ministerieelniveau nam Men het besluit de
zaakwatstrengertecontroleren.Devraagtblijftechterofmen dekredieten en
het personeelza1voorzien om ditefficiënt te doen.
Onze kinderen hebben hun proefwerken gem aakten m ogen hogerop of m oeten

zittenblijven.Erzouden zowat50% kinderen zijn diein delagereschoolooit
eenjaartjemoetenoverdoen.Eensymptoom datnogmaarweinigonrustmeebrengt in de publieke opinie en op het hoogste vlak, waar m en vooral denkt

aan versteviging van gebouwen en zuilen.ln alle étiltezijn werkgroepen bezig,
na hetVernieuwd Secundair OnderwijsN .S.O.)nu ook te werken aan een
Vernieuwd LagerOnderwijsN .L.O.).W ijhebben nog nietgehoord datverontruste ouderverenigingen zich hierverdienstelijk maaktèn.
sve hebben nagekaart overdeschandalen in de politiek en slechts weinigen

vonden hetbelangrijk zich te ergeren overhetoverhaaste nàchtwerk van de
Parlem entairen die in K am er en Senaat zowat zestien beladgri
jke wetten en
pakten hebben gestemd op delaatste dag voorhun vakantie.Erzijn nietzoveel
Belgen die weten datwijnu een nieuw schoopakthebben,datde twee zuilep
van hetRijks-enhetVrijOnderwijsverstevigt,hetgeen hetland tientallen m iljarden mag kosten.Dat wijeen cultuttrpaktrijker zijn waarbij de gevestigde
groepen voorzichkelfverzekerd hebben datzijvèorde toekomstde officieel
gesubsidieerdeculmurbeoefeningstevigin handenkunnenhouden.Wijkregen
een Duitse cultuurraad.Een en ander werd nog beslist inzake de begrotingen
van onde- ijs,van economische en van buitenlandse zaken,nog wat inzake
kredieten en leningen,er werd een aanpassing van de ziekenhuiswetgeving gestem d en een wetover natuurbehoud en geluidshinder.De anticonceptiva m o-

gen nu vrijbekend gemaaktworden en wijkregen,in weerwilvan een felle
clmpar evan degrootwarenhuizen die veelaltot21 u.open zijn,een verplichte winkelsluitingom 20u.@ehalve op vrijdagofop devooravond van een
feestdag).
Nadatde Kamer ditalles op één zitting erdoor had gejaagd,deed de Senaat
het nog eens m ooiover,eveneens in één zitting,m etnach- erk toe.Eén ont-

werp van wetheeftzijgeamendeerd a1ssymbolisch bewijs dathettweekamerstelseleen waarborg isen blijftvoor een waredemocratie in onsland.
N u de B.S.P.zich zo besproken zieta1stBelgischeSchandalenParti
j',heeftzij
een verhaaste inspnnning gedau om haar ideologisch blazoen op te frissen.
H et ideologisch congres datreedsenkele jaren naar f
later'werd verschoven,
ligtnu vastvoor april1974.V erleden zaterdag w erd de Algem ene Raad van de

partijbijeengeroepenom eenvoorbereidendbuisdocument,gepresenteerddoor
HenriSimonet,tebespreken.Hetiseen behoorlijk smk,maarhetwordtdxr
linkseB.S.P.-ersarn anendbekeken:zijvermoeden datdemoderniseringvan
de doctrine een gelegenheid isom een stap tezdten in de richting van deintegratie in hetneokapitalism e.Ook de figuur van Sim onet a1s auteur en presen-

1128

Polidek O verzicht

tatorvan denieuweboodschap wektonbehagen.Hijisimmersdesuccesvolle
centnzm figuur in de B.S.P..U it de tekst valt ook te lezen dat m en hoopt op

eenverrijkingvanhetkiezerspubliek,komenduitdemiddengroepenvàn kleine
zelfstandigen, m iddenstanders, ontevreden kaders e.d., wat een verschuiving

naarcentrum-linksbetekentendusnietlangermeerindelijnvan defrontvorm ing van de progressisten ligt.

Hetisopmerkelijk datveleradicalejongeren uitde leeftijdsgroep van 20tot
zowat40jaarzich nietaangetrokken voelen doordesocialistische partij.Zij
hebben zich meestal zopas geëmancipeerd uit de eigen christelijke zuil en
w elen zich allesbehalve aangetrokken doorradicale ideologie m etintegrerende
politieke prakti
jk.W egenshaar verlangen naar radicale praktijk en eerder

soepele ideologievoeltdeze groep zich politiek dakloos.Noch in de ChristelijkeVolkspartij,noch in deB.S.P.voeltzijzich thuis;deP.V.V.komtnietin
aanmerking,de Volksunie blijktslechts een noodoplossing en deCommunistischePartijistedom atisch.
Een aantalvanhenisvan meningdatdetijd rijpisom verzamelen teblazen.
Zij zijn ermee begonnen. Regionale werkgroepen worden sanlengeroepen,
plaatselijkekernen beginen zich tevormen.Erwerd een eerstestartgegeven
toteen ideeënopbouw overwatmen wilen wie ereigenlijk bijhoort.W atdeze
groep zalworden,blijfteen open vraag.In iedergevalisditdestartvan een
nieuwe politieke beweging.Zij noemt zichzelf Politiek Altem atief:zijwil
anderszijnindepolitiekeactie,in hetpolitiekeprogramma,in haardemocratischewerking toten metin hetvormen van een pm ijwanneerhetooitzover
kom t.H et m eedoen aan verkiezingen kan nooit hoofddoel worden, hoogstens
we1een activiteit naastandere wanneer de strategie dat op een bepaald ogenblik vereist.
Politiek Altem atief kom t op een ogenblik waarop velen in Vlaanderen het

geloofverloren hebben in devemieuwendekrachtvan debestFande structuren

en in deBelgische politieke praktijk.Eriseen katalysatornodig om opnieuw
beweging te brengen in de gescleroseerde toestand;de B.S.P.m oet geradicali-

seerd worden,de vakbonden hebben meer democratische werking nodig,het
ACV m oetvoor de keuze gesteld worden de macht in de CVP over te nemen
oferuitte trekken.En ditiseen politiek gunstig m omentvoor deze am bitieuze
opzet, aangezien het durend el
ectoraleverliesvan de nationale partijen deze
kwetsbaar hebben gemaaktvoor kleine verschuivingen.Misschien is het ook
een laatste kans,wantvele m ensen die werkzapm zi
jn in actiegroepenenin het

vormingswerkdreigen demoedteverliezen wanneerhetvoorhen onmogelijk
blijktom doortestotennaarhetpolitiekterrein,waarhunproblemen zomarginaalzi
jndoordataltientallen jarenlangallefxlndamenteleproblemeninideologische en comm unautaire banen worden gekanaliseerd. Er is een links-

rechtse polarisatie nodig op een sociaal-economische scheidingslijn die uitgaat
van een waardenpolitiek in plaatsvan een m achtspolitiek.
In W allonië bestaan parallelle bew egingen. Erisdegroep Bastin-Yerna(B/Y)
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die reeds flink gevorderd is in hetgesprek tussen radicalen in hetsx ialistische

en in hetchristelijkekamp.Erishetexperimentte M ons,metsenatorNoëlen
zijn democratische progressieve unie (U.D.P.),eris de M .P.W .(M ouvement
Populair W allon) en Rénovation W allonne,het vakbondsfront te Luik,e.a..
De sim atie in W allonië heeft wel een ander gezicht dan in Vlaanderen: in
Franstalig België overwegen de vrij
zinnigen en socialisten,in Vlaanderen iser
een traditioneelkatholi
ek overwicht.In W allonië lijkteen vem ieuwing van de

ideeëneeneerstevereistetezijn,inVla= derenisermeerbehoefteaannieuwe
structm en.M aar de grondstromingen zijn verwant.Voorlopig is er nog maar
weinig contact tussen deze bewegingen in beide landsgedeelten.Dat heeft de

gescheiden ontwikkelingmeegebracht.M aarvermoedelijkza1ditcontactin de
toekom st aan belang winnen eens dat een concreter politieke strategie wordt
Opgesteld.
9 -7 -73

Rita Jolie-M ulier en W ard Bosm ans
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Gqlda M eir:
een moederin Israël

een massale Strgatdem onstratie Van tien-

In het boek Golda M eir spèaks out'
spreekt Golda'le voor Zchzelf - de

in de geschiedenis van de Sovjet-unie.

duiàenden wildjuichende joden, een

spontane uitbarsting zonder prK edent
A1s minister van buitenlandse zaken

ijzeren Golda'le,dochtvrvan de joodse 1955-1965) had ze na de premier de
timmerm an M abovitch uit Kiew, œ n
v
ak
aan van ongewoon formaat, zoals
zi
jnnd
ochter later trots van hem getuigt.
Het boek is sam engesteld uit redevoeringen, interviews en artikelen Van,
door en met Golda M eir,Israëls Eerste

meeste invloed op het beleid.Ze zou in

1969 Eshkolopvolgen a1sEerste M inister. Het enigszm s vierkante, iet of wat
mannelijke,zwaargebouwde lichaam ,de
met nicotine bevlekte vingers van de

onverbeterlijke kettingroker,de krachtiM inister,een van de drie vrouwelijke ge neus en de ongeduldige manieren

premiers in onze moderne wereld, ge- zi
jn in zonderlingemaarnietonglezievierd,bewonderd,benijd en gehaat.De rige tegenspraak met een huiselilk gepersoonlijkheid van Golda tevangen in zicht van buitengewone zachtheid, een
enkele zinnen is niet zo simpel. Amos warm e en plezierige stem en het sim-

Elon heeft het gedun in Zjn:The Is- pelegrijzegrootmoederknotje.Haardieraelîs.Founders cn# Sons:'Daarhad je pe Mchte ogen methun blik van bijna
Golda Meir,methaar zeventig jaar de kinderlijke oprechtheid verbergen een
Grand O1d Lady van de regerende A r- ijzeren wil, waarop niet veel van de
beiderspartij,Israëls eerste lmbassadeur nlannen om haar heen zich konden bete Moskou en briljante minister van roemen'(p.21,22).

buitenlandse zaken. Ze emigreerde in Na hetlezen van aldeze redevoeringen
1921 naar Palestina vanuit de Verenig- en schrijfsels- ontroerend somsin hun
de Staten, waar ze onderwijzeres was eenvoud en directheid - werd ik begeweestte M ilwaukee.M aar geboren in kropen door een sluipend gevoel van
hettsaristischeRusland hadookzijhaar jalouzie.Golda's leven is echt geen bed
herinneringen aan het geluid van ha- van roan geweest,pijn en lijden zijn
mers,die deuren en ramen van planken haar ni
etbesyaard gebleven,noch in
voorzagen tegen de plunderende Oe- haar persoonlpk en noch in haar pukraïnse boeren en aan het galopperen bliek bestaan,maar ze wist wat ze wilvan de raa nde paarden der koa kken, de,ze wisthoe ze hetwilde en waarom,
die door de joodse straten te Kiew re- en ze i, met vastbemden energie doelden om joodse huizen in brand te ste- bea sthaarWeg gegaan.qk kan nle er
ken. <<A1s er een logische verklaring niet0P beroemen geen vrees te keM en
Verre Van dat... In vreze en beven
nodigisvoorderichting,diemijn leven
heeft genomen'' zo heeft Golda een- heb i
k mijn weg gekoan.En inderdaad,
maalgezeld,ffdan is dit misschien wel we hebben er duur voor betaald (in
de verklarlng:de wens en de vastbeslo- mensenlevens).Maar a1sjoodse vrouw,
tenheid om vier- of vijfjarige joodse die scheepsladingen vo1 joden, overlœ
kinderen te bewaren voor dergelijke venden van de nazi-vernietigingskamscenes, voor soortgelijke ervaringen''. pen,naar de kusten van Palestina heeft
Haar aankomst te M oskou veroorzaakte Zen komen, enkel om weer te- gge1 M arie Syrkin,G olda M eirspeaks out,W eidenfeld and N icolson,London,1973,251pp.,
f 3,25.
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stuurd te worden,a1s deze vrouw nu het klok moet wezen, dan m oeten het dç
voorrechtheeftte leven in de staat van mannen zijn die thuis moeten blijven
Israëlwaarin delaatste jaren bijna een en niet de vrouwen'''@

miljoen joden zijn gearriveerd, in een Golda'
scarrièreschijntnog nietten eineindeloze stroom - mannen, vrouwen de.M s zijbesluit zich opnieuw kandien kinderen, die niet binnenkwam en daatte stellen bij de algemene Israëliomdatze Merlijdzmam worden geduld, sche verkiezingen ditnajaar,dan staat
maarin dewetenschap datzezijn thuis- zij opnieuw voor een harde strijd.Het
gekomen,wat zou deze vrouw zich nog isde strijd tussen de doelstellingen van
meer kunnen wensen?'(p.238, <M y life het oude,het klassieke zionisme - dat
betekent: het lot te verlichten van alle
ha
2 s been blessed',25 juli1959).
oden,waardan ook en hetcreëren van
In dit boek vertelt Golda van haar kin- j
een sociaal milieu, waarin zijzich zonderjaren in hetRuslànddertsaren,waar derangstvoordiscriminatie cultureelen
joden werden onderdrukten opzijgezet, spiritueel kunnen ontwikkelen - en het

in bepaalde gebieden opeengepakt nieuwe zionism e, het neo-zionism e,
moesten leven, tot bepaalde beroepen
arbij het zwaartepuntverlegd wordt
zich beperken moesten; ze vertelt van wa
van een Israël dat zichzelf verantwoorhaar eerste lessen in de illegaliteit lijk weetvoor de diaspora,naar een
haar oudere zuster was een toegewijde de
illegale - van haar leven en wonen in Israël dat de bezette gebieden beheert,
erdedigt en eventueel nog uitbreidt.
Amerika,van haar aankomst en strijd v
He
klassieke zionisme was bekommerd
in hetzanderige Palestina,haar worste- om tde
gemeenschap,om sociale probleling om a1s fzachte'Amerikaanse geacm
e
n,
he
t neo-zionism e om gebieden en
cepteefd te worden in de kibboets M erchawia, van haar leven a1s werkende gebiedsuitbreiding, om territoriale prolematiek. In het neo-zionisme, zoals
jongemoeder,wierhartaanhoudend en b
at wordt geanalyseerd in het maandafschuwelijk wordt verscheurd tussen d
vele en velerleiplichten,tussen haarge- blad New Outlook van mei '73 door
zin en haar werk en tenslotte van haar Shlomo N a'aman, professor in de gebestaan als vrouw en staatsvrouw.Haar schiedenis aan de universiteit van Teliv,zoektmen zijn argumenten te baoffidële toespraken voor de V.N. of Av
seren op feiten uit het verre verleden,
voorhetIsraëlische parlementzijn stel- in een religieuze en zelfs m ythologisch
1ighetminstaangdjmnd.Zijisop haar gdnfecteerde traditie. Historische hoogbest a1s Zj buiten de orde zijn kan. tepunten in het besturen van territoria
W aarlijk indrukwekkend is Golda'sver- worden door het neo-zionism e gebruikt
m ogen om uitveM a elde en complexe om m litieke argumenten op te duikelen,
problem en in één slag en m esscherp de die de huidige terdtoriale aanspraken
essentie te halen en die te verwoorden
in een paareenvoudigegezegdes,die een moeten ondersteunen. Aldus worden

rkelijke en authentieke joodse ervakind begrijpen kan.Overde m sitie der we
ingen vervangen door mythen en visivrouwen b.
v.in onze maM enmaatschap- r
oenen,verkleed en opgetutalshistorisch
pij:<Ik denk dat vrouwen niet zozeer gefundeerde lessen.Dat de grenzen van
een onrechtvaardige behandeling krijgen
ijd de grenzen van
du we1 een onlogische. Op een keer deze visioenen alt
hadden we het in het kabinet over het welk groter Israël dan ook te buiten
feit, dat er recentelijk een uitbarsting zullen gaan,dat spreekt vanzelf.
WaS geWeest Van aanvallen op vrouwen Dezest
rijd za1in de komende maanden
in de nacht.Een van de ministers, 1id hoofdzakelijk worden uitgevochten bin-

van een extreem rçligieuze partij,voel- nen Golda's grote Arbeiderspartij. Za1
de we1iets voor een avondklok. Vrou- de75-jarigeGoldanog in staatzijn deze
wen zouden thuismoeten blijven nahet strijd te voeren en aan te voeren? Van
invallen van de duisternis.Ik zei:f<M aar

hetantwoord op deze vraag hangtvoor

hetzijn de mannen,diehetdevrouwen een goed deelIsraëlsnaaste toekom staf.
lastig m aken.Als er dan aleen avond- M.vanTijn
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Binnengekom en boeken,aan hetbegin vJa iedere

rubriek vermeld,worden besproken naarmogel#kheid
van De Nooy en Wijnne vooral van beSOCIALE WETENSCHAPPBN

Buntinx,Hubert- Geënqageerde bedrqjsstructuren. - Universitalre Pers, Rotterdam,1973,153 pp..

lang,praktisch Aakster en Okm a en van
Leuteren. Een goed initiatief van de A.N .
P.S.V . voor haar eigen bewustwording.
Idem van de werkgroep 2000 voorde onze.
J.H.van M eurs
D r.J.M .A .M unnichs

Smits,Hans- Crimineel.- (Feiten achter Bouwstenen voor een
feiten),Spectrum,Utrecht/Antwerpen,1973,
Sociale G erontologie
96 pp-,j3,- ,BF.49.
Stappers,D r.J.G.- M assacom municatie, Dekker & van de Vegt, Nijmegen / Van
een inleiding.- (Informatie) W etenschap- Gorcum,Assen,1972,322 pp.,/29,50.
pelijke Uitgeverij, Amsterdam, 1973, 214 ln de serie 'Gerontologie en Geriatrie', a1s
vierde band verschenen in de reeks wetenpp.,/14,90.
G ee, H erman van der - H istorische as- schappelijke bijdragen, is deze studie een
pecten van de econom ische groei. - De goede introductie in een Jonge tak vàn de
Nederlandsche boekhandel, Antwerpen/u- sociale wetenschappen:de sociale gerontologie.Deschri
jver,bekend lectorin de onttrecht, 1972,245 pp.,/21,90,BF.285.
Whittau,< .A.C.- 01 hetgedruktstaat. wikkelingspsychologie van devolwassenheid
Van Gorcum , A ssen, 1972, 146 pp., en ouderdom aan deK atholiekeUniversiteit
van Nijmegen,geeft daarbi
j een goede in/14,50.
troductie in zijn eigeq onderzoekswerk,dat
vooral bekendheid kreeg in zi
jn dissertatie
Geneesmiddelen M - flcàlrr#
K aternen 2000,W olters-Noordhoff,

Groninjen,1972,4/5:35pp-,/6,-.

Hierzbn geen mediclaan hetwoord,maar
een pater-bioloog-futurist (Thiadens): een
biochemicus (Lucas Reynders), een mdustrieman (Van W inzum),een medisch-socioloog (Aakster),een werkgroep zelfmedicatie Utrecht, twee farmaceuten (W ijnne en
De Nooy), twee gedragstherapeuten (Okma en Van Leuteren) en een ziekenfondsunie-bestuurder (De Vries). Het congres,
dathier gedeeltelijk wordtverslagen,stond
onder de auspiciën van de Algem ene N ederlandse Pharmaceutische Studentenvereniging.
Veel kritiek,die aleerdertegen de farm aceutische industrie weerklonk, wordt hier

van 1964,Ouderdom en Eindigheid.
D e twaalf, gebundelde, grotendeels reeds

verschenen,maarmoeili
jktoelankeli
jkestu-

dies zijn gegroepeerd in dne afdelingen:
studies van algem ene aard, o.a. m et een
historische schets van de psychogerontologie,studies met betrekking tot de middel-

bare leefti
ld en tenslotte die welke gaan
Over de ouderdom in eigenlijke zin en eindigheid.

Hetomvangri
jkeempirischemateriaalwordt
in goede balansgehouden door studies die
de dragende ideeën in de gerontologie naar

voren brengen, terwijl het sociale van de
gerontologie voortkom t uit beschouwingen
die hetveld van de sociologie raken.
Deze bundelisonmisbaarvoor elke student

herhaald en qedocumenteerd. Door Van in delerontologie.Vakkundig entoch toeW inzum moedlg maar zwakjes bestreden. gankell
jk blijvend voor grotere problemaEr staat veel relevants in deze katerne, tieken dan het eigen specialisme,zi
jn deze
m aar de politiekevisievan geen van de genoem den leidt tot het aanbieden van voldoende geloofwaardige oplossingen voor de
gestelde problemen.Theoretisch ishet stuk

bouwstenen een goed fundament waarop
men met vertrouwen en kennis van zaken
verder kan bouwen.
G .W ilkens
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echte theorie.De schrijver meent dat een
psychisch fenomeen paswerkelijk begrepen
is,wanneer m en alle <m eta-'gezichtspunten

heeft toejepast.D.w.z.hi
j acht deze én

noodzakehjk én voldoende (hoofdstuk I en
9.Hijpastdittoeop waanvorming(hoofdtheorie.- (Au1a) Spectrum, Utrecht/Ant- 1
s
tuk 111), het ageren (hoofdstuk IV), de
werpen,1973,224 pp-,/6,50,BF.106.
v
akantie (hoofdstuk V) en rouwprocessen
Eerste tussentnds V.
S.O.-Rapport. - Li- (h
oofdstuk V1I).Hoofdstuk VI geeft blijk
cap,Brussel, 1973,159 pp-,BF.95.
van respectvoor leertheorieën,a1s compleHeim,Alice - Intelligentieen persoonlqk- m entaire visie naast de orthodoxe-analytiheid.- (Au1a)Spectrum,Utrecht/Antwer- sche.
pen,1973,221 pp-,j6,50,BF.106.
K untz,Karl-M ichael- Zur Soziologie der Het slothoofdstuk (V1II)gaatover analytiD avis,Norton D .= Inleiding totde spel-

Akademiker.- Enke,Stuttgart, 1973,237
PP.,D M .29,80.
M oustakas,Clark - Speltherapie.- Lem niscaat, Rotterdam / D enis, Borgerhout,

sche groepstherapie.
M et een aantal absurdismen wordt afgerekend.Bepaalde fouten en misvattingen in

1973,348 pp.,/22,50,BF.330.

crypto-m oralisme.

Roszak, Theodore - W here the wasteland
ends.- Faber and Faber,London,1973,
525 pp..

de prakti
jk van analytici en anderen worden duidelijk aan de kaak gesteld: zoals
Het boekje is vlot geschreven, maar het
bevat veel herhalingen (frapper toujours).

etbeeld:dat de leek van een psychoanaSchachtel,Ernest- M etamorfose.- Lem- H
l
y
s
e hierultkan krijgen is wel datvan een
niscaat, Rotterdam / D enis, Borgerhout, m ar
telgang door agressieve en seksuele
1973,368 pp.,/25,- ,BF.365.
fantasieën en angst en schuldgevoelens,
Schmidbauer, < . - Opvoeding zonder
lles bij voorkeur gecentreerd op de anaangst.- Het W ereldvenster, Baarn, 1973, a
lyticus.
195 pp.,j15,50.
tstuk overpartialreinforcement(p.106)
Ferkuyl,Proj.Dr.J.en Drs.C.Plomp - He
i
s
v
erwarrend en tegenstri
jdig.Het boekje
Christelqk laderwt/x
çmetde wereld alshois vooralvoor aankomende vakm ensen bestem d.
/7,
90.
W ilson. Colin - Van Freud naar M aslow. Allen kunnen genieten van de pregnante
m .i.is eclecticism e beter
Lem niscaat,Rotterdam /D enis,Borger- uitspraken,zoals <
rizon. - K ok, K am pen. 1973, 99 pp.,

hout,1973,287 pp.,j19,50,BF.295.

dan geborneerdheid' (p.111) en <het ontgaat mensen dikwi
jls, welke gevoelens ze
oproepen bi
j anderen'(p.152).

Proj.dr.P.C.Kui
per
de gevoelstheorie van de orthodoxe
Psychoanalyse actueel 0/ verouderd? Dpsat
ychoanalyse watarmelijk isgebleven met
Van Loghum Slaterus, 1972,170 pp.,

a1s elementen narcisme,libido en agressie
/14,50.
p.133) kan de auteur niet (verlhelpen.
Een psychoanalyticus met vele jaren do- (
ceerervaring geeft hier in acht hoofdstuk- Conclusie:<de psychoanalyse'isnog steeds
ken,170 bladzijden,zi
jn visie op een aan- actueel, maar ook gedeeltelijk verouderd.

ta1 psychoanalytische onderwerpen.DeEkli-

H etlaatste wellichtm eer dan de auteurbeJ.H .vanM eurs

nische theorie' wordt door hem geiand- seft.
haafd,inclusief de z-g.m etapsychologische

gezichtspunten. Dat zijn dan structurele
(Ich,Es en Uberich),dynamische (afweer),
economische (energetische of libidotheoretische), topische (bewust-onbewust), en

N orman 0.Brown

Leven tegen dood
Ambo,Bilthoven,1972,431 pp-,j25,- .

Freud isnietalleen slechtsde grondlegjer

genetische gezichtspunten. De mechanisti- van een individuele therapie tot genezlng
sche metafysica die hiermee door Freud van een neurose.Freud is een beérip, dat
bedreven is bij zijn constructie van het staatvooreen nieuwe antropologievan een
psychische apparaat,verwerpt de schrijver. neurotische mensengeschiedenis,a1s een reDe instanties Uberich, Ich en Es laat hi
j gister van de ondeugden en dwaasheden
onaangetasta1s méérdan fenomenologische van de mensheid.

ervaringen op common sense niveau. Hi
j Voorde schrijver,meercultuurfilosoofdan

spreekt van 'systeem der metapsycholojie' psychoanalyticus, is het duidelijk dat de
heid, laat staan noodzaaky is aangetoond voorui
tjang geen idee heeft van wat zij
vooreen systematiserinj van alde boven- werkelbk wil.Zijkan zichzelf nietbevrij(p.45) hoewelnooit een logische mogehlk- mensheid b1jalhetrusteloze streven en de
zenoemde <meta-' gezlchtspunten in één

den,omdat zijzich niet kan bevredigen in
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dieverlangenswaarzegeen weetvan heeft.
Gestolde neurose is de geschiedenis der
m ensheid,gekwelddoorde lastvan hetverleden datze steeds weer meesleept.Ook al
heeft Freud te weinig de antropologische

Boekbespreking
m et de algem ene prindpes van het pastoraat.
Jammerisdatdeze overigensgoede Nederlandse vertaling van de reeds in 1965 verschenen originele Am erikaanse editie niet

waarde van zijn gedachten ingezien en was een bi
jgewerkte bibliografie bevat van bohi
jzelf ook nog gevangen door Zln sociale vendien nièt alleen angelsaksische origine.

ogvattingen, waardoor de psychoanalyse G .W ilkens
nletjevormd,kon wordentoteen àlgemene

theone aangaande de menseli
jke natuur, Proj.Dr.K.D.Voigt en br.H.Schmidt
toch iszi
jn orijinaliteitzo vruchtbaardat H ormonen en seksuallteit
hetde schrijverm staatkan stellen aan ziln (Seksotogie) Aula,Spectrum,Utrecht/Antverlangens tevoldoen om door middelvan werpen,1972,222 pp.,j6,50,BF.106.
een grondige analyse van sleutelbegrippen Zeer terecht zeggen de schrijvers in hun
a1s Eros, Dood en Sublim atie, zowel een
voorwoord dat kennis van de biologische

diagnose alsook een uitwe! aan te wijzen voorwaarden van het seksuele leven een
die heet: de wederopstandlng van het 1ichaam .

conditio sine qua non moetzijn voor ieder
advies,zowelvan theologen en juristen a1s

Een erudietboek in de stijl van een essay van pedagogen. En het genoem de boek
en volgens de schrijver nogal excentriek. gééftdeze kennlsin de vorm van uitgebreiH et lezen van dit boek verondersteltnogal de en verantwoorde inform atie.
watpsychoanabtische kennis.Daarbijheeft G ezien hetbelang van horm onen in de puhetde voor-alsook nadelen van een origi- berteit, biJ de chemische geboorteregeling,
neelwerk,zeker bij het verschilnen in het enz. wordt allereerst het biochemische en
midden van de vijftiger jaren: teveel om celbioloWsche onderzoek van de hormonen
nietop te vallen,teweiniq om te overtui- op gedegen wilze toegelicht. Vervolgens
gen,m eer leven dan histone m akend.
G.W ilkens

RussetlJ.Becker
Gezinsbegeleiding
Dekker& van deVegt,Nijmegen,1972,
139 pp-,/13,
50.

D eze pastoraaltheologische studie belicht
haaronderwerp,gezinsbegeleiding,van twee
kanten,beantwoordend aan de twee delen
waarin hetboek van deze pastoraaltheoloog
aan de Divinity Schoolvan de Yale universiteituiteenvalt.Een gezin kan worden begeleid in een groep waaraan ook anderen,
getrouwde echtparen, vaders en m oeders,

worden de fysiologische werking en de 1i-

chamelijke gevolgen besproken.Uitwendige
manifesiatiesen praktische ervaringen worden tot hun fysiologische achtergronden
teruggebracht.ln deze uiteenzetting klinken

de mogelilkheden van natuurWke en kunst-

m atige verstoringen van het proces reeds
door.
H et hoofdstuk over de stoornissen in de
hormonale functie van de geslachtsklieren
geeft een uitvoerige en goed ingedeelde
weergave van onze kennis op dit gebied.
H etbelang van horm onen voorsekgueelgedrag en voor anticonceptie komt aan de

orde a1s afsluiting van dit voortreffelijke
deelnemen.Een verslag van de mogelijkhe- boek.H et geheel wordt gecomplem enteerd
den van een kleine groep getrouwde m en- met een korte lijst van bondig gedefinieersen,allen christen en bea stbi
jeengekomen de termen.

i
n Christus'Naam, die elkaar rejelmatig G.Verschuuren
treffen, en in gesprekken en schnftlezing

aan elkaar pastoraal bedri
lven. De aange- # .S.Rom er
haalde voorbeelden en de naar voren ge- D e gewervelde dieren
brachte theologie,die deze groepspastoraal (Au1a) Spectrum,Utrecht/Antwerpen,1972,

draagt,zi
jnvan doorslaggevendechristeli
jke 384 en 347 pp.,2 dln.,/16,- ,BF.261.
kwaliteit.
H et tweede gedeelte laatzien hoe een pas-

De oorsqronkeli
jke, Engelstalige uitgave
van 1962 ls intussen een klassiek handboek

toreengezinbegeleidtbi
joykomendemoei- geworden,dat in 1970 een vierde druk,in
li
jkheden van een der qezlnsleden.Zowel 1972 een D uitse versie en in 1972 een vergesprekken met een gezlnslid afzonderlijk korte Nederlandseversie in pocketeditiebeals van m eerderen tezam en illustreren hel-

reikte.De grote kracht ervan schuiltin de
synthetische aanpak, die zich bedient van
Dezestudie lsdoordeschrijverbedoeld als compacte formuleringen.M dus wordt beeen min of meer uitgewerkte handleiding reiktdatdeveelheid aan gegevens ditboek
voorgezinsbegeleiding voorde actief werk- toteen handzanm naslagrerk maakt.Toch
zame pastor,die reeds enigszins bekend is verzandt de veelheid niet'
m een encyclope-

derdegevoljdewerkwilze.
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dische opsomm ing,omdathet geheel staat
binnen een evolutionistisch kader:in tegenstelling tot een Tnatte M s'-aanpak komen

helm ,voor in Jungs beschouwingen?wiens

tuurveranderingen en functieveranderingen.

aan U lysses,het gigantische werk van Ja-

levenswerk voor Jung zo belangrijk was
om dat Jung daarin zoveel verklaard vond
algemeen biolozsche principes ter sprake; wat hij zelf nagestreefd en uitgedacht had
de vergeli
lkende anatomie wordt alduseen om het pqchische lijden van Europa het
studie van de wisselwerking tussen struc- hoofd te bleden. Een beschouwing gewi
ld

Gezien de compactheid lilktverkorting een mesJoyce en gedurende drie jaar hetboek
hachelijkezaak.Deze poging om de inhoud waarin Jung heeft gelezen,verm eldttevens
meer toegankelijk te maken voor leken en hoeveel Jung aan Joyce te danken heeft.
meerhandzaam voorbelinnendestudenten Picasso vormt de laatste persoonlijkheid

of voor docenten biologle,isevenwelje- voor de schetsen van Jung.

slaagd tenoemen.Daartoe draagthetbilna Dewilzevan beschouwen iszo universeelen
volledig overgenomen tekenmateriaal zeker zo vérstrekkend datook de in analyse nietbij.
geschoolde lezer de wetenschap van Jung
De hoofdstukken betreffen:stam boom der kan waarderen a1s een uiting van de geest.
vertebraten, de vroege ontwikkeling der G.W ilkens
vertebraten, huid, skelet, splerstelsel, 1ichaamsholten, ademhalinjsorganen, spils- KeesstruykerBoudier
verteringssysteem , uitscheldings- en voort- Vervreemding en Bevr#di
ng
plantingsorganen, bloedsomloop, Zntuigen, Bqdragen t
ot
e
en
mode
r
ne
zenuwstelsel,endrocriene organen.
antropologie
G .Verschuuren
C.G .Jung

D e scheppende ver .
W etenschap en kunstalsuiting van de

Ambo,Bilthoven,1972,179 pp.,j12,50.
In ditboek maaktmen kennis metschrijvers poging het maatschappil-kritisch denken,zoalszich datm en name in M arcuses

werk heeftjeuit,te verwerken vanuitzijn

geest
fenomenolopsche achtergrond, die zich
Lemnm-caat, Rotterdam / Denis, Borger- vooral aan M erleau-ponty en Sartre heeft
hout, 1972,147 pp.,/12,50.
gevorm d.In heteerste deelwordtdezeconW aar de lemniscaat(term uitdewiskunde) frontatie in globale vorm uitgevoerd vanuit
van oudsher hetsymbool isvoor heteven- het gezichtspuntvan de wilsgerige antropowichtenhetin elkaargrilqen vanhetgees- loog.In hettweede deelspitstzich de contelijkeen hetstoffeWke,hgthetgeheelin frontatie toe op het probleem van het

de oriëntatie van een uitgeverij van die kwaad.Hetis aan ditdeel dat hetboekje
naam een uitgave teverzorgen van een aanta1 vertaalde artikelen van de Zwitserse
psychiater C.G.Jung,in wiensdenken de

zijn titelfvervreemdin! en Bevrijding'ont-

plaatsinnemen.

thema van deconfrontatie.D an ishetM er-

leent.D e fenom enologlsche tegenspeler van

M arcuse is daarbij Sartre.ln hetderde en
balans en het evenwicht een belangrijke laatste deel wordt de wetenschapskritiek

W etenschap,kunsten daarbilvoorallitera- leau-ponty die de ro1 van tegenspeler van
tuur staan in een uitgebalanceerde verhou- M arcuse krijgt toegeschoven. W aar de
ding tot het geesteli
jke in de mensheid en schri
jverzelfstaat,isnietzo duideli
jk.Hier
totde geest*e
' een cultuurschepten draagt en daarkomteen voorkeurvoordeexistenen zo naar voren kom tin hetwerk en de tieel-fenomenologischewijze van filosoferen
pçrsoon van wetenschapper en kunstenaar. tot uitdm kking,m aar deze voorkeur is in
N aast twee algem ene beschouwingen over bewerklng, wat zeker niet in de laatste

kunstvanuitdeanalytische ysychologiezet plaats toe te schrijven za1 zijn aan schril-

Jung zi
jn gedachten op papler over grote verstaak om aan de Nilmeegse lmiversiteit
persoonlijkheden in de geestesgeschiedenis. 'studenten in te leiden in de wijsbegeerte in
Allereerstde l6e-eeuwse alchemistParacel- hetalgemeen en in de wijsgerige antropolosus, die de weg baant voor een m oderne gie in hetbiezonder'.M en m ist een laatste
m edische wetenschap, die ook rekening hoofdstuk waarin de gezochte <bouwstenen
houdt met psychische factoren.D an kom t voordeopbouw van eenmoderneant
rogoFreud,oorspronkelijk vrienden latervijand logie' uit het spnnningsveld van de belde
vanJunj.DezelaatsteschetstFreudalseen denkn-chtingen gehaald hadden kunnen

cultuurhlstorisch verscMjnsel(Mjheeftdan worden, om een plaats te krilgen in een
algebroken met Freud,uiteraard)en wi
jdt schets voor een toekom stige fsystem atiese
een In memorinm aan de W eense meester wijsgerige antropologie',waarvan deuitweren grondlegger van de psychoanalyse.Ver- king de schri
jvervoorogen schi
jnttestaan.
volgens kom t een sinoloog, Richard W il- Chr.v.Buijtenen
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M esopotamisch en Egyptisch materiaal

GESCHIEDEN IS

Backlund, Zef/ - Charles De Gaulle. -

springtnaarvoren onderde K.W ijvermelden:Karatepe,Karnak (eveneens metplattegrond); ook een artikel a1s Kreta,veelzi
jdig en up-to-date, kan niet onvermeld
bli
jven.

lnterland, Aalten / Denis, Borgerhout, Als laatste illustratie tenslotte van de veelzi
jdigheid van dit voortreffelijk naslagwerk
1973, 168 pp-,BF.155.

oemen wij de trefwoorden Latijn en LoBeaujre, André - Die Revolutionierung n
des Kriegsbildes.- Seewald Verlag,Stutt- gos.
gart,1973,235 pp-,DM .26,- .

J.J.S.W eitenberg

Bomans, Godlried - Trappistenleven. Elsevier,Am sterdam/Brussel,1973,176 pp.,
BF.185.

Koomen,Martin- Het#zfjezaad van de OttoH absburg
duivel. - W etenschappelilke Uitgeverij, Damals begann unsere Zukunft
Amsterdam, 1973, 214 pp-,/17,
90.

Verlag H erold, W ien/M unchen, 1971,

Nieuwenhoj,Drs.F.Ph.- Darboek ge- 228 pp.,S.98.
schiedenis. M oderne geschiedenis 1945 - A1s drager van een van de aahzienli
jkste
1972.- De Bezige Bij, Amsterdam, 1973, namen van Buropa (zich onderwerpend aan
112 pp..
een bekrompen republikeipse wetgeving

Schepens, Luc -

Van vlaskutser tot

laat hij fvon'weg) heeft Aàrtshertog Otto
Franschman. S#drlge tot de geschiedenis van Oostenrijk,zoon van de laatste Oosvan de W estvlaamse plattelandsbevolking
in de 19e eeuw.- Provincie W estvlaanderen, Brugge, 1973, 295 pp-, BF.350.
Sm it,M r.Dr.C.- Nederland in de eerste
W ereldoorlog.D eel3.1917-1919.- W o1ters-N oordhoff,Groningen,1973,173 pp.,

/37,50,3 dln. compleet j100,- .

tenrijkse Keizer,hetmerkwaardige jenoegen met de4elfde woordin dç geschledenis

van Europa en van zi
jn voorvaderen te
kunnen beschrijven. Dat hij zich drager
weet van oude tradities en erfgenaam vah

oude idealen,wordtheel dùideli
jk in deze

bundelverzam elde artikelen.N a enige M storische beschouwingen worden enkele ei-

gentijdse grote mannen besçhreven;vervol-

gensnogeenblik oqdeEuropesetoekomst
geworpen. De schrl
jver wenst vurig een

W oordenboek der Oudheid.
Encyclopedisch overzicht van het

verenigd Europa en meent dat het oude

Oostenrijk daarbijinspiratief kan zijn.Centraalstaatbijhem de Rijksidee (zoals deze

oudeEgypte,hetoudeNc:#eOosten, dan in de M iddeleeuwen gestalte heeft gede grieks-rom einse wereld en het
Mroege Christendom

A#.7 Jaar-Luca (Kol.1545 -1736)
Romen, Roermond, 1972, /18,50.

Ook deze aflevering biedtde lezerweer een
informatief geheel.Vanwege de transscrip-

tieregels tellen de letters J en K nauwelijks
artikelen op het gebied van de grieks-rom einse Oudheid. Des te m eer vallen de
steekwoorden op,die betrekking hebben op
de wereld van het Nieuwe en Oude Testament. Te noemen vallen de trefwoorden
Jezus van N azareth, Johannes. Het uitgebreide artikel over Jeruzalem gaat vergezeld van een uitnem ende plattegrond. D e

kregen,overigens in aansluiting biJ ideeën
uit de oudheid).Ietste gemakkelilk schri
jft
hi
j de Duitsers toe de roeping te hebben
dragers van deze idee te zi
jn (p.77).Daarmee voert Mjeen <nationale'factor 1,die
juistin de Rijksidee overwonnen moetzijn.
Heeft hij het recht te betreuren dat het
nationalisme eerst de Rijksidee in Duitsland heeft aangetast (overwinning van
Pruisen op Oostenrijk in 1866 en schepping
van hetKlein-DuitseRijk daarna)en ver-

volgensin de Oostenri
ju-Honjaarse Monarchie, ik vermag niet in te zlen hoe dit

af te wenden zou zijn geweest.Nationalis-

me
iseen gevolg van deexyansie en daarm ee gepaard gaandeontbindmg van de Eu-

illustraties van hetwerk in zijn geheelbe- ropese sam enleving in de negentiende eeuw.

staan overhet algemeen ûitplatteqronden Een ongewild gevolg voor som ml'gen,door

en kaarten, die zeer informatief zljn. Te anderen bewustbevorderd,nu waarscMjnnoemen valt ook de afbeelding van de li
jk door velen betreurd.Devraagisinhoevoornasm ste typen van grieks aardewerk verre er nog met de m jksidee te werken
sub 'lecythus'.

valt in het post-nationalistische Europa
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(datnog maar aarzelend ontstaat)en in een qieojreyParker
post-christelijk Buropa (datbezig iste ont- TheArmy 0/Flanders and the
staan).lk zou dat we1 wensen en aan de Spanish Road 1567 -1659
a
artshertog een voorasnKtaandeplaatsenM odern Hisnen in een vernieuwd Europarm aartm lfel (Cambridge Studies in Early
oF),Cambridge,1972,309pp.,E7,10.
aan de mogeli
jkheden.Duidehlk wordt dat t
Ultgangspuntvan de zeer interessante stuwe een gefundeerd concept over de Euro-

e van Dr. Parker is de veranderde oorpese eenheid hard nodig hebben.De schri
j- di
ogvoering in de tijd van onze Tachtigjariver draagtdaar het nodige uitgangsm ateri- l
ge Oorlog.De veranderingen bestonden er
aa1voor aan.
voornameli
lk in dat de voormalige ruiteri
l

M arcelChappin

Prof.Dr.<.JappeAlberts
Geschiedenis van de beide Limburgen

overspeeld begon te worden doorhetvoetvolk,waardoor de nadruk kwam te liggen
OP numeriek overwicht,m aar vooralin het
opkom en Van het bastion, een kwestie
waarover de auteur in 1972 in Leiden een
boeiende lezing hield. Het bastion was in

de loop van de vilftiende eeuw in ltalië
ontwikkeld en geperfectioneerd en werd a1-

DeelI (tot1632)
lengs in Europa bekend onder de naam
(M aaslandse M onografieën), Van Gorcum, etrace italienne'.ln plaats van hoge,stenen
As
sen,1972,209py.,j17,50.
stadsmuren te bouwen - waar uiteindelijk
D eonderbedeeldheld van deprovincie Lim -

een bres in geschoten kon worden,waarna

burg in de Nederlandse geschiedschyilving de bestorming plaats vond wierp m en
wordt de laatste jaren met rasse schreden lage wa
eel
nlen
m aOp
teriaa
van
l davoor
t deal
schot
baks
entee
an
bsoren
ingelopen.H etboek van prof.Alberts,dat
puin,
onlangsverscheen,wildaartoe een bijdrage beerde terwijl steen steeds meer uit elkaar
leveren en heeftin één moeite ook de Be1- sprong,en hield de artillerie van de vi
land
gische zusterprovincie in dit overzicht betrokken,hetgeen a1s een prim eur mag gel-

den.Openend met een beschrilving van de
geografische gesteldheid (volgens concept
van E.Roebroeck)behandeltSchr.achtereenvolgensprehistorie,Romeinse tijd,middeleeuwen en nieuwe tijd tot 1632: een
tweede deel, dat de verdere geschiedenis

op een afstand door de in de grachten
vooruit stekende bastions. Van deze bas-

tions wezen de twee zi
jden van de speerpunt naar de vijand, terwijl de twee inspringende vlakken daarachter,dus a1s het
ware de schacht van de speer, de wallen
onder controle hielden.D itm aakte dat de

bevat, is voor dit jaar nog toegezegd. Op

o
orlojvoering voortaan niet meer bestond
uit m1n of meer snelle en beslissende sla-

deze geschiedenis geschreven, zakelijk en

gen tussen ruitervolk, of uit belegeringen

grond van recente onderzoekingen werd

van relatief korte duur metdaarop volgende bestormingen? m aar een kwestie werd
bij een interne beoordeling van de gege- van grote logistleke problem en, die enervenheden evenwelop de achtergrond bleef. zijds ontstonden door de aanvoer en het
H oofdaandacht in het hele werk heeft de verdere onderhoud van grote hoeveelheden
s
taatkundigeenpolitieke ontwikkeling.E1k infanterie, anderzijds doordat goed behoofdstuk beslult m et een beknopte llte- schermde en op vilandeli
lkheden voorberatuurlijst en een aantal desiderata t-a-v. reide steden slechts na lange, uitputtende

factisch,onderverdeeld in paragrafen,waar-

details die nadere studie behoeven (onder- belegeringen op de knieën waren te krijwerpen voorscriptiesliygen hiervoorhet gen. D it verklaart volgens de auteur het
opscheppenl).Twaalfbultentekstplaten vor- raadselvan de discrepantietussen hetenormen he4 illustratiemateriaal; ook zi
jn twee
kaarten der beide Limburgen (1815, 1543) me overwichtvan de Spaanse krijgsmachiopgenom en,evenals twee registers op per-

ne en haar formidabele organisatie ener-

zi
jds,en de lange duur van de vijandeli
jksoonsnamen en aardrijkskundige namen. heden die ten slotte voorSpanle geen overNogal wat kleine,overiqens niet storende winning brachten anderzijds. Een belangdrukfouten (bv.hardnekklge verschri
jvingen ri
jk aspectom in de Nederlandse schoolgea1sbegijnahoven,Cuyck,Hoensbroeck)ont- scMedenisboeken op te nemen.
sieren dit fraaiuitgegeven boek,dat onte-

!
enzeggelijk ondergrond za1 vormen voor Het boek valtuiteen in een inleiding,fn e
leder die een verdere bestudering van de
geschiedenis der beide Limburgen wi1 ondernem en.
P.Begheyn

character of the Low Countries'wars'(pp.
3-25),een eerste deel,TAssembling an army:theproblem ofdistance'(pp.25-127),
een tweede deel,TM aintaining an army:the
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geestelijk nietaangepastzi
jn aan denieuwe

soèrtoorlocoerin! en verderdoor een te
revolt of the Netherlands'(pp.231-271). starre houdlng, d1e niet van com prom is
Een grootaantalbelanjwekkende statistie- wilde weten en streefde naar een ftotale'
ken (o.a.de snmenstellmg van de Spaanse overwlnning.
troepen naar huurlingen; verloop van A1-

In de bespreking die Times Ziferlry Supp-

va'smobilisatie;ylaatsen duurvan debe- lement(20-10-72)wilddeaanditwerk,werd
langrijkste muitenjen en de totaal daarmee gesproken van :Dr. Parker's very lucid
gepaard gaande kosten) is tussen de tekst book'en het komtM Jvoordatmen ln de

verwerkt,terwijluit 11 appendices aan het auteur duideli
jk een leerling herkent van
eind van het werk (pp. 271-297) o.a. af de brillnnte Engelse historicus J.H.Elliot.
te lezen zijn:naam en dienstperiode van de Een belangwekkend boek, waarvan een
Spaanse opperbevelhebbers, Philips Il's

tweede druk op konastis en een paperback

budgetvoor1574.de jaarWkse uitgavensta- uitgave.

ten van de kwartierm eester-generaal m et J.Lechner
betrekking tot de voeding van de troepen,
etc..

N a een overzichtgegeven te hebben van de
verdeling van de huurlingen overde Spaanse troepen en hun specifieke kwaliteiten,
van de opbouw en hetfunctioneren van de
Italiaanse garnizoenen i: de 'M ilanesado'
en de diverse m obilisatiesystem en, behandelt de auteur in het eerste deel het ver-

P.D ukes

A m erika Rusland

Vergel#kende geschiedenis
(Au1a),Spectrum,Utrecht/Antwerpen,1972,
151 pp.,/9,50.
Aan hetbegin van ditboekleschriktschri
l-

voersprobleem van de' Spaanse troepen
vanuitSpanje en Italië naar de noordell
lke ver er nietvoorterug om O aarm eteen de
gebieden,nadatde Fransen in Januari1558 hnmvraag te stellen: W at is geschiedenis?
Calais op de Engelsen veroverd hadden, Na enige aardige doch we1 algem ene Op-

via de marsroutes dieofweloverTfrolen merkinjen erover komtheteigenlijke corde Elzas,ofweloverSavoyeen deFrancheComté in Lotharingen samenkwnmen en

pus.B1J lezing ervan za1niemand van de
ene verbazing in de andere vallen. Voor
zover de wereldgeschiedenis door alle sta-

vandaar verder leidden naar de Syaanse
Ne
derlanden.Verjelijktmen de lopstieke ten gezamenlijk doorleefd wordt (en geproblemen van d1t soort troepentransport,
maakt) ishetnietzo moeilijk parallellen te

dat decenniën lang plaats vond, met die ontdekken tussen de geschiedenis ook van
van een twintigste eeuwse D -day,dan m oet déze twee landen.Hun ligging aan de rand
m en ook M er weer- evenals Garret M at- van Europa,hun 'achterstand'en grote getingly in zijn beroemde werk over The de- ografische omvang - later ook een grote
jeat0/ the spanish Armada - totde con- bevolking - geven enige parallellen m eer.

clusie komen dat de Spanlaarden beschik- Maardevraa!isofdeverschillennietveel
ten over een bewonderenswaardig organi- bel
angrijker zljn.Het vergeli
jken bli
jft tot

satorisch vermogen,een conclusie die D r. aan 1941 nietzo interessant,noch relevant.
Parker in zi
jn werk duidelijk onderstreept. Veel m eer dan twee naast elkaar staande
Opbouw en functionering van hetopperbe- overzichten van twee geschiedenissen, met
ve1 - autoriteit van de Tcapitân general', wel aardige informatie en cijfermateriaal,
admiistratieve orgnnisatie,controlemaatre- biedt hetgrootste deel van dit boek daargelen op hetbestuur,salariëring - beslui- om niet.
ten heteerste deel.Hettweede deelbehan- èpa de Tweede svereldoorlog bnjkt de verdelt de concrete economische problemen antwoordeëju eid voorhetbehoud van de
die spmenhingen metde oorlogvoering, de wereld voor een totale vernietiging op beifinanciering van de oorlog vanuit Spanje de supermogeno eden neer te komen.Dat
zelf in samenwerking met haar buitenland- draagter zeertoe biJ dat- met de groei
Se banki
ers (een Van de interessantste van andere overeee omsten eigen aan grote
hoofdstukken uit het boek),het leven van staten - de diepe verschillen in systeem
alledag in hetSpaanse leger,de muitbrijen overschaduwd worden.Erissprakevan een
en hun achtergronden en de demoblsatie. convergentie, hetgeen de schrijver brengt
De conclusie van de auteur is,datSpanle's tot het uitspreken van hoopvolle woorden
onvermogen om de kwestie m etde Spaan- voor de toekom st.
se Nederlanden te regelen, niet in eerste Hetboek heefteen zeeraantrekkelijke ominstantie een economische,m aar een poli- slag.
tieke ondergrond had, en we1 door een M arcelChappin
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onderlinge verkeer), slaagt hi
j daarin volkom en.

Uitgaande van zijn filosofisch (en volgens
hem algemeen menselijk ethisch) beginsel:
<Lekker leven en lekker laten leven'bouwt

sky overtaal.- (Au1a)Spectrum,Utrecht/ hij een eigen leer op,waarin hij op zeker
Antwerpen, 1973,218 pp., /6,50,BF.106. ogenblik o.a.totde volgende ontboezem ing

kom t: EH et totaal van filosofen doet aan
a1s een verzameling m onosexuelen, zodat
men zich afzou kunnen vragen:isfilosofie
PP-,/7,90.
D e wortels van het een gebreksziekte?'
Koestler, Arthur
kwaad.- Lemniscaat,Rotterdam /Denis, A1lezend ismen geneigd om zich aftevraBorgerhout, 1973, 142 pp-,BF.198.
gen: <Hebben ze daar nu eeuwenlang zo
Lichtheim, G eorge - G eorg Luckacs.
moeili
jk voor m oeten doen,hetis toch zo
M eulenhoff, Amsterdam, 1973, 120 pp-, eenvoudig'.W aarschi
jnlilkbeseftBelcampo
D ippel, D r. C.J.- D e omgekeerde wereld.- Bosch & Keuning,Baarn,1973,134

dat ook,wanthi
j zegt dathet nietde beJ9,50.
Luqpen, Dr. W .- Ethiek in de politiek. doeling van zijn kritiek isom de geweldige

W ereldvenster, Baarn, 1973, 66 pp., prestatiesdie de pioniersvan de wetenschap
hebben verricht,te kleineren,maarom aan
Lyons,John - N oam Chomsky.- M eu- te tonen dat er in de ervaarbare wereld
lenhoff,Amsterdam,1973,89 pp.,/12,50. grote gebieden bestaan die door de wetenM iller,Jonathan - M arshallM cLuhan.0- schappeli
jke methode nietbenaderd kunnen
riëntatie op m orgen.- M eulenhoff, Am - worden.A1zethij allesop losse schroeven
en
wor
de
n alle absoluta ontwricht, toch
sterdam,1973, 106 pp.,/9,50.
Pears, D avid - Ludwig W ittgenstein.
hoopt hij dat de lezer een positief gevoel
M eulenhoff, Am sterdam , 1973, 146 pp., overhoudt, nl. de verbondenheid m et de
yzereld.
/10,- .
Solnik, B. H . - Lineair program m eren JammerishetdatBelcampo,waarschi
jnli
jk

-

/8,50.

voordepraktiik.- (M arka)Spectrum,U- i.
v.
m .hetfeitdatMjvindtdateen filosoof
trecht/Antwerpen,1973,123 pp.,/6,50,BF. zich m oet distantiëren van een bepaalde
106.
Vandenbulcke,Jaak - H ans-Georg Gada-

cultuur! zich genoodzaakt voelt om een

mer.Een jilosojie van het interpreteren.-

(mi
jns lnziens onnodige)aanvalte doen op
hetchristendom,waarin hij o.a.zegt:fHet

Orion,Brugge, 1973,266 pp.,BF.250.

christendom is doordrenktm etm ensenhaat,

Belcampo

h
etvormthele samenlevinjen van mensen,
die niet gelukkig dûrven zpn'.

Defilosojievan hetbelcampisme

Kosmos,Amsterdam/Antwerpen,1972,
295 pp.,/18,50.
Dit boek kan men a1s een bekroning beschouwen van deontwikkeling van Belcam po's werk van studentikoos-hum oristisch

Ditkan echter een gevoelvan grote bewondering nietverdringen,daarvoor is alles te

briljant.A1is hetvermakeli
jk om te constateren datzelfs zo'n grote geestook huis-

tuin-en-keukenfoutjes kan maken:zo wi1
hi
j ons door een snorkelnaar de zeebodem
l
a
ten kijken,laat hij varkens eikels opgenaar wijsgerig-wetenschappelijk.
roten hebben en heeft hij het regelmatig
Op bijzonder knappe en onderhoudende v
er jamboeli.
p-v.janboel.
wijze weet hi
j de toetsing van zijn eigen ov
C.Free
filosofie aan die van deerkende grootheden

uitoudheid t/m heden te beschrijven.
nstBloch
In het eerste deel van zijn boek geeft hij Er
een expositie van zi
jn leer, terwijl in het Vorlesungen zur Philosophie der
tweede deel de confrontatie volgt met de Renaissance
leren van Thales t/m Sartre.
Het doelvan Belcampo is om hit denken

Suhrkamp Verlag,Frankfurt/M , 1972,

156 Mp.,DM.7,-.

van de mens over zijn positie op deze we- Schnlver behandelt in deze colleges een
reld te ontdoen van die reeds eeuwenoude aantalvan de meest bekende filosofen uit
geheimzinnige sfeeren terug te brengen tot derenaissance.Daarbijlaathijdieperiode
een huiselijk begrip waaraan niets mysteri- wat laat beginnen, namelijk in het tweede
eus,niets magisch en niets absoluuts meer kwart van de vijftiende eeuw en wat laat
eindigen, namelijk met Giambattista Vico
is.
In zijn methumor doorspektbetoog,waar- (1668-1744). Hij beschouwt de geestesbein hi
j telkens een link weet te leggen met weging van deze tijd niet zozeer a1s een
de taal(hetbelangrijkste instrumentin het weeropleven van de antieke cultuur,maar
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voorala1seen geheeleigen nieuwe sti
jl.Hij ik,zeker in haar uitgangspunt,meer exisstaat daarbijnogalheftig veroordelend te- tentialistisch worden uiteengezet dan in dit
genover de scholastiek-gotieke periode die boek gebeurt.D it neemt echter niet weg,
er aan voorafgaat.
datwi
Jhiereen uitstekendeinleiding bezitHiJ toont aan dat de neo-platoonse ver- ten voor hetthema:wetenschap en wijsbescMjnselen in hetdenken van deze tild niet geerte,zoals S.ditheeftgekozen.De korte
zonder m eer a1s neo-platoons beschouwd
mogen worden. Voor de renaissance-den-

kers was het verscMjnsel belangrijker dan
datgene wat er verscheen.Hij meent dan
ook bij enkele van de filosofen van deze
tijd, en met name bi
J Brijno, materialistische beginselen te kunnen aanwi
jzen.
Voortdurend trekt hi
j daarbij lijnen van
deze denkers naar de grote dichtersvan de
D uitse klassiek.
C.J.Boschheurne
Corn.Verhoeven

bibliografiekan de lezer nog helpen in verdere studie.
J.H .Nota

JohannGotdriedHerder

Briele zur Beförderung der
H um anitöt
2 Bde.
Aufbau-verlag,Berlin /W eim ar,1972,
759 en 784 pp.,
Dezeuitgave van Herderswerk steltonsin
staateen vu de m eestinteressante leerlingen van K antbeterte kennen.En m ethem

H et gewicht van de buitenstaander
Ambo:Bilthoven,1972,148 pp.,j12,50.
Een nleuwe serie wijsgerigeessaysvan Ver-

zijn tijd,zodat filosofen,historici,literato-

tegendenken over de werkelllkheid van vandaag in verbapd met hetverleden.Zijn essays ziln çen uitstekend tegengif tegen het
gemis aan denken bij velen die zich tevre-

Analecta H usserliana

ren, zowel vakm ensen a1s am ateurs, veel
plezier en voordeel van deze twee delen
hoeven, ditm aal m et a1s hoofdthem a de kunnen hebben. D e bruikbaarheid wordt
machten onm achtvan denken en interpre- nog vergroot dooruitvoerigenotities,registeren.De titelis ontleend aan de titelvan ter en een fNachwort' van Heinz Stolpe
r fHerders Ideen zur Vervollkomm nung
heteçrsteessay,datsamengeschreven werd ove
metir.CasEbsbouts.Sommige essays ver- der Humanitët und sein Verhëltnis zur
schenen al eeider elders, twee werden in Französischer Revolution'.
1971 en 1972 gepubliceerd in Streven. De J.H .N ota
S.maakthetde lezer nietaltijd gemakke- AnnaTeresaTymieniecka, ed.
li
jk,hij dwingt tot denken?meedenken of

The Yearbook o! Phenomenological
R esearch.Volume 11

den stellen met het repeteren van het ge-

D .Reidel Publishing Com pany,Dordrecht,

yraatoverradlo ofop T.
V.ofhetgeschrijf
ln hetlijfblad.Ditwerkje moet- ondanks
zijn beknogte vorm - langzaam worden

1972:374 pp., j85,- .
Dit Jaarboek bestaatuit een twintigtalessays van zeer verschillend gehalte. Uiterst

Descartes, W etenschap en

drukkelijk zegik hier zorenaamd,omdatik
geen crisis kan zien.ln ieder gevalzijn dezejaarboeken op hetogenblik van veelbe-

jk die van
gelezen en xsuitstekend m ateriaalvoor on- belangrijk daarbij zijn natuurli
wijlen Roman Ingarden.Een briefvan hem
derlinge discussie.
aan Husserlis a1s bijlage toegevoegd.
J.H .N ota
Hoofdthem a is eigenlil-k de zogenaamde
crisis in het filosoferen van Husserl. Uitpr.P.van derHoeven

Wnsbegeerte

W ereldvenster, Baarn, 1972, 118 pp.,

/11,50.

lang omdat filosofen van andere richtingen
de fenom enologen hier aan hetwerk kun-

en wi
jsbegeerte naar voren te brengen en

te bijhetbegin van zijn Lojlk.Anderzi
jds

M en kan D escartes van allerleikanten be- nen zien.Voor de dialecticiisdatbijzonder
naderen.Professor van der H oeven heeft, belangwekkend omdat ziJ uit moeten gaan
op grond van zi
jn eigen interesse,de keus van een nietdialectische positie.Daarin zit
gemaakt om de relatie tussen wetenschap vooraldemoei
lijkheid waaro? Hegelstuitverdedigt de stelling,dat Descartes het a1s

is het duidelijk dat dialectlsch gesproken
zi
jn voornaamste taak heeft gezien echte ook de dialectiek zelf opgeheven m oet
wetenschap mogelijk te maken. In korte worden;ook daarbij kan de fenomenologie
hoofdstukken wordt ditthema op zeer hel-

een ro1sgelen.Vooranalytische en andere
derewijze uiteenjezet,metnu en dan een neo-positlvistische denkers kan hetvan bekritische opmerkmg. Persoonlijk zou ik lang zijn na te gaan in hoeverre deze leer
Descartes'grootste verdienste eerder willen

in wezen m ethun eigen opvatting in overC.J.Boschheurne

zien in zijn wijsbegeerte en deze kan,meen eenstemm ing is.
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thodoxie zonder orthopre e; het geloven
m oetzich m etterdaad in deze wereld waar
maken,maar â1s geloof in Godsmenswording.Zoalssteeds zetZahrntonsweerkri-

tisch aan het denken over Tmze eigenti
jdse
beweringen en leuzen en toontaan datdeze
schepping.- (Oekumene) Bosch & Keu- vaak watte gauw en te gemakkeli
jk geforning,Baarn,1973,77 pp.,/6,90.
Feiner,J.und L.Vischer - N eues Glau- muleerd zijn.In diezin weereen uitstekend
Altner, D r. G. - G ramm atika van de

bensbuch.- H erder,Freiburg /n eologischer Verlag,Ziirich, 1973, 686 pp.,D M .
34,60.
M achovec,M ilan - Jezus voor atheïsten.

bo
ek, dat voor iedereen toelankeli
jk is.
Toch kan men al lezend een hchte teleurstelling niet onderdrukken: vanaf het be-

gin voelt men een duidelijke afwi
jzing van
edere vorm van fpolitieke theologie', die
Ten Have,Baarn,1973,213 pp.,/17,50. i
naar mijn smaak aan de onmiskenbare
Schnackenburg,Rudolj - Glaubensimpul- wa
arden daarin al te gemakkeli
jk voorbijse aus dem N euen Testam ent.- Patmos
-

rdevolle mom enten
Verlag, D iisseldorf, 1973, 152 pp., DM . gaat. Ook de m .i. waa
in neomarxistische waardering voor het
9,80.
hristendom (Bloch,Gardavsky) worden te
Sudbrack,Josej- Beten istmenschlich.- c
terk bestreden. Eerst helem aal aan het
(Herderbucherei), Herder, Freiburg, 1973, s
eind van hetboek wordtduideli
jk datdeze
256 pp-,D M .5,90.
kritiek toch vooralgericht is tegen de gedachtengang van Dorothee Sölle,en dus in
feite o-a. M etz en M oltmann nauweli
jks
H einzZahrnt
treft.M aar het onbehagen wordt al vanaf
G ozu ist #JJ Christentum gut?
hetbegin gewekt.W anneer m en dit echter
R .Piper & Co.Verlag,M inchen,1972,
weet te onderdrukken, houdt m en een
265 P?.
,
DM.
2
0
,
.
jk boek over.
D it nleuwste boek van de zo succesvolle voortreffeli
auteur houdt zich in feite bezig met de S.Trooster
identiteitscrisis die de Kerk m omenteel
doorm aakt.Vraag is:waarin bestaat vandaag de dag de onvervangbare bijdrage KarlheinzM ûller,H rsg.

van het christelijk geloven voor het leven D ie A ktion Jesu und die
van m ens en gem eenschap? Toegespitst op Re-Aktion der K irche
het antwoord dat schr.geven wil:kan de
mens zonder God leven, kan hij zonder Jesus von Nazareth und die Anjönge
God mens blijven? Het eigenlijke ant- derK irche
woord op deze vraag van hetchristendom
nu is de verkondiging van de menswording
Gods in Jezus Christus, die de m enswor-

Echter Verlag,W urzburg /Gutersloher
Verlagshaus G erd M ohn / Tyrolia Verlag,
1972,168 pp-!D M .10,80.
ding van de mens eerst mogelijk maakt. In de discussle m et de sensationele JezusM aar voordat dit antwoord uitgesproken boeken van J.Lehmann c.s.1ag tot voor
wordt,is alheelwatbehandeld.Afwijzing kort de nadruk alleen op een wetenschapvan een valstheïsm e,waarin de mens G od pelijk verantwoord beeld van persoon en
tot eigen nut aanwendt (zowelin een vroe- activiteit van Jezus van N azaret. D e vergere primitieve Godsbenadering a1s in he- houding van de latere K erk totde mensJe-

dendaagse fpolitieke theologie'), houdt nog zuswerd nauwelilksbesproken;terwi
jlLeh-

!eenszinsafwi
jzen van theïsmezondermeer m ann c.s.toch stelden,dat de latere K erk

1n;heteigenli
jke <distinctivum,, waarju :et op een vervalsing door Jezus' leerlingen,
christendom zich van alle andere religies
onderscheidt,is Jezus'kruis:God die niet
alleen liefheeft, maar uit liefde ons li
jden
en sterven deelt;kruis a1s teken van Gods
tegenwoordigheid in onsmensenbestaan,en

met name Paulusrberustte.ln deze bundel
wordt uitdrukkelilk ook dft probleem aan
de orde gesteld.De eerste drie studies in

niets bezeten heeft dan God alleen;tegen
deze achtergrond moet de mens inderdaad

raël te verzamelen voor dit m oment niet

den vermeden dienen te worden:orthopraxie zonder orthodoxie, en omgekeerd or-

aan het stichten van een Kerk gedacht

ditboek (resp.van dehand van K-H.M ii1ler,H. Geist en H. M erklein) tonen aan
verri
jzenis a1s bevestiging van Jezus' <ar- dat Jezus' verkondiging van het nabij-zijn
moede' die alleen hierin bestaat dat HiJ van hetRi
jk Godsen zijn poging heelIs-

uitsluiten dat HiJ leerlingen om zich heen
God zoeken in dezewereld en in zijn me- verzam eld heeft,m aar dat van de andere
demensen;waarin echter twee eenzi
jdighe- kantmoeilijk aan tenemen valt datHijzelf
heeft.De drie laatste bijdragen (resp.van
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K . Kertelge, R. Schnackenburg en K -H . thoden voor onze kennis van de mens JeMimer)laten Zen hoe de eerste gemeenten zus van N azareth en de historische fundazichzelfverstaan hebben:zekernog nieta1s menten van zijn aards bestaan;over Jezus'
'Kerk'in onze zin,m aar a1s'Gods kerk'in boodschap van het Rilk Gods,zi
ln fnieuw

traditioneel joodse zin. W e1 valt vast te gebod',de zin van zijn wonderen (en van
stellen,dat de eerste christenen sterk je- de wonderverhalen in de evangeliën); wie

inspireerd waren door Jezus' verkondigmg Jezusi
n feite leweestis;en tenslotte over
en a1s taak zagen deze verkondiging door het paasmystene a1s fundam entvan christe geven. Eerst m et de missionering der telijk geloven. De volgende - heel wat
fheidenen'ontstaathetlatere begrip <K erk'. kortere - hfdst. over de <ethiek van JeBijzonder suggestief is de bijdrage van zus'en over Jezus'verhouding totdelatere
Schnackenburg, waarin hij o.a. aantoont Kerk vallen Mer en daar in herhalingen.
datdeeerste christenen zekernoq nietalle Ditisechter alleen maareen voordeel,om consequenties uit Jezus' verkondlging ge- dat een en ander toch vanuit andere gezien hebben en in praktijk gebracht. Zo zichtspunten wordt benaderd: deze hfdst.

ontbreken o.a.de sociale en maatschappij- verdiepen heteerste nog aanmerkelijk;men
kritische implicaties van Jezus' eigen ver- wordt ook op alleszins verstaanbare wijze
kondiging; en zijn de latere Nieuwtesta- enigszins ingewi
jd in de hedendaagse wijze
mentische geschriften niet geheel vrij te van evangelie-verklaring. A1 bij al een
pleiten van een opkomend antisemitism e. kostbaarboekle,datsterk kan worden aanDit wordt begrijpeli
jk vanuit de situatie bevolen aan aldegenen die beroeyshalve
waarin de Jonge kerk zich moestontwikke- zich bezig houden m etdeverkondiglng van
len.Van een mythologisering van Jezusen hetevanqelie;maarook aan hen die zich
zijn boodschap ls dan ook weinig waar te - hetzijlndvidueel,hetzijin bijbelclubsnemen. Het boek informeert grondig over

op het evangelie bezinnen. Dat het boek

de stromingen ten tijde van Jezus'leven en ook kostbare inleidng kan zijn op gebed en
daarna (partijen, profetische stromingen, overwegng,behoeft nauweli
jks toegevoegd.
enz-)om de factie'van Jezusen de T
reactie' S.Trooster
van de eerste ce istengemeenten duidelijker
te situeren.Een belangrijk boek,zeer leesbaargeschreven,datde nodigehedendaag- JosejKopperschmidt

s
everbuiginjen van deheilsboodschap van Derfragliche Gott
het Evangehe weer recht trekt.
FJn/ Versuche einerA ntwort
S.Trooster

(Patmos-paperback),Patm osVerlag,Diisseldorf,1973,136 pp.,paperback DM .14!

Jose!Blank
Jesus von Nazareth. Geschichte und
Relevanz
(Theologisches Seminar),Herder,Freiburg/

Alsje naar God mag vragen,is Hijnietzo

vaak bijzonder belangrijk onderzoek nu
eindelijk eens aan ons eenvoudige lieden
hebben pri
jsgegeven.Vooralvorig Jaarzijn
er ineens een aantal bi
jzondere boeiende
boeken over Jezus en zijn heilsboodschap

stap,die niçtgeheelfeen bednjfsongeval'is
wanneermen de lijn van de historische ge-

dood a1sm en denkt.
In hetwintersemester1971/1972 werden over
ditthema M eidingen gehouden aan deuniversiteitvan Ulm ,die hier,gebundeld,aan
Basel/W ien,1972, 150 pp.,D M .14,80.
de lezer worden aangeboden.
D e sensationeleJezus-boeken van o.a.Car- D e <God is dood'-theologieën hebben hun
m ichael,J.Lehm ann,Augstein e.a.hebben eigen graf gegraven. Dat laat S. D aecke
gelukkig toch ook hun positieve zijde ge- zien aan de hand van een schets van deze
had:gevolg is geweest dat christelijke bij- theologiën. De filosoof R. Spaem ann ziet
belwetenschappers de resultaten van hun deze theol
ogieën a1seen projressieve mis-

dachten nauwgezetvolgt.
Deze bundel openbaart, niet gewild, een

riskante zi
jde van theologische beschouwin-

losgekomen.Eén van deze boeken iszeker gen:God ofni
et,de theololie gaatdoor.
hetboek van J.Blank.Hoeweleen bunde- W ellichtklinkteen vraag op ln ditparadijs
l
ingvan reedseerder geyubliceerde artike- van denkmogelilkheden en gedachtenalterlen,wordt Mer in voor leder verstaanbare natieven: mens,waar ben Je, a1s een hçrtaal geschreven over het probleem van de haalde vraag na een herhaalde zondeval.
aardse Jezus,zoals men die kan <reconstru- In dat gevalza1men hopelijk niet zo snel
eren'uitde christelijke verkondiging van de tot de orde van de dag overgaan a1s men
eerste eeuw, met name de evangeliën.Een deonttakeldeGod verdervanzich afschuift
eerstehfdst.,datmeerdan dehelftvan het met de vraag:W atis waarheid?
boek beslaat,spreekt over bronnen en me- G .W ilkens
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Alsofbovendien nietTwinti! Eeuwen TraGOD SDIENST

ditie liggen tussen de reactles van nu en

toen (en alsofwe veelvan die reacties van
toen afwetenl).Alsof dus wiJ vandaag net

o op Tengelen en duivelen' reageren a1s
Elderenbosch,Dr.P.A.- Jahweh is onze z
God.- Boekencentrum ,Den Haag,1973, <men'toen.En alsofhetKruis van Christusintussen nieteven veranderd is van een
143 pp.,/13,75.

Litjens,Dr.H.P.M .- Criti
sche Kerk en ordinaire executle in een thomfantelilk teen desgeloofs!Hetslechtevan hetboekle
Critische Maatschappq.- Ernstvan Ae1st, k
M aastricht,1972,74 pp..
, zit 'm dusnieteens zozeer in de vertaling,
M omm aers,P.- W aar naartoe is nu de alswel in de pretentie waarmee ziJ ons
gloed van de liejde? - Patmos, Antwer- wordtaangereikt.Doodzonde.W anterzulen allicht mensen ziln gediend met deze
pen/utrecht,1973,139 pp.,BF.175,/12,90. 1
nterpretatie/vertaling ... a1s tussenstapje
Ree##k,Laura en Bas - Troost.- Am- i
naar een meer eisende interpretatie/vertabo,Bilthoven, 1973,66 pp.,/7,50.
Snelder,C.- D e dodelqke
- dosis? - J.H . ling. En dat Zln nu Julst de mensen vreesik - die zich door de valse pretentie
Gottmer,Haarlem,1973,87 pp.,/7,50.
Zink,Jlrg - F#/ broden en twee vissen. van de Verantwoordiny maaralte gemakjk zullen laten wbsmaken, dat ze met
Gooi& Stichi,Hilversum,1973,240pp., keli
dit boekle het Nieuwe Testamenï gelezen
foto's,j19,90.
hebben. (P.S.: de tekeningetles doen tenslotte toch vermoeden,dat hetboek blijkt
te gaan over mensen in lange Jurken en geG root nieuws voor u.
*
vleugelde engeltjes met kransjes om het
H etnieuwe testam entin de @M #Ja#J- hoofd).
DriesvandenAkker
taal
NederlandsBijbelGenootschap /Katholieke Bijbelstichting,Amsterdam /Boxtel,
1972,572 pp.,/9,90.
BenRademakerCssR
Het Nederlands Bijbel Genootschap en de Van leven en #* #
Katholieke Bijbelstichting kunnen niet ge-

jn-voor-u,3
noeg geyrezen worden oma hun streven de Ik-zal-er-zi

jbelstichting,Boxtel,1972,
Bilbel dlchter bij de mensen te brengen. Katholieke Bi
M aarom hun laatsteuitgave.G rootnieuws
voor u,H et nieuwe testament in de om -

124 pp-, f5,90.

gangstaal,pri
js ik hen niet.Het is nietzozeer het Journalistieke Nederlands dat mi
J
hindert;evenmin zelfs het feit, dat Je uit
ditTNieuwe Testament'nog nauwelijkskunt

term ate geschikt voor pastores en anderen
die ambtshalve met de topmomenten van
het leven te m aken hebben. Ook dit deel

Deze serie,waarvan de andere deeltjesin
Januari 1973 (p.409) zi
jn besproken, is ui-

voorlezen ofverkondigen.Ik citeer Joh.1, met bijbelteksten over leven en dood is
1 in de om gangsvertaling: 'In het bçgin yzeer rne
bt uiterste zor! samengesteld. Het
was het W oord. Hetwas bij God en het boekje estaatechternletalleen uit(a1dan
was God'.Inderdaad,hetW oord m oetm et niet verknlpte) bilbelteksten, m aar biedt
s met 20 verschillende
de trein mee.Er gaat dus nogalwat ver- ook 15 pagina'
j overlijden kan
loren in een vertaling a1s deze. Dat zou woorddiensten die men bi
echternog allemaalteverteren zijn geweest gebruiken.Een uiterm ate nuttig en bruik-

(wantwelke vertaling kan hethalen bi
j de baar boekje.
oorspronkelijke tekst?),a1sde uitgeversdat PancBeentjes
nu ook maar toegegeven hadden.Doch de
Verantwoording geeft ons te verstaan,dat
<de getrouwheid van de vertaling hierin bestaat, dat ze de iO oud en de bedoeling
van het origineel zo tot uitdrukking probeerttebrengen,datdehoordersen de 1e-

M înder uit - er

Bloemlezing uitde ##5el

Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterzersvan vandaag op dezelfdewijze kunnen dnm -Haarlem,1972,380 py.,/19,50.
reageren a1s de oorspronkeli
jke hoorders Het N .B.G . kondigt deze ultgave aan a1q
en lezers'.Een drogreden.M sof vooreerst feen boek datU een nieuwe N k geeftop
hetgriekse (of- zo u wilt- hetaramese) de bijbel',een waarli
jk geen geringe omNieuweTestamentgesproken enjeschreven sce ijving.In hoeverre is men Merin geisin eenzelfde vlotte en joum ahstieke stijl slaagd? Het samenstellen van een bloema1s deze Nederlandse vertaling suggereert. lezing iseen zeerhacheWke zaak (men ont-
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kom tnietaan een keuze en wie garandeert Bi
jbel verschenen, dat het voor een leek

da$ het de juiste is?) zoalshet voorwoord bi
jna onmogelijk is geworden een verantdit terecht opmerkt.Deze bloemlezlng uit woorde keuze te maken tussen kaf en ko-

de Bijbel bevateen vilfde gedeelte van de ren.Hetonderhavig boekle is m.i.een geBijbel.En dat is goed te merken.Boeken slaagde neerslag van een verantwoorde
a1sLeviticus,N um eri,Deuteronom ium ,Jo- keuze; in diverse rubrieken onderverdeeld

zua,2Samuelmoetenin 2à3yagina'shun wilzen de samenstellers op de goede literaessentie verhalen, een m .i.sch er onmoge-

tuurdie m en zou kunnen raadplegen,wan-

lijke opgave. Tevens verraadt een zodanig neer men op een bepaald onderwerp uitde

gecomyrimeerdeweergavevan deteksteen Bi
jbeldieyer wi1injaan.Nibtalleen verzeerultgesproken standpuntvan de samen- m elden ziJ goede bilbeluitgaven,ook gaan

stellers over genoemde bijbelboeken.

zijna welke commentaren en naslagwerken
hanteerbaar zijn.Over het gebruik van de
Bi
jbelin prediking en katechese alsook in
(34 pp.
),terwijldaarentegen M atteu
-smet 3 bijbelgroepen geven zij uitstekende boektiW athet N .T.betreft,heeftm en hetM arcusevangelie nagenoeg integraalopgenom en

tels op.
nemen.De gedachte hierachterlsdat M ar- Hetkomt mij voor dat iedere bibliotheek
cus de bron is geweest waaruit de andere dit naslagwerkje moet aanschaffen.Het is
drie evangelisten hebben geput.K om tM ar- zeer de moeite waard er eens in te bladecus in deze bloem lezing dus zeer uitvoerig ren,alwashetalleen m aarom te zien hoeaan het woord, een goed begrip van de veelgoede uitgaven er in hetN ederlandse

en Lucasmet5 pagina'sgenoejen moeten

andere drie evangelies krilgt men nauwe- taalgebied zijn verschenen, met name de
laatste 5 jaren. Tenslotte is het wellicht
lijks.
M inder uitM eer is o.a. sam engesteld om nuttig de lezer erop te wi
jzen dattamelijk
ook jonge mensen te laten ontdekken fhoe veelvan de genoemde boeken tegenwoordig
nieuw,boeiend en interessant hetlezen uit tejen gereduceerde pri
js te koop zijn in
de bijbelkan zi
jn'.Om een drietalredenen wmkvls die zgn. uitgeversrestanten verko-

lijkt deze uitgave M J daarin niet geslaagd. pen.
Allereerstkan ik mijnietaan de indruk PancBeentjes
onttrekken dat in deze bloemlezing de bijbe1vaak a1sbi
lbelse geschiedeniswordtbenaderd. Het vertellen van het historisch
verloop wordt verkozen boven het presen-

t
eren van debijbela1s literatuur.
-

Vervolgens hebben de inleidingen op de

Ter H erkenning

T##Jc:rf// voor christenen en ioden

ekencentmm,Den Haag,verschi
jnttweebijbelboeken voornamelijk tot doel:histo- Bo
rische achtergrondinform atie. Een samen- maandelijks,/ 15,- pJ..
vatting van de essentie,de heilsboodschap, Een nieuw tijdschrift betekent vaak een
ofhoe men hetook noemen wil,ontbreekt nieuwe bezinning.D e vroegere periodieken
fKerk en Israël'en fchristusen Israël'zijn
nog alte veel.D at ditm etheteerste punt sa
m engegaan en hebben hun nogal provonauw sam enhangtbehoeft geen betoog.
Tenslotte is de prijs van deze mt
'gave cerende titels laten varen,hetgeen een ken-

ering moge betekenen in het christelijk
vrijhoog,ze kostbijv.meer dan een com- t
nken over joden en christenen. De zespletebijbeluitgavevan hetN.B.G..De hoge de
prijs is ongetwi
jfeld het gevolg van de daagse oorlog heeft met nieuwe kracht de

raaq aan de orde qesteld naar de eigenfraaie kleurenfoto's,de vele kaarten en de v
prachtige bladspiegel; positieve gegevens soortlgheid van het Joodse volk.
die enkele gesignaleerde nadelen helaasniet Een algemene indruk van het nieuwe tijdschrift is moeilijk te geven; het zou niet
ongedaan kunnen maken.
juistziln de beoordeling alléén van heteerP.Beentjes
ste numm er te laten afhangen; daarvoor
moet het m.i. nog meer op gang komen.

B#belkatalogus
(Van exegese tot verkondiging, deel 8),
Katholieke Bijbelstichting,Boxtel,1972,
62 pp..

Ditwerkle is eenuiterstlofwaardige poging
om in de oceaan van literatuur over de Bilbe1duidelijke bakens uitte zetten.Er zijn
de laatste jaren zoveel boeken rondom de

Vooreen meergefundeerd oordeelli
jkthet
mi
j nodig nog een aantalafleveringen afte
wachten.
W e1wi1ik enkele citaten aanhalen die tot

nadenken mogen stemmen;ziJgeven tevens
een beeld van de sfeer van het tijdschrift.
In een artikel, getiteld fTer H erkenning'

schrilftde secretaris:<WiJzijn totde ontdekking gekomen, dat het jodendom een
veel complexer werkeli
jkheid is dan velen
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hadden gedachtofnog zouden wensen.H et
is de eenheid van religie en politiek, van
synagoge en volksleven,van verlangen naar
de toekom sten passie voor de opdrachtin
hetheden,van gerichtheid op de wereld en
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voorheen N .Kluwer, ziet in deze tendens
van een afnem ende levensovertuiging een
groterwordende m arkt.In het eerste boek
wordt nagegaan, hoe, naast het geloof in

een qersoonlijk voortbestaan steeds in de

verbondenheid meteen stukle van deze aar- geschledenisook beschouwingen hebben bede,van een hoog idealisme en een kordaat staan ten aanzien van een onpersoonlijk
realisme,van gehechtheid aan Jerusalem en

voor-bestaan:preëxistentie en reïncarnatie.

heimwee naar de nieuwe aarde.W i
Jmoeten Hetmeestrecentelijk zijn dezebeschouwinerkennen dat wij geen sleutel hebben die gen gereïncarneerd in hetspiritisme.V anaf
op dit slot past.Laat staan,dat wij Over het lam aisme en de druïden verhaalt de
een sleutelzouden beschikken,die op alle schri
jver de historie ervan en voegt een

sloten past,dusook op datvan Israël.Er- groot aantal gevallen toe uit de hoek van
kenning in deze zin houdt in het respect het spiritism e.H etiseen alleszins leesbaar
voor hetgeheim enisvan de anderen ruim - geheel,waarin op thematische wijzebilzon-

te voor de wi
lze waarop die ander zi
jn eigen aard totuitdrukking brengt'(pp.6-7).
Even verder:<
A 1sM Jonsverzamelen rondom een joodse man uitNazareth,kunnen
wijdan vergeten datdeze man een idee of
zelfs een fictie wordt a1s hi
j wordt losgemaakt van ziln eigen volk?'(p.7).
M . Tels,een jood, plaatst achter de titel
van zi
jn artikel een vraagteken: ITer Herkenning?'.Hi
j kan zich Tmet de beste wi1
van de wereld nietvoorstellen dat een dialoog in N ederland tot een zinvolle herken-

der aan het onpersoonlijk verleden wordt
vastgehouden.
Swam iRamdas is een Indische bedelm on-

nik,diein 1963isjestorven.Delesprekken
diehijhield metzlln vroegere vrlenden zijn

hier opgetekend.G od en wereld vloeien in
de antwoorden op de uiteenlopende vragen
ineen.Hetis deze eenheidservaring die de

Frondtoon vormtvan degesprekken en die
m de titelvan hetboek verwoord is.
fW ie de waarheid heeft gerealiseerd', zo

leest men tot zijn verbazing op de laatste
ningtussen christenen en Joden zou kunnen bladzi
jde na zovele vragen en antwoorden,
leiden' (p.9);de argumenten hiervoor leze fkan niet m etwoorden. uitdrukken wét zij
men ter plaatse.<Ik vreeszeer,datde dia- eigenlijk is.Men moet geen vragen stellen
loog,waarnaarditblad streeft.gevoerd za1 en geen antwoord geven.Buddha geloofde
worden met zeer weinige en zeer weinig niet in een persoonlijke God.Hij bereikte

representatieve Joden,of anders,datde dialoog een christelijke monoloog zal worden' (p.10).Niettemin bestaat de kans op
een gesprek en Mjwi1 die kans zeker niet
blokkeren.

PancBeentjes

de onpersoonlijke werkelijkheid ... Wan-

neer m en verzen uit heilige boeken aan-

haalt,geeftmen bli
jk nog teverkeren in de
sfeer van het verstand.Zij,die daarboven
uit gestegen zi
jn,zwi
jgen slechts wanneer
hen gewaagd wordt wat Brahman is' (p.
233).
W ellichtkan m en hopen datde gemiddelde
lezervan fstreven'totdeze hoogte komten

M ariaPenkala

zwi
jgt.Vervuld van de leegte van een vo1

Reïncarnatie en Preëxistentie

boek.
G.W ilkens

Ankh-H erm es,Deventer,v/h N .Kluwer,

1972,192 pp.,j19,
50.
Swam iRamdas

G od ervaren
Bij dezelfde uitgeverij,1972,233 pp.,
j24,- .

HenkJongerius

Orationale. Gebeden voor de viering

Een religieusvacuom valtniette ontkennen van de Eucharistie op de weekdagen.
in onzehuidige sam enleving;een leegte aan DeelI.Advent,Kerstt
qd,
zinvolheid meldtZch aan.Men kan dither- Veerti
gda
ge
nt
qd,
#Jrf
##
kennen aan dç m anier waarop deze leegte
verdrongen wordtin het zoeken naar een DeelII.De 34 weken doorhetjaar
volheid 1os van het aardse leven, ofwel (/
JJ'1)
wordtgevuld meteen omhelsde en beleden Katholieke Bijbelstichting,Boxtel, 1972/73,
leegte van hetbestaan.In beide gevallen is resp.130 en 210pp-,le deel/9,90.
boeken,in het form aatvan altaaruitde aansluiting en de han! naar oosterse Deze
godsdiensten en beschouwlngen - altijd ave,bevatten gebeden voor de Euchariszonder weerslag oy de daad - in hoge tlevieringen op de dagen door de week

mate bekoorli
jk. Ultgeveri
j Ankh-Hermes, (openingsgebed,gebed over de gaven,slot-
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gebed),die duidelijk afgestemd zijn op de
bijbelgedeelten die het lectionarium aangeeft. ln deze gebeden wordt steeds weer
een beroep gedaan op Gods belofte-volle
aanwezigheid vooronsm ensen,zoalsdie in
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Betzema, Johan - Spanningsvelden (verde bilbel verwoord wordt.Om het anders halen).= Kosmos,Amsterdam/Antwerpen,
te zeggen:hetgaatin dezegebeden om be- 1973,144 pp.,j14,50.
slissend meerdan alleen om verantwoorde- Cassen, Bernard - Ecrivains anglais et
li
lkheid voor mensen en wereld. Het zou irlandais.- Casterm an,Tournai,1973,264
mi
j nietverwonderen,wanneer vele pasto- pP.,BF.240.
res erg jelukkig waren metdeze gebeden. Clijjord,Francis - L'Irlandaise.- CasD it oratlonale is door de K BS uitgebracht

terman,Tournai,1973,184 pp.,BF.165.

in samenwerkinj met de Nationale Raad Dostoiewski.- (Genle en wereld),HeidevoorLiturgie,d1e in een fTen geleide'aan-

land,H asselt,1973, 272 pp.,BF.525.
tekent,dat deze gebeden niet in de plaats Jaszi,Andrew - Entzweiung und Vereiniwillen treden van die uit het officiële m is- gung. Goethes symbolische W eltanschausaal, m aar a1s afwisseling ook gebruikt ung.- Stiehm ,Heidelberg, 1973,159 pp.,
kunnen worden. Eén wens is er voor mij D M .29,- .
nog overgebleven:ik mis een index van de K euls,< .H .J.M .- M ensen m uzen nabijbelteksten met verwijzing naar de bij- :#. - Heideland, Hasselt, 1973, 79 pp.,
passende gebeden.Ditzou de waarde van BF.50.
deze boeken in nietgeringe m ate verhogen, M ccormack,Eliza - M aak dat een ander

omdat men dan ook bi
j andere gelegen- w@, Sophie.- Kosmos, Amsterdam/Antwerpen,1973, 167 pp.,/14,50.
mooie gebeden bij deze teksten.M isschien M eyer,H erman - N atûrlicher Enthusiasheden gebruik kan maken van deze vayk
iets voor de volgende twee delen die nog
op het program ma staan?
S.Trooster

AljredSchilling,Hrsg.

fl/ Eucharistiegebete
(Hollândische Kanontexte)

D eutsche Studienausgabe, Verlag H ans

Driewer,1972,48 pp-,(met Beiheftvan
70 pp.),DM .15,80.

m us.- Stiebm ,H eidelberg,1973,101 pp.,
D M .19,- .
Revolfe und Experim ent.- Stiehm, H eidelberg, 1972,234 pp.,D M .34,- .
Staiger,Em il- Spötzeit.- Artemis,Ziirich, 1973,320 pp.,SF.29,- .
Vercnocke, Ferdinand - Deltaland.
Heideland,H asselt,1973,79 pp.,BF.50.
Jan Visser

Verzam elde Gedichten

Schutting-pers,Hilversum , 1972.
Ditboek is in feite een altaar-uitgave van De titel van dit verzamelbundeltje is aan
een Duitse bewerking van een N ederlands de zware kant.In feite gaat het om een
origineel, ç11 eucharistische gebeden', tek- bloemlezing uit eigen werk,die de dichter
sten van de N ederlandse Comm issie van t
er jelegenheeid van een voordrachtover
Liturgie,goedgekeurd door hetN ederland- poëzle samenstelde.n ema's die bij Visser
se Episcopaat.A1s zodanig voor onze le- herhaaldelijk terugkeren zijn:de taal,secu-

zers weing belangrijk.M aar in deze altaar- larisatie, eenzaamheid, en de vrouw (die
uitgaveligteen fBeiheft'van 70 pp.,waarin
deze eucharistische Tafelgebeden verdedigd
worden tegen aanvallen uitD itsland zelf,
met name van de liturgisten Dr. Franz
Reckinger en Emil Joseph Lengeling.W el,

dan vaak ietsvan de ro1 van de ten dode

opgeschreven God overneemt).Visserwcrkt
veel met woordspelletjes (een van de ge-

dichtenheet<Taa1sye1'),flardenvan spreek-

woorden en bijbelcltaten,die in hun nieuergprettiqelectuurbiedtditfBeiheft'niet, we context een gewijzigde betekenis krijmaar hetls we1onthullend.Hettoontaan, gen.Zo neemthijin <god a1s vrouw'hele

dat de m esscherpe polarisatie in de Kerk stukken uit Paulus' Hooglied op de liefde
beslist geen Nederlandse aangelegenheid is. over.Erg overtuigend werkt dit niet.VisRedacteur Schilling zelf is bepaald geen sers verzen hebben ietsgewilds,iets clichézachtzinnig auteur;m aar a1swaariswater acht
ijs,vaak metdatrelativerende ondertegen zi
jn pogingen tot liturgievernleuwing toontle dat zo kenmerkend is voor veel
gem anipuleerd wordt, is de toestand in van onze hedendaagse poëzie en dat zo
Duitsland weinig meer verheffend dan hier. gemakkelijktoteen modewordt.Misschien
W ie zich in deze wil informeren, zij met zou deze Visser ergoed aan doen wat kriname dit <Beiheft' aanbevolen.
tischer te zijn, bv. door de ondermaatse
S.Trooster
vangsten terug te gooien.Misschien datze
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dan het volgende seizoen tot wasdom zi
jn
gekomen.
D .vanderM ark
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van Synesios is blootgesteld.Tenslotte zi
jn
Synesios'leven en de laatklassieke toestanden in Cyrenaica doorAndresduidelijk be-

doeld a1s een syiegel voor onze huidige,
StejanAndres
D ie Versuchung des Synesios.
R/?nJn

verwarde ti
jd.U1tde schildering van aller-

Piper Verlag,M ûnchen,1971,509 pp.,
D M .28,- .

de huidige lezer.A1s een waarschuwing,ja,

1eigebeurtenissen,uitvele filosofische be-

schouwingen rijst de gestalte van Synesios
op a1s een m etaforische waarschuwing voor
m aar vooral a1s een lichtend voorbeeld,

In deze laatste,kort voor ziln dood vol- wantdeeigenlijke krachtvan de roman ligt
tooide roman richt de door zijn novelle in de meeslepende beschri
jving van een
W ir sind Utopia eens alom bekende Duit- man die door veel beproevingen en Wden
se auteur zi
jn aandacht op een historische ver boven zichzelf uitgroeit.Zelfs de spangestalte,die evenals Mjzelfin een kentering nend beschreven, literair tot de meesterdertijdenleefde.Smesiosvan Crene(370- stukjesvan Andresbehorende vervolging en
413)waseenvooraanstaandman ln depro- verm oording van Sm esios' leerm eesteres
vincie Cyrenaica (een deelvan het huldige Hypatia (eerste hoofdstuk) kunnen niet in
Libië) en daarnaast een neoplatoons filo- de schaduw staan van dieindringende evosoof,die een diepgewortelde aanhankeli
jk- catie van Synesios'navolgenswaardige perheid aan de metafsterven bedreigde Griek- soonlijkheid.
Th.van Oorschot
se beschaving paarde aan een open oog
voor het nieuwe, voor het opdringende

christendom nu. ln het jaar 410 werd hij, TheodorFontane
# Briest
hoewel Mj noch van zijn huwelijk noch F/
Verlag Neues Leben,Berlin,343 pp..
van enkele neoplatoonse leerstellingen wilde afzien, tot m etropoliet van Ptolem ais

ZoalsFlaubertsM adam eBovary hetFrank-

ijk van het opkomende kapitalisme in de
gewijd; hij bevrijdde zijn land van de in- r
iode vanLouisPhilippeaan onsdoetkenvallen derbarbaren,bestreed de corruqtie per
vertelt Fontane in dit boek over het
van de keizerWke nmbtenaren en kerkehlke nen,
Pruisen van de G riinderzeit.W ant het is
bedienaars en m aakte zich daardoor zoveel

erkwaardig datdeze roman die nu in de
vilanden dat hi
j, in een hinderlaag gelokt, m
DDR,de opvolger van Pruisen,wordtheromkwam .
De roman is zodanig gestructureerd, dat

uitgegeven, vooral zo typisch Pruisisch is.

Rechtstreeksleertm en hem kennen uitge-

am btenarenwereld. Kleinigheden zoals de

gen van haarm an m ethaar huidige beoordeling daarvan.U ithaarverhaalkomt Synesiosnaarvoren a1s een m an die bekoord

in het geheelniet uitgesloten datM adame

et tekentons hetleven in het M arkische
delezer depersoon van Smesios a1sdoor H
een prism a m vele facetten gebroken ziet. en in Pommeren en tenslotte in de BerWnse

sprekken en enkele letterli
jk geciteerde behandeling van hetpersoneelen de discribrieven,maarditallesliqtingebed in het minatieten aanzien van de Poolse ofW enjk geverhaal dat Pfisca, Syneslos' vrouw, over dische bevolking worden ons duideli
zijn levensloop vertelt.Zijverteltretrospec- tekend. En zo duidelijk a1s Flaubert ons
tief,na de dood van haar echtgenoot, en Yonville tekent,beschrijftFontane onsKesdaardoor vergelijkt zi
j voortdurend haar sin.Zelfs speeltin beide boeken een apovroegere reacties op de daden en opvattin- theker een belangrijke rol.Het is trouwens

Sovcry hetboek EfjiBriest,dat38 Jaar1ater verscheen, op een of andere wijze be-

werd (zie de titelvan de romanl) doorhet invloedde.
verlanlen om zich in de eenzaamheid aan H et dram a van beide boeken is hetzelfde.
filosoflsche speculaties over te geven en Hetkleine,gesloten stadjeistelkens a1shet
jver
aan zijn maatschappelijke verplichtingen te ware het laboratorium waarin de schri
verzaken.Prisca's verhaal bevat reeds een zijn heldin zich laatvervelen,in die vervedubbele breking, maar daar doorheen is

ling haar eigen belang laatnastreven,zodat

ijin botsing komt met de algemene regel
nog een andere biografievan Synesios!e- z
weven.Deze werd geschreven door de 1n- die het overspelverbiedt.Het conflict dus
trigant Laokoon, Synesios' aartsdiaken en

uit de Eberale wereld, waar steeds wordt

uiteindelijke opvolger.HijbeschrijftPrisca gesteld dat men ongebreideld het eigenbea1seen op machten rijkdom beluste vrouw, lang mag nastreven enerzijds,terwijlanderdie Synesios naar steeds hogere posten zijds van ieder wordtverlangd dathi
j zich
dreef.Ook debegeerte naar m acht en geld

za1opofferen voorvorsten vaderland,met

blijkt een deel van de bekoring te zijn, andere woorden voor het algem een belang.
waaraan de gecompliceerde persoonlijkheid H et m erkwaardige is nu datin deze beide
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romans het algemeen belang wordtgesteld
in de vorm van de regeldie overspel m et
zoveelnadruk voor de vrouw verbiedt.De
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doet er voor hem ook niet toe, want de

codeisbindend.W e leven in een tild waarin
men op de meest vreemde wijze over eer

christelijk-bijbelse regel waarbij overspel spreekt.In de rede van Bism arck van 28

voor beide echtgenoten verboden wordt en november1881steltdeze dateerietsinwenwaarvan desociologische grondslagen in een digsiswaarbijheter niettoe doethoe anniet m eer te achterhalen verleden liggen, deren over onze eer denken.Een opvatting

heeft in W est-Europa nooit, behoorlijk

die in strijd is meteen traditie van eenen-

voetgevat in de volksm oraal. De oudere:
zowelromeinse a1sgermaanse,regelwaarbil
overspelin de eerste plaats voor de vrouw
strafbaarwas,bleefde hbersende opvatting
weergeven.W evinden haar hetbeste weergegeven in deLex Julia de Adulteriswaar-

twintig eeuwen. Schopenhauer had nog
maar kort te voren het begrip eer op de

slag wasvan deze regel.N og in 1950 deed
de Nederlandse Hoge Raad een uitspraak

zeer reëelbegrip.De invloed van de ridder

datvan de m an.De grondslag voorde afkeuring van het overspel door de vrouw

Briest, datevenals Bovary uitgaat van een

M aar a1s het eenmaal zover is,dan is de
regelverankerd in de volksm oraalen wordt
overspeldoor de vrouw a1seen drama van
de hoogste orde beschouwd. Dit dram a

m eer op haar plaats is.H et Pruisen van
Fontane is in wezen nog zinlediger dan het

scheqste wi
jze gekarakteriseerd:çEhre ist
objectlv die M eining anderer von unserem
W ertund Subjectiv unsere Furcht vor dieser M einung'.A1s men voor waarde m acht

bij dan OOk duidelijk uit de context blijkt leest (macht in het kadervan een familie),
dat vrees voor bloedverm enging de grond- dan was ditin de feodalemaatschappijeen
hing voor een belangrijk deel af van de
jn werkelijke
waarbi
j duidelijk verband werd gelegd tus- mening die men had over zi
sen hetbegrip overspelen de mogelijkheid macht.Niets had hij zo te vrezen dan dat
j zijn tegenstanders de mening post zou
van zwangerschap.De familie, die bij de bi
rom einen vooraleen machtseenheid wasen vatten datzi
jn machtmaarklein was,zodat
bijdejermanen een eenheid van eigendom hijaangevallen zou kunnen worden zonder
of bezlt vormde en waar de vrouw over- a1s bondgenoot aantrekkelijk te zijn.
ging in de familie van haar man,onderzi
jn In de negentiende eeuw was voor een dermachtkwam ,duldde geen anderbloed dan geliâk eerbegrip geen plaats meer. Efli

veroordeling van overspel die in haar tijd
vervaltduseigenlijk ook a1sdefamilie geen niet m eer op haar plaats is, vervolgt die
machts- of bezitseenheid meer is.
meteen ere-handeling die in hââr tijd niet
Frankrijk van Flaubert.
Een roman a1s deze ktmnen wij niet meer
ezen zoals de lezer voor wie hij bedoeld
wordt door beide schrijvers afgespeeld in l
hun laboratorium-stadjes. M aar daarmee was. Het lange gesprek datvon lnstetten
eindigt ook de overeenkom sttussen beide. voor het duel met zijn secundant voert,
etop delezervan toen zijn overgekomen
TerwijlbijBovary geld een hoofdrolin het mo
verhaalspeelt,komt hetm aar op een punt a1s een heroïsche poging om toch nog onvoorbi
j Effi Briest:nameli
jk a1shaar ou- der zijn plicht te duelleren uit te kom en,
ders met haar breken dan sturen zi
j haar terwijlnaar onze gevoelens de man staatte
zelen,behalve daar waar hi
j de eer een
een bedrag aan bankbiljetten voorhaaron- ba
derhoud. Terwijl Bovary pas na de dood afgod noemt.Fontaneheefthetblijkenszijn
van zijn vrouw van het overspel hoort en uitlatinjen bedoeld zoals wij het lezen.
Jzich strak aan de vormen
daardoor nog verder in schulden raakt, Daarbb houdthi
wordt von Instetten het overspel van zijn van de klassieke rom an,die elders in deze
jdverlaten werd, men denke aan Oscar
vrouw tien jaarna hetgebeurde gewaar en ti
bevestigt zich daardoor a1s TEhrenmann' W ilde. The picture 0/ Dorian Gray was
ier jaar eerder verschenen. M aar terwijl
dathijin hetduel de ander doodschiet en v
zi
jn vrouw verjaagt.Het overspel van zijn dat werk a1s een van de eerste in wezen
en existentie-probleem behandelt, is Ejji
vrouw doet hem feitelijk niets, maar tast e
zi
jn eer aan en die eer moetdoor hetduel Briest bedoeld a1s een sociale roman. De
hersteld worden.Hijweet zelf dathet om vorm waarbij de kleine stad a1s laboratoeen afgod gaaten zegtzelfsdathijdaaraan rium wordtgebruikt,wastoen daarvoornog
a1shetware verslaafd is.In de m aatschap- de meestgeschikte.Pasvele jaren laterlukt
pi
j van de Grunderzeit kan hij nietanders hetproblemen van dezeaard op anderewijhandelen dan hijhandelt,juist in zijn hoge ze weerte geven.Feitelijk lukthetdan uitpositie a1s M iisterialratis hiJten opzichte eindelijk aan Bö11om in EndeeinerDienstahrt bij de nieuwe open proefnemingen
van de erecode totaal onvrij, minstens zo j
toch weer de kleine stad te gebruiken.
onvri
j a1s welke onderdaan dan ook.
Hijweetook nietwatçeer'inhoudt.En dat C.J.Boschheurne
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Augustvon Kotzebue

TH EA TER

Schauspiele

Athenëum ,Frankfurt,1972,606 ppo
DM .48,- .
M eteen historisch-literairkritische inleiding
Garaudy,Roger- D ansersa vie.- Seuil, van B.von W iese en een receptie-historisch
com mentaar van tekstbezorger J. M athes
Paris,1973,205 pp..
H eilm an,RobertBechtold - The iceman, voorbeeldig ingelilst, bevat deze bloem lethe arsonistand the troubled agent.- A1- zing de 7 meest bekende toneelstukken van
1en & Unwin, London, 1973, 357 pp., de in zi
jn tijd wereldberoemde succestoneelauteur A.von Kotzebue (1761-1819).
f 6,- .
Lagrave,N enry - Le fàëdfre eflepublic ê Er is geen twijfel mogelijk: Kotzubue was
Parisde 1715 : 1750.- Klincksieck,Paris, een typisch consumptie-auteur.Geboren en
tot het theater komend op snijliln van de
1972,740 pp-,FF.100,- .

Prîce,Cecil- Theatre fn the age o! Gar- stugge moraal-code van het burgerli
lke

rick.- Blackwell, Oxford,1973,212 pp., drama en dram aturgisch evoluerend naar
a- en imm oreel-frivole entertainment-tekE 2,75.

Prudhoe,J/hn - The theatre // Goethe

sten,demonstreerthi
j zoweleen technische

and Schiller, - Blackwell, Oxford, 1973, vingervlugheid die op het Tpièce bien faite'
anticipeert a1s een ethische vri
jzinnigheid
218 pp.,f2,75.
Rosenjeld,Sybil- A shortJlg/orx oj sce- die hem enkele moeilijke tildsopvattingen
ne design in Great Britaîn. - Blackwell, in komische-en/of-sentimentelezin doetbeOxford,1973,214 pp.,f3,25.
handelen.Them atisch zonder de vaste bin-

W öchter,Hans-christo!- Theaterim Exil. ding van een ideologisch concegt,dramaH anser,M iinchen, 1973,298 pp.,D M . turgisch zonder behoefte aan elgen structùurnorm en, theatraal kwistig uitpakkend
29,80.
m et situatiedram atiek en constante hoogspanning (metveelautonom ie voor hetpu-

-

M olière
Stage and Study. Essays in H onour

// <.G.M oore

bliek),bli
lven zi
ln stukken vandaag belangrijk, omdat ze in het theater (traditioneel
een conventioneel troetelpakket) de mentale code-verleggingen registreren:de echt-

< .D .H owarth and M erlîn Thomas. Ed.
Oxford University Press,1973,293 pp.,
f 5,50.
Bij gelegenheid van het emeritaat van Dr.
W .G .M oore,professor in de Franse letteren te Oxford, en Fellow van St.John's
College,schreven Britse,Franse en Am erikaanse collega's deze feestbundel samen.
H un essays wijden zij ofwel aan de techniek van hettheater zoals b-v.<L'occupation de la scène'(Robert Caparon 13-20),
ofwelaan 'n them azoals'M astersand Ser-

breuk (M enschenhass und Reue),de naïeve
wilde (Dfe Indianer in Englan+,het vooroordeel (Bruder M oritz, der Sonderlîng),
het driehoekshuwelijk (La Peyrouset, de
kritiek op de doorsneeburger (Die deutschen Kleinstödter), de kritiek op het immorele gedrag van de adel (Die beiden
Klingsberg,Der Rehbockj.

meest belangwekkende. Daar worden parallellen getrokken of verbanden gelegd

Cambridge University Press,London,1973,
1083 pp., .
L 18,
-.

tussen M olière en Voltaire (W. H.Barber
201-217), tussen Péguy en M olière (Annie
Barnas218-237),tussen Pascalen V olière
(Richard Fragher 254-272).

Dit naar omvang én prils volumineuze
overzicht van de eerste 30 jaren drama en

C.Tindem ans

AllardyceN icoll

vants in the PlaysofM olière'(Mollie Ge- English D ram a 1900 -1930.
rard Davis,132-148),ofnog aan wat ftra- The Beginnîngs 0/ the M odern
ditions'wordtgenoemd.Vanuitde cultuurhistorie li
jken deze laatste bijdragen onsde Period

theater in Groot-Brittannië in deze eeuw

(perfectaansluitend bijhet veeldelige werk
van dezelfde auteur # History o! English
over de franse fesprit' van Klean Baptiste Drama 1660-1900)bevattwee sterk van e1-

Pittig om het Engels flegm e te beluisteren

Poquelin, dit M oll
nere' waarvan dit Fest- kaar verschillènde onderdelen.In de kritischrift ook tegeli
jk de driehonderdste ver- sche geschiedenis van het Britse dram a

jaring van zijn afsterven a1s acteur werd deeltS.het omvangrijke produkt in aller1eisubgroepen op waarvan enkele niet dagehuldigd.
delijk in de gei
jkte literatuurgeschiedenissen
S.DeSm et
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voorkomen:volksvermaak,muzikale kom e- zijn theoretische fundering, oprecht in de
die, revue, m elodram a, regionaal dram a, zelfopgelegde gerichtheid,zelfzeker overde
sociaal drama, poëtisch en literair dram a, uitgekozen middelen, vertrouwend op de

kinderdrama, terwijl het fgeneral' drama uiteindelijke fraaiheid van hetartistiekerelooptvan H .A.JonestotN .Coward.H er- sultaat.Zo maak je hier een man mee die,
haaldeli
lk ook legthijopzettelijk de nadruk uit de kring van Piscator en Brecht in de
op de tweede-rangsauteurs, terwijl uiter- jaren 20 voortgekomen,uit zijn werkmilieu
aard zi
jn visie op de erkende groten (b.v. verdreven in denazitijd,een gedroomd weShaw)weleensanderswantexgliciet-thea- reldbeeld heeftnagebouwd in de escapistitraaluitvalt;alti
jd handhaaftMJeen scherp sche schoonheid van het vluchtige theater
onderscheid tussen literairbelang en thea-

en die,thans nagènoeg aan het einde van

trale bruikbaarheid. Hij redt enkele onbekenden, kneust soms een reputatie (b.v.
Granville-Barker) of staatskeptisch tegenover latere revelaties(b.
v.D.H.Lawrence
a1stoneelauteur).M ethodologisch brengt S.

de insyanning,zijn geloofbli
jftbelijden in

geen vernieuwing; door de variëteit van
stukken en genres die in een classificerend

wat hp een geldige wijze van uitdrukken
van waarheid achten die bi
jgevolg zichzelf
gelijk geeftbijde keuze van zijn vak en de
zin van zi
jn leven.
C.Tindemans
RogerG uichemerre

traditionalisme opgetekend is, lijkt het La Comédie avantM olière. 1640 overzichtwe1eens m eer een inventaris dan 1660
een oriënterende synthese. Tegeli
jk echter A . Colin, Paris, 1972, 423 pp.: FF.69,- .
lijkthetresultaateen ernstige research vol- Tussen 1640 (het einde van Rlchelieu) en
gens archeologische technieken, maar toe- 1660 (demachtsbevestiging van Louis XIV)
gepast op een recentverleden.H et tweede
igt de komedie in Frankrijk aan diggelen;
onderdeel is een reusachtige (de helft van l
farce-nawerking en Italianiserende slaafshet boek) Wst van toneelstukken die in heid m aken een eigen dynamisme onm ogeGroot-Brittannië geproduceerd en/of gepujk,terwijl de vrijliederli
jke inslag van de
bliceerd werden tussen 1900 en 1930.D eze li
jkt te veroordelen
theaterrepertoriële catalogus wordt overi- vis comica het genre li
otsnaakse volksjret.Tegelijk zeteen tegensvoortreffeli
jk aangevuld dooreen the- t
genbeweginj in,dlemetzowat80 stukken

aterliterairejeschiedenisvan deze drie de- een heel elgen accent brengt en die door
cennia,waarm veelaandachtis besteed aan

op voortreffeli
jke wilàe in kaart wordt
de zich wijzigende theatervoorwaarden en S.
gebracht. De invloed van de Spaanse codramatische schrijftechnieken; dit aspect m edia,hetintrigekarakter van de handeling
verloopt tussen de opkom st van de regisseur,de invloed van de cinema en de vernieuwing van de decorcode tot de groeiende academ ische aandacht voor hettheater

(de lyriek wordt ingeruild voor actie en

C.Tindem ans

spannlng),de evolutie op de zeden- en kavoorbereidten mogelijk maakt,hetwoordspelprincipe:dat zi
jn de noviteiten die het
genre een nieuwe injectie van leefkracht,

LeopoldLindtberg

perspectief en publiekverruim ing garanderen.W elke,behalve de intrinsieke nieuwig-

a1s object.Uiteraard een basiswerk.

rakterkom edie af, die M olière rechtstreeks

Reden und Aujsötze

heden, de determinerende factoren zijn die
hetpersoonli
jke karaktervan deze komedie
De Weense (1902)theater- en filmregisseur uitmaken,gaat S.op minutieuze wijze na:
deels perm anent gastreiziger! deels vast het vaste arsenaal van gemeenschappelijke
theaterleider te Ziirich - bewljst in deze them ata en situaties,het spectrum van de
Atlantis,Ziirich,1972, 310 pp., SF.42,- .

bundelook vaardig m etde pen om te kun-

personagesdie variëren van hettraditionele

gisseur die,methetoog op een com binatie
van formele precisie en actuele psychologie,
het creatieve expressieproces opbouwtvanuiteen discussie van de ideële l
-nhoud van

keling die S. weet voor te stellen als een
periode die door het oneigene zowel a1s
doorde verwerking van deleenm otieven de

nen gaan,waarbijhi
jdevak-en ti
jdspro- Italiaanse m asker via een schuchtere indiblem en bepaald niet uit de weg gaat.Te- vidualisering naar een sociale typologie met
rugki
jkend naar ziln jeugdimpulsen: wee- tildssatirische pogingen,de diverse taalprom oedig herinnerend aan de vele vrlenden, cédés die deze komiek overbrengen (conrekenschap afleggend over de benadering trast, woordfantasie, esprit). De uitvoerigjk-analytische gronden ontvan hetdrama en devorm van ziln theater, heid op degeli
tekent S.zichzelf a1s een Tintellectueel're- gintbijgevolg een korte ti
jd uiteen ontwik-

drama en theater.Sti
llen gehalte zoekend

grote komedie-tijd op gang brengten tegelijk verklaart.

a1s principiële regiem ethode, presenteert S. C.Tindemans
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K UNST EN AR CHITECTUUR
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Day, <.D.- Vectoranal
yse.- erismatechnica), Spectrum, Utrecht/Antwerpen,
973,229 pp-,/19,50,BF.318.
I 1
Desbourses, Colette - Le trucoscope.-

Adriani,Götz- K lausR inke.- DuM ont
Schauberg,Köln,1972,DM .28,
-.
Boccara,D ario - Les belles heures de la
tapisserie. - Les clefs du tem ps, Zoug,
1971,233 pp.,genl.
Burnhqm ,Jack - Kunst und Strukturalîsm us. - D uM ont Schauberg, Köln, 1973,
192 pp.,D M .19,80.
Ayre,Leslie - The G ilbert and Sullivan
Companion. - Allen, London, 1972, 485
Pp.,E 4,50.
Gardner,Howard - The Arts and H um an
D evelopment.- John W iley & Sons,N ew
York/London,1973,395 pp.,f 6,50.
G reger,Burkhard - Stödtebau ohne K onzept. - Hoffm ann & Campe, H am burg,
1973,178 pp.,D M .10,- .

Casterman,Tournai,1973,329 pp-,BF.280.
Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie.
Deel 5.Biar-Brab.- H eideland, H asselt,
1973,714 pp-,BF.1.095.
Schenkel,R.- Operatie neushoorn.- La

vière & Voorhoeve, Zwolle,zJ., 213 pp.,
foto's,krtn-,tek-,/19,50.
Prol.dr.G.A.Lindeboom
D e G eschiedenis van de m edische
wetenschap
Fibula-van Dishoeck,Bussum, 1972,

198 pp.
,/29,
50.

Lindeboom ,die een veelweteris,in de goe-

de zin van het woord, en die naast zijn
hoogleraarschap in de inwendige geneesGiedion-Welcker,Carola - Schri
jten 1926- ktm de, tevens de encyclopedie der m edi-

1971. - DuM ont Schauberg, Köln, 1973, sche wetenschappen doceert aan de V.U .
531 pp.,D M .322- .
te Am sterdam ,heeft in '61 reeds een InGoya. - (Geme en W ereld), Heideland, leiding totde geschiedenis dergeneeskunde
H asselt,1972,302 pp.,BF.525.
geschreven.
M usique de notre temps. - Casterman, Ofschoon internist,promoveerdehi
j op een
Tournai,1973,260 pp.,BF.280.
röntgenologisch-neurolobsch onderwerp;
Patrix. Georges - D esign et environne- zijn bewondering voor Boerhaave, waarment.- Casterm an,Tournai,1973,172pp., overMjvierinhetEngel
suitgeqevenboekBF.90.
jes publiceerde,komt ook in zpn nieuwste
Schnell,H ugo - Der K irchenbau des 20. boek duidelijk naar voren;in 1965 schrijft
Jahrhunderts in D eutschland.- Schnell& hiJ een boekje over de dokter-evangelist
Steiner,M iinchen,1972,276 pp.,DM .39,- . Lukas en intussen schreef hijvele artikelen
Selle,G ert- Ideologie und UtopiedesD e- over m edisch-technische en m edisch-ethisign.- DuM ont Schauberg, Köln, 1973, sche kwesties.
192 pp.,D M .16,80.
H etisopvallend datde geschiedenisvan de
Smeets,A lbert- Isde kunstziek?- Da- m edische wetenschap in het algem een weividsfonds,Leuven,1973,73 pp.,BF.80.
nig is doorgedrongen tot de beoefenaars

Timmers,Proj.Dr.J.J.M .- De glorie van diezelfde wetenschap. Dit hebben zij

van N ederland. - Elsevier, Am sterdam / gemeen m etandere positieve academici.Dit
Brussel,1972,384pp.,i11..
verdriet Lindeboom.Vandaar deze bi
ldraW alle, #. L. J. Van de - D e gotiek in ge tot ontwikkeling van de kennis der geBelgië.- Vokaer,Brussel,1972,240 pp..
schiedenis van de Nederlandse medische

wetenschap.En we mogen ertrots op zijn,
dat ons kleine land relatief heel veel gedaan heeft in de periode van 1540 -1940
waarover het boek in hoofdzaak handelt.
M ISCELLAN EA

Lindeboom,ofschoon voortreffelijk latinist,
iserin geslaagd een zeer goed leesbaarN e-

derlands boek te schri
jven, waarin hi
j er
Bartholomew,D.J.en E.E.Bassett- C#- bi
jna een sportvan heeftgemaakthetmejers en mensen.- (Au1a) Spectrum, U- disch jargon toteen uiterstminimum te betrecht/Antwerpen,1973,363 pp.,/9,50,FF. perken. Het is dan ook zeker niet alleen
155.
Blok, Ric - Improvisatie in de klas. -

geschreven en bedoeld voor artsen, m aar
voor iedereen die zich voor geschiedeisin
Futile,Rotterdam,1973,48 pp-,/2,60.
het algemeen interesseert,of die voor een
Davidse, Prol. Dr.Ir.J.- Elektronische van de medische of parnmedische beroepen
beeldtechniek.- (Prisma-technica), Spec- belangstelling heeft.
trum, Utrecht/Antwerpen, 1973, 276 pp., Hijheefteen paargrote hoofdstukken over

/18,50,BF.302.

Harvev en zijn ontdekking van het bloed-
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vatenstelsel, over Boerhaave, over fsteen-

DD R.Dat m oet m en weten a1s m en leest

datik in één ruk heb uitgelezen.

?laatsmetdeschsmelebiertenten die men

snijden' en het is opvallend hoe zijn stijl datervoorderestaurantsin de DDR nooit
bijnalyrisch wordt,a1shiJeven de gelegen- rijen staan; in het noordelijke deelvan de
heid krijgt over fzijn' Boerhaave te schrij- Sovjet-unie is datnamelijk altijd hetgeval.
Ook deuitvoerige beschri
jvingen van DuitVen.
Alles bileen een zeer lezenswaardig boek, se Nerkroegen contrasteert in de eerste
P.Beijerbergen v.H.

ln M oskou en Leningrad ziet. V oor het
overige betoogt het werk uiteen te zetten

D ra.M .G .Schenk

hoe goed de verhouding tussen Sovjetbur-

25 iaarKoningin

H et verhaalvan een bewogen leven
De Boekerij, Baarn,1973, 132 pp.,foto's,
/12,50.
*
Schrijfster,die koningin Juliana van dichtbi
j heeft meegemaakt, geeft in dit boekje
een schets van de koningin,zoals zij door
haar opvoeding en haar latere wederwaardigheden gevormd is tot de meelevende

gers en D uitsersvan het begin af aan we1
geweest is. Sterk wordt de nadruk gelegd
op het feit dat de Russen in tegenstelling

tot de westeli
jke troepen onmiddellijk de

verzorgingvandeDuitsebevolkinj op zich
jenomen hebben.Over andere dmgen die
m diedagen plaatshebben gevonden,vindt
men vanzelfsprekend geen woord.
Belangwekkend is ook de visie op de splitsing van D uitsland in twee staten.Een re-

vrouw en vorstin diewi
jkennen.Hetishet cent Oostduitswerk (J.Streisand,Deutsche
vqrhaal van een fbewogen'leven,niet van Geschichte in einem Band), pretendeert
25 jaar regering. Een heel sympathiek feitelijk nog een representatie van het geboekje,al kan men uiteraard bij de inter- hele Duitse volk door de regering van de
pretatie van çnkele gebeurtenissen een DDR.De schrijver van dit werk staatveel
kanttekening plaatsen naast de opvatting meeroy de grondsl
ag van vreedzame covan de schrijfster.
R.S.
existentle.Zijn stelling is eenvoudig: in de
JoséRentes de Carvalho

W aar die andere God woont
M eulenhoff, Amsterdam , 1972, 155 pp.,

beide gebieden heerst een verschillend sociaal-econom isch systeem en daarom moe-

ten het ook twee verschillende staten zijn.
C.J.Boschheurne

j12,50.

Meestalweten buitenlanders,die over Ne- K ernvraag N r. 33

derland e:n boekle wensen open te doen, D e Europese Veiligheidsconferende

niet m eer dan tot in den treure gemeenplaatsen teherhalen.Gelukkl
'g kan hetook

(November 1972)

anders blijkens dit boekle van een Portugees auteur,die zestien Jaar geleden naar
Nederland kwam, en gedurende die jaren
haarscherp situaties en personen observeer-

Veiligheidsconferentie en de wederzi
jdse en
evenwichtige troepenreductie (M BFR) na-

de en beschreef.Daarbllsneuvelen çrnogal wat façades, Faarachter de hollandse
burger van hoog tot la>g onbarmhartig in

D e redactie van Kernvraag slaagde er dit
m aal ook goed ln de verschillende standpunten en bedoelingen over de Europese

der te belichten.Zeven artikelen behande1en achtereenvolgens hetstandpunt van de
NA TO,m etname ten aanzien van de kopzijn hemd bli
jkt te staan.Op welke gebie- peling van M BFR aan de Europese Veiligden Schr.ziln ontmythologisering van Ne- heidsconferentie,de politieke consequenties
derland onderneemt, leze men zelf in dit van de MBFR in de Oost-W est-verhoupakkend geschreven boekle, dat werkelijk ding,de politieke gevolgen van de MBFR
uitstekend vertaald werd 'door A.W illem- voor de NATO,de standpunten van Roesen. D e illustraties van W illem stutten m enië en Joegoslavië ten aanzien van de

voortreffelijk de tekst.

P.Begheyn

problematiek van de Euroqese Veiligheid,
de zgn. comm unistische beïnvloeding van

H .Gurkow und M .Trachmann

In Berlin und anderswo

de westelijke publieke opinie en de factor
Volksrepubliek China biJde Europese Vei-

Verlag N eues Leben,Berlin,1972,304 pp.,
M .15,- .
Deze bundelbestaatuitde Duitsevertaling
van een aantal reportages en beschouwingen van eerstgenoemde over het Duitsland

ligheidsconferentie.
H et laatste deel van deze aflevering wordt
gevormd door de documentatie.D oor enige vertalingen uit buitenlandse artikelen

foto's door de tweede auteur.H et is dus

U nie, de Verenigde Staten en de BondsL.L.S.Bartalits

kri
jgtmen een aanvullende kennis van onvan nu in Sovjet-bladen geïilustreerd met der andere de standpunten van de Sovleteen SovjetWsie op het leven,vooralin de republiek.

AlbertW esterlinck
M ENS EN GRENS
Over het mensbeeld in de m oderne Europese literatuur

264 blz.
Form aat:13 X 21 cm
ISBN 90 264 3516 9
195F

AlbertW esterlinck (ps.van Prof.Dr.JoséAerts)geboren te Geelin 1914,is thans
hoogleraar aan deKatholieke Universiteitvan Leuven en hoofdredacteurvan :DietscheW arandeen Belforti.Hijpubliceerdegedichten en voortstalrijkekritischewerken a1s tl-let Lied van Tantalus', <
Luister naar die Stem', tprosper Van Langendonck', tl-let schone Geheim van de Poëzie', en schreef ook studies over August

Vermeylen,KarelVan de Woestijne,Felix Timmermansen Gerard Walschap.Van
zijn Verzamelde Opstellen is,na tW andelen alpeinzend'(1960)en i
Alleen en van
geen mensgestoord'(1964),iMensen Grens'hetderde deel.
Een waarde die voor Westerlinck a1s hoogleraar en schrijver belangrijk blijktte
zijn,isdathijdeEuropese literatuuryraag a1seen ondeelbaargeheeloverziet.ln
zijn colleges en geschrlften beleeft hiJze a1s een rijke variërende schepping van
stijlen en a1s een boeiend avohtuurvan de menselijke geest.<Beleven',zeggen wij,
omdatzijn benadering van deliteratuurzeerexistentieelblijkt,in esthetisch en humaan opzichtintuïtief inlevend of fenom enologisch duidend,met een afkeer voor
formules en abstracties.

Zoalsin vroegere opstellen onderzoekthijin dMensen grens'aspecten van de moderne Europese literatuur,geleid door de vraag:tschrp
-vers,watzegt gij van de
mens'?'

In drie opstellen ondervraagthijdegeschiedenisom totbeterbegrip van hetheden
te komen.Ditdoethijvoorhetliterairenaturalisme,van Zola totClaus;voorhet
literaire vitalisme vanaf de preromantiek tot JefGeeraerts; voor de religieuze them atiek vanaf het romantisch mysticisme tot Simon Vinkenoog en het ilesus-movement'van de hippies.
De lezer zal vaststellen dat de identificatie van deze drie facetten telkens gebeurt

van uiteen historisch perspectief.Ditleek noodzakelijk om hun juiste draagwijdte

in deW esterse cultuurgeschiedenisen hun warebetekenis in hetheden nauwkeuriger
te kenmerken.
De lezerza1in ditboek weinig ofnietsvernemen overde esthetische,specifiek artistieke essentie van de letterkunde,wanthetgaathier over haarm ens-revelerende rol
in de perpetuele,wisselende creativiteit van de cultuur.De opstellen hebben geen

wetenschappelijkepretentie,Zjbedoelen slechtsbijtedragen totdeverruiming van
de literaire oriëntatie en uit te nodigen totreflectie.

O rion-Desclée De Brouw er

W ijngaardplein 15, Brugge
Nieuw e G racht 24a, Utrecht

Sedert 1870 Iegtde

Firm a M .H .Lum m erzheim & c o.
1O7.Zeeschipstraat,Gent -

-

asfaltdaken m et volledige dichtheidswaarborg

Oude Houtlei38,9000 Gent
TeI.:2322 23 Brs.v.d.Christ.Scholen

Externaat-lnternaat Jongens -Mei
sjes
Dagschoolen zaterdagcursussen

Van 12 tot21 jaar-LST-HSB-HST-HTO 1egraad
SPECIALITEITEN:Fotografislh zetten,Reprofoto,M onofot
o,
.
I.B.M.Com poser,Lay-outvGrafisçh Tekenen,Boekbinden,OffsetTypo -Diep en zeefdruk,Chem igrafie,Laboratorium onderzoek.

N.V.SCHEERDERS van KERC FIO VE'S
VEREN IG D E FA BR IEK EN
ST.-NIKLAAS
SV K
SV K
SV K
SV K
SVK
SV K

TEL.(03) 76.35.03

Asbestcem entprodukten
Strangpers- en handvorm gevelstenen
Geglazuurde gevelstqnen
Holle Fertvloeren
Marbrabeltegels
Trappen in marmermozaiek

T E G H N IC U M
Londenstraat,43,Antwerpen.
Opleiding tottechnisch ingenieur
in m echanica,elektronica
en industriëlescheikunde.

Voorbereidendjaarenvacantiecursus
met hetoog op hettoelatingsexamen.
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A n tw e rp s c h e h y p oth ee k k a s
N.9.OPGERICHT IN 1881 -PRIVATE SPAARKAS

2000 ANTW ERPEN -GEVESTIGD M EIR 24-HRA 1163

G irorekening met Eurocheque en Ec-kaart
Spaarkas

Persoonlijke Ieningen enfinancieringen
Hypothecaire Ieningen

sT.NORBERTUSINSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
stationsstraat 2 - 2570 DUFFEL - Telefoon 015/319.21

Paramedisoh Onderwi
js van het korte type:
Vroedvrouwen /Gegradueerde Ziekenhuisverpletelgtstlers I
Gegradueerde Psychiatrische verpletelgtstlers
Duurvan de studies:3 jaar.
Aanvullend Seeundair Beroepsonderwijs:
Verpleegassi
stenten,2jaarlZiekenhuisverpleegstersr3jaar/
Psychiatrische verpleegsters,3 jaar
lnternaat - Half internaat

INsvlTuuT voon venpuseoxuNpe M ar1
-a M 1d d e Ia re s
Hospitaalstraat 23-2700 Sint-Niklaas

-

Telefoon (Oa) 76.43.48

Bestuued door de zusters van de Verrezen Zalism aker

Een modern sebouweneomplex

-

Degelijk onderwijs

BEROEPSAFDELING
-

Vootbereidend jaar:minimum Ieeflijd 17 jaar
Gebreveleerde verpleegsler:duur3 jaar

Verpleegassistenle:duur 2 jaar

TEGHNISCHE AFDELING
-

Gegradueerde ziekenhuisverpletelgtstler:duur3 jaar
Gegradueerde psychiatr.verpletelglstler:duur 3 jaar
Gegradueerde socialeverpletelgtstler:duur4 jaar
lNTERNAAT EN HALF-INTERNAAT -

I
nliehtingen en insehrijvingen :
-

W erkdagen van 9 tot 12 uur en van 14 1o1 17 uur
Zaterdag van 9 tot 12 uur
En volgens afspraak.

0 . L.V rouw -lnstituut voor Verpleegkunde
Augustijnenstraat, 9, MEGHELEN
cat.A.S.B.O.

Verpleegster
Verpleegassistente
Voorberei
dende afdeling
Inlichtingen:
Eerw. Moeder Overste
0.L.Vrouw-lnstituut

3 jaar
2 jaar
17 jaar

- telefoon 015.127.87
- telefoon 015.144.23

pkO R M A A L S C H O O L

vooronderwi
jzeressen en kleuterl
eidsters

C RO M BEEN
ueeuwstraat 1 9000 -

G ENT

relefoon 09/25.55.51

M .P.1. ST. JO ZZF
VO OR LICHT.M EN TAAL GESTO ORDE JO NG EN S EN M EISJES

van 4 tot 12 jaar
IN T ER N A A T

EX T ER N A A T

Kureelstrqat5 - 167: Bellingen (bijHulle)
Teleloon :Q2154.50.57
Autobus:M H op 2 m inuten van het instituut
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'e,
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zieken die je nodig hebben en op je wachten?

V erpleegster
za1je zijn ...
A1de inlichtingen zijn te bekomen bijhet
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Cupueijnenvoer,39 - LZUW N - Tel.Q16 l28:.21

Instituutvun de H eilig e-rum ilie vun H elm et
J= Moorkensstrlqt#5 -

Berchem-M twerpen - Teleloon (Q3)3#.17.88

M iddelbaœ Onderwljs:Oude Humanoric
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Moderne Humcnoria
Algemeen Vormend Onderwtjs
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Voorbereidende aldeling en Kleuterklcssen
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wees Modern lees <"De
Standaard»

Hoger
Technisch
Instituut
SINT-LIEVEN
Gildestraat,7 - GENT

te1(09)23.20.57
Aldeling Y 2e graad:
-

--

technisch ingenieur
in de industHele scheikunde
technischingenieur

in degistingsbedrijven
Ajdeling A1 le graad:
bedrijf>ssistent
in de gistingsbedrijven
,

-

-

laboratoriumassistent
in klinische scheikunde
laboratoriumassistot
in industriële scheikunde

VoorJongensen meisjes
De schoolbeschlktovereen pedagœ

gie voorJongens.
De meisles kunnen volledig pension
nemen in een meisj- home.

Een heelgroot boek
voor een heel klelhe pry''s
(vergelijktu m aareens in de boekbesprekingen ...)

a tn e v e n
biedtperjaargang: 1.150 pagina's groot form aat

A L E EN S A A N G E D A C H I ?
O nder uw kennissen is er allicht iem and die m et

belangstelling STREVEN zou Iezen aIs hij het
voldoende kende.Praat U er m et hem eens over .

W ijwillen ook altijd een proefnum mersturen.

Personalia

Henk Jans S.J., geboren 1924. Licentiaat filosofie en thcologie; 1959 - 1961 assistent geologic
aan de Universiteit te Leuven; 1965 doctor natuurwetenschappen (krisiallografie). Doceert aan
de Universitaire Faculteiten Sint-lgnatius te Antwerpen metbode en kritiek van de wetenschappen Adres: Kard. Mercierlei 11, 2600- Berchem.
Dr. L L. S. Barialits, geboren 1933 Studeerde
•oviale wetenschappen aan de Katholieke Econom. J i e Hogeschool te Tilburg en promoveerde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht in 1968 op
'Ungjrn und der Anschluss'. Is thans verbonden
aan hct John F Kennedy Institute te Tilburg.
Adres: Hogeschoollaan 225, Tilburg.
I'rof. Dr. Jan M. Broekman. geboren 1931.
Studies in de sociologie te Leiden en de wijsbegeerte te Gottingen Promotie in de wijsbegeerte
op 'Phaenomenologie und Hgologie', M. Nijhoff, 1963. Publikaties op het terrein van de
fenomenologie, de esthetica. de theoretische
psychiatrie alsmede de sociale en rechtsfilosofie. Sedert 1968 hoogleiaar in de wijsbegeerte
aan de Universiteit van Leuven met leeropdracht: hedendaagse en rechtsfilosofie. Adres:
Alfons Koelandtsstraat 13, 3200 Kessel-Lo, Belgi<!.
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.
Jacques De Visscher, geboren 1943. Licentiaat
moraalwetenschap, leraar aan het Hoger SintLucasinstituut te Gent. Medewerker aan 'De
Nieuwe", 'De Bazuin', 'Kultuurleven'. Adres:
Tennisbaanstraat 91, 9000 - Gent
Erik Stagier (ps.), geboren 1939. Werkt als directeur van ecn openbare bibliotheek en houdt zich

bezig met de relaties tussen beeldende kunst en
litratuur (cfr. o.m. 'De kunst na de bevrijding'.
in 'Strevcn' mei 1970; 'Lucebert. schrijver-schilder'. in 'Ons Erfdeel', herfst 1970). Stelde een
bibliografie samen van Cobra cn de experimentelen evenals een bundel met biografische tckstten en standpunten van experimentele schrijvers
en schilders. Adres: Van Duivenvoordelaan 228,
Wassenaar.
Prof. Dr. Robert Pourvoyeur. geboren 1924.
Doctor in de Rechtcn Licentiaat in de Economise he Wetenschappen. Directeur bij de Raad
van de Europese Gemeenschappen. Hoogleraar
aan de Universitaire Faculteitcn Sint-lgnatius,
Antwerpen. Adres: Narcissenlaan 8, 1900 - Jezus-Eik.
Drr. 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 tegclijk lector in de dagbladwetenschappcn aan de Universiteit te Nijmegen.
Daarna zestien jaar Nederlands Commissaris
voor Algemene Voorlichting op Curasao. Hij
was algemecn secretaris van de Nederlandse Katholieke Oudervereniging. Adres: Vlaskamp 614,
Den Haag.
Rila Jotie-MuHer, geboren 1934. Doctor in de
Rechtcn. Voorzitter redactieraad 'De Nieuwe
Maand'. Adres: Van Putlei 13, 2000-Antwerpen.
Ward Bosnians, geboren 1934. Maatschappelijk
assistent. Diensthoofd Huisvesting Comiti Studentenvoorzieningen Katholieke Universiteit Leuven. Redactielid 'De Nieuwe Maand'. Adres: De
Ster 56. 2540 - Hove
M. Meelker-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 dagbladcn
en tijdschriften. Adres: Arisstraat 17, Wormer.

Typografische verzorging en vignetten: Jacques Janssen gvn
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En toch bewegen ze
de continenten / Henk Jans
Russisch Imperialisme en de Culturele Revolutie / L. L. S. Bartalits
De structuralistische activiteit / Jan M. Broekman
Theater in Moskou / Carlos Tindemans
'Fluisteringen en geroep' / Jacques De Visscher
De Dada-drang van'Vijftig' / Erik Slagter
Nieuwe Jules Verne-kritiek / R. Pourvoyeur

Politiek Overzicht
1118 De maand juni / Hans Hermans
1126 Belgie / Rita Jolie-Mulier en Ward Bosnians
Forum
1130 Golda Meir: een moeder in Israel
1132 Boekbespreking

201349_003
_str005197201
Streven. Jaargang 26

