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Het beulswerk van de goede zaak, p. 3
Martelen is de laatste consequentie van een verzakelijkt bewustzijn, waarin
andere mensen niet essentieel als medemensen maar als objecten verschijnen.
Het gaat om ernstige feiten met verschrikkelijke gevolgen voor de betroffenen.
Deze feiten staan niet op zichzelf, maar passen in een stelsel van vervolging en
ontrechting van een bepaalde groep. De overheid, die natuurlijk officieel van
niets weet, ziet welwillend toe of grijpt althans niet in.
In verband met de Vredesweek gaat de auteur in op het martelen als systeem.

Kinder- en jeugdlectuur, p. 10
Op de markt van de kinder- en jeugdlectuur is het kwantitatieve aanbod groter
dan ooit te voren: over de kwaliteit ervan werpt de auteur een paar dringende
vragen op. Niet zo onverwacht waren de conclusies van G. Oestreich, dat deze
lectuur nog vaak een zeer eenzijdig, verouderd en vertekend beeld geeft van de
huidige wereld en maatschappij. Hoe het dan wel moet mag een controversiële
kwestie blijven, maar in alle geval zal `het boeken geven aan kinderen' moeten
worden met kinderen en boeken samen iets te doen'.

Indrukken van een toneel-festival, p. 22
Het merkwaardige van het toneelfestival dat van de zomer in Avignon is gehouden, bestond voornamelijk hierin dat het nadrukkelijk geëngageerde, het vormingstoneel als zodanig, op de achtergrond raakte en dat het poëtische in het
toneel sterk op de voorgrond trad.

De filosofie moet begrijpelijk zijn voor iedereen, p. 27
Op zoek naar een methode om de (maatschappelijk zo belangrijke) waarde-oordelen te kunnen be-oordelen, is Chaïm Perelman, tot zijn verrassing, bij de lang
vergeten of gesmade retorica (met name van Aristoteles) beland, bij de techniek
van de argumentatie. Zijn `Traité de l'Argumentation' werd een standaardwerk
op dit gebied. In dit gesprek worden eveneens aangeraakt: de zich wijzigende
rechtsopvattingen, de invloed van het joodse en christelijke denken, de verantwoordelijkheid en de taak van de filosoof in onze maatschappij.

Amarcord van Frederico Fellini, p. 38
Is Amarcord (Ik herinner mij), de laatste film van Fellini, meer dan een autobiografische mijmering of een losse a an eenschakeling van pittige en pijnlijke
anekdotes? Dit werk blijkt een doorlopende manifestatie te zijn van de ongeneeslijke dubbelzinnigheid van het uiteraard alledaagse leven, waar leven noch
dood, hoop noch vertwijfeling ooit volkomen onvermengd kunnen bestaan.

Exit Nixon, p. 47
Het heeft op zich geen enkele zin Nixon een trap achterna te geven, maar het
kan voor een inzicht in de Amerikaanse politieke constellatie wel nuttig zijn,
na te gaan hoe de zaken zich ontwikkeld hebben. De schrijver van dit artikel
beschouwt de persoon van Nixon, zijn houding tegenover de Constitutie en het
verschijnen van President Ford op de hem eigen geëngageerde wijze.

Wetenschap tussen manipulatie en emancipatie, p. 58
Universiteit en wetenschap staan de laatste jaren bloot aan toenemende kritiek
van velerlei aard.
Er worden steeds meer vragen gesteld naar de functie van universiteit en wetenschap in onze samenleving. Men vraagt zich af, of de wetenschap wel relevant
genoeg is voor de maatschappij en of zij wel de emancipatie van de mens dient.
Dit artikel poogt enkele aspecten van dit veel omvattende actuele probleem te
behandelen.
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Martelen als systeem
Alfred Heijder

Waar het bijvoorbeeld over gaat
`Ik werd toen naar de kelder van het gebouw gebracht waarvoor we gestopt
waren, en toen in een nogal ruime kamer. ik werd omringd door mensen
waarvan ik vermoedde dat ze militaire officieren waren op grond van de
manier waarop ze elkaar aanspraken. Ze stelden me vragen en bleven zeggen dat het er slecht voor me uitzag als ik niet zou praten en dat we `gezamenlijke training' zouden moeten doen. Even later dwongen ze me mijn
rok en mijn kousen uit te trekken, legden me op de grond en bonden mijn
handen en voeten vast aan houten pennen. Een man, die Umit Erdal heette,
sloeg me ongeveer een half uur lang op mijn voetzolen. Terwijl hij dat deed
zei hij de hele tijd: "Wij krijgen hier iedereen aan het praten, denk je dat
ons dat met jou niet zou lukken?" en hij beledigde me voortdurend. Later
maakten zij draden vast aan mijn vingers en tenen en joegen elektrische
stroom door mijn lichaam.
Tegelijkertijd sloegen ze constant met gummiknuppels op mijn naakte dijen.
Een heleboel mannen hielpen Umit Erdal hierbij. (...) Na een tijdje haalden
ze de draad van mijn vingers en maakten die vast aan mijn oor. Ze gaven
onmiddellijk een hoge dosis elektriciteit. Mijn hele li chaam en mijn hoofd
schokten verschrikkelijk. Mijn voortanden begonnen te barsten. Mijn beulen hielden dan een spiegel voor mijn gezicht en zeiden: "Kijk eens wat er
met je mooie groene ogen gebeurt. Zo meteen zul je helemaal niet meer
kunnen zien. Je zult gek worden. Zie je, je mond begint al te bloeden'.
Aldus begint het eigenhandig geschreven verslag van een 23-jarig Turks
meisje1. Wat er met haar gebeurde is niet uitzonderlijk, maar veeleer typisch
voor een onafzienbare reeks gevallen uit de hele wereld.
Zijn zulke gevallen ooit te rechtvaardigen? Sommige mensen menen van
wel; anderen zijn volstrekt in hun afwijzing. Het minste dat het weten van
1 Gepubliceerd in het Report on Torture van Amnesty International (Duckworth,
London, 1973).
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zulke dingen van ons vraagt, is een duidelijke stellingname. We kunnen er
niet langsheen leven.
Zoals een eigentijdse wijsgerige antropologie niet meer om Auschwitz heen
kan, zo kunnen politiek-maatschappelijke visies niet meer om de schending
van de rechten van de mens heen. Het ziet er naar uit, dat de wezenlijke
toets voor politieke programma's tegenwoordig niet zozeer moet zijn wat
daarin aan medestanders wordt beloofd, maar wat, als de macht veroverd
is, het feitelijke lot zal zijn van de dissidenten.
Van oudsher gaapt er een kloof tussen algemene inzichten en praktisch
gedrag. Thomas van Aquino bijvoorbeeld leerde dat de menselijke persoon
uitdrukking is van het meest volmaakte in de hele natuur 2. In zijn tijd
zullen zowel de scherprechter als de inquisiteur dat inzicht onderschreven
hebben. Maar hun slachtoffers in de middeleeuwse folterkamers en op de
brandstapels hadden weinig baat bij die abstracte overtuigingen'.
Op 10 december 1948 aanvaardde de algemene vergadering van de Verenigde Naties de Universele verklaring van de rechten van de mens. Art. 5 daarvan luidt: Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een
wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing4.
Precies 25 jaar later, op 10 december 1973, opende de voorzitter het anti
martelcongres van Amnesty International te Parijs met deze woorden: 'We
have been faced with mounting evidence that the torture of prisoners has
become a routine, sanctioned practice in over thirty nations. Particular in
the last five years it has begun to assume the proportions of a social cancer'.

Report on Torture
Als documentatie voor bovengenoemde Parijse conferentie gaf Amnesty
International een Report on Torture uit'. Daarin worden ongeveer zestig
landen genoemd. Het bevat tevens hoofdstukken over de medische en psychologische en over de juridische aspecten van het martelen. Wie dit internationale verslag van onmenselijkheid met aandacht leest, leert veel over de
wereld waarin wij leven. Bijna geen streek van de wereld blijft in dit beschamend verband ongenoemd. Ons voorstellingsvermogen wordt zwaar op
de proef gesteld. Velen hebben de documentatie van Amnesty International
2 S.T. I, q. 29, a. 3, C.
3 Veel documentatie bij: J. C. Lauret en R. Lasierra, Torture et les pouvoirs, Bolland, Paris, 1973.
4 Deze verklaring werd niet unaniem aanvaard. De acht onthullende onthoudingen
waren: Oekraïne, Polen, Sovjet-Unie, Tsjechoslowakije, Wit-Rusland, Joegoslavië,
Saoedi-Arabië, Zuid-Afrika.
5 Nederlandse vertaling verkrijgbaar bij Amnesty International, Roeterstraat 34, Amsterdam. Voor België: Oudergemlaan 202, Brussel 1040.
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aangevallen, niemand heeft ze weerlegd. Het zou verplichte literatuur moeten zijn voor alle politici die macht hebben of hopen te krijgen.

Wat is martelen ?
Op vele en veelvormige wijzen brengen mensen elkaar bewust psychisch en
fysiek leed toe. Onze inventiviteit stijgt in de praktijk boven onze fantasie
uit. Slechts een deel van dit alles noemen we martelen in strikte zin. Het
gaat niet om de in woede gegeven klap, het gaat zelfs niet om de in drift
gepleegde doodslag. Het gaat om het martelen in koelen bloede, waarmee
men een doel bereiken wil dat men op andere wijze niet of minder vlug
bereiken kan. Iedereen weet wel ongeveer wat er onder martelen verstaan
moet worden, maar een waterdichte omschrijving is moeilijk te geven. Want
niet alleen slaan en pijn toebrengen, maar ook farmacologische en psychologische behandelingen kunnen martelen opleveren.
Amnesty's rapport noemt vier elementen die in een omschrijving zouden
moeten voorkomen. Er moeten steeds tenminste twee personen (beul en
slachtoffer) bij betrokken zijn. Het gaat om het toebrengen van intense pijn
en lijden. Het gebeurt niet 'zomaar', maar is bedoeld om de wil van het
slachtoffer te breken. Tenslotte moet het gaan om een systematische activiteit met een rationeel doel.
Of, zoals Peperzak samenvat: 'Een gemartelde staat, zit, ligt, hangt, spreekt,
geneest, wordt ziek, leeft, sterft volgens de wil van degene die hem onder
handen heeft. Diens bedoeling is niet: hem voor zich te laten werken (dat
zou nog een soort zelfverwerkelijking zijn), maar hem murw krijgen, kapotmaken wat hem ontsnapt: de eigenheid van deze mens voorzover hij anders
.
is .
Zulk martelen geschiedt zonder grote emoties, zonder gerucht, zonder er
steeds weer bij na te denken. Het gaat om een administratieve procedure,
waarin mensen 'verwerkt' worden. Men wordt ook niet als beul geboren;
men leert het handwerk tijdens allerlei opleidingen. Deskundigen reizen de
wereld rond en geven instructie; er bestaan opleidingscentra waar de techniek en de psychologie van de tortuur worden onderwezen; er zijn werkplaatsen waar de moderne martelwerktuigen geproduceerd worden; er zijn
laboratoria waar de chemische middelen samengesteld en beproefd worden;
er zijn kantoren die de export daarvan verzorgen7.

Martelen is instrumenteel
Steeds zijn er twee doelen die men met martelen wil bereiken. Het gaat om
6 A. Peperzak, Martelen, in Politieke dissidenten, Ambo, Bilthoven, 1974, p. 125.
7 D. Gerbaud, Les écoles de torture, in Témoignage Chrétien, 13 december 1973.
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loskrijgen van inlichtingen of om het scheppen en handhaven van een
algemene sfeer van intimidatie voor ongewenste activiteiten of om een cornbinatie van deze doelen.
De intimidatie gebeurt soms op grove, gewelddadige wijze, zoals in Chili'
of in meer verholen, subtiele, maar niet minder effectieve vorm, zoals met
de politieke psychiatrie in de Sovjet -Unie9 . Weinig mensen zu llen hier
moeite hebben met hun afwijzing. Dat ligt anders wanneer het gaat om het
verkrijgen van inlichtingen in een precaire situatie. Dat kunnen we ill ustreren aan het rapport van de Parker- commissie, die door de Engelse regering
werd ingesteld in verband met beschuldigingen van martelingen door Engelse troepen in Noord - Ierland. In hoofdzaak ging het daarbij om de toelaatbaarheid van sensorische deprivatie (beroven van alle zintuiglijke waarnemingen), overmatig geluid en licht, onthouden van slaap, langdurig tegen
een muur staan, onregelmatige en onvoldoende voeding en `special exercihet

ses'.
Twee van de

drie commissieleden zeggen: `We have come to the conclusion

that the answer to the moral question is dependent on the intensity with
which these techniques are applied and on the provision of effective safeguards against excessive use'lo
In zijn minderheidsrapport wees Lord Gardiner deze technieken op wettelijke, morele en praktische gronden geheel af. Tot eer van de Engelse regering kan gezegd worden dat zij het minderheidsstandpunt heeft overgenomen.

Misdrijf tegen de menselijkheid
Iedereen is bij het probleem van het martelen betrokken, want in ieder
slachtoffer wordt de menselijke persoon als zodanig genegeerd en geweld
aangedaan. Martelen is de laatste consequentie van een verzakelijkt bewustzijn, waarin andere mensen niet essentieel als medemensen maar als objecten verschijnen. Het gaat steeds om ernstige feiten met verschrikkelijke
gevolgen voor de betroffenenil
Deze feiten staan niet op zichzelf, zijn niet incidenteel, maar passen in een
stelsel van vervolging en ontrechting van een bepaalde groep. De overheid,
8 Zie Torture in Chile, N.Y. Rev. Books van 30 mei 1974.
9 United States Senate Committee on the Judiciary, Abuse of psychiatry for political
repression in the Soviet-Union. Reprint Aris and Philips, Warminster, England, 1973.
10 Report of the Committee of Privy Counsellors appointed to consider authorised
procedures for the interrogation of persons suspected of terrorism, H.M.S.O., London, 1972, Cmnd 4901, p. 7.
11 W. L. Meijering, Psychologische en medische aspecten van mishandeling en derg.,
in Politieke dissidenten, Ambo, Bilthoven, 1974.
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die natuurlijk officieel van niets weet, ziet welwillend toe of grijpt althans
niet in. Daarmee zijn precies de voorwaarden vervult om het martelen te
kunnen kwalificeren als een misdrijf tegen de menselijkheid12.
Daarom kan martelen onder geen omstandigheid en in geen enkele situatie
gerechtvaardigd worden. Alle internationale bepalingen, die martelen verbieden, bepalen dan ook uitdrukkelijk dat op dit verbod geen uitzondering
mogelijk is13.

Verzet tegen de onmenselijkheid
Als martelen aldus nooit te rechtvaardigen is, dan moet de afwijzing principieel en onvoorwaardelijk zijn. Zo mag die afwijzing bijvoorbeeld niet
gebaseerd zijn op het praktische argument dat de met tortuur verkregen
verklaringen onbetrouwbaar zullen zijn, dat onder tortuur onschuldigen bekennen en schuldigen hun gang blijven gaan en dat er veel betere en minder
brute methoden zijn om inlichtingen te verkrijgen.
Deze argumentatie faalt als martelen dient om politieke macht te schragen,
om in een sfeer van terreur de schrik erin te jagen. Dan doet het er immers
niet zoveel toe of schuldigen of onschuldigen als middel gebruikt warden,
evenmin of afgelegde verklaringen betrouwbaar zijn. Verder zou er dan wel
iets voor martelen te zeggen zijn in al die situaties waarin geoefende ondervragers, met kennis van psychologische technieken, niet aanwezig zijn of
wanneer de chemische middelen onbekend of niet voorhanden zijn.
We moeten hier wel zeggen: dit middel wordt door geen enkel doel geheiligd en ontheiligt zelf ieder doel.

Ideologie
En toch is er steeds weer een redenering, een coherente visie, die het meest
afschuwelijke werk wil heiligen in zijn noodzakelijkheid ter wille van een
hoger belang. Zoals in het Report on Torture, p. 24, staat: `History demonstrates that once man accepts the possibility of torture, he constructs a
highly logical framework of argument justifying it'. Wanneer een complete
ideologie, waarin de wereld doorzichtig gemaakt wordt, ter beschikking
staat en het geloof rotsvast is, dan neemt het vermogen om anderen leed te
berokkenen enorm toe. Men leze eens achtereenvolgens Dostojewski's ver-

12 C. F. Riiter, Enkele aspecten van de strafrechtelijke reactie op oorlogsmisdrijven
misdrijven tegen de menselijkheid, Amsterdam, 1973, p. 37 - 38.
13 Bijv. Intern. Cony. burg. en politieke rechten van 1966, art. 4; Europese Cony.
over de mensenrechten van 1950, art. 15.
en
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slag van zijn verblijf in een Siberisch strafkamp en de Goelag Archipel van
Solzjenitsyn14.
Hoe waar is dan Solzjenitsyns opmerking, dat de fantasie en de tegenwoordigheid van geest van Shakespeares boeven al bij een dozijn lijken ophield,
omdat ze geen ideologie hadden15.
Martelen als onderdeel van een administratieve procedure is steeds ingebed
in een dominerende maatschappijvisie, die ook steeds de rechtvaardiging
ervan levert.
Zo gezien wordt het iets begrijpelijker dat martelen bijna overal ter wereld
voorkomt. Overal waar waarden die ver boven de individuele mens uitgaan,
hooggehouden en nagestreefd worden, kunnen in beginsel andere mensen,
andersdenkenden, ervaren worden als blokkering van de heilsroute. Er ontstaat een woedend antagonisme. De wereld wordt voor het gemak overzichtelijk gemaakt in een proces van polarisatie: ginds de bozen, hier de
goeden; ginds de communisten, hier de vrijheidslievenden; ginds de burgerlijke imperialisten, hier de mensen in wie de nieuwe tijd reeds gloort.
De volgende stap is de ontmenselijking van de tegenstander. Hij lijkt wel
treffend op een medemens, maar schijn bedriegt. Deze fase komt vooral in
het taalgebruik tot uitdrukking. De tegenstander wordt alleen nog in categoriserende termen benoemd: kapitalisten, terroristen, revisionisten, negers,
joden. De concrete, individuele mens, die men tegenkomt, is daarna nooit
meer dan een exemplaar van zo'n soort, verwerpelijk als geheel.
Is dat eenmaal gebeurd, is de wereld overzichtelijk ingedeeld in vriend en
vijand, dan kunnen we schijnbare concessies doen. Door bijvoorbeeld onderscheid te maken tussen politieke systemen waarvan martelen een essentieel onderdeel is en andere waarin martelen hoogstens een betreurenswaardige, maar noodzakelijke historische fase vormt".
Steeds weer maken mensen zulk onderscheid. Zij wijzen op het belang van
de met het smerige werk gediende zaak. Zij noemen het ene geval een
incident, een exces wellicht, en het andere geval typerend. Zij zullen menen
dat in een bepaalde situatie martelen het geringere kwaad is.
Kortom, zij zijn niet tegen martelen als het maar met de juiste mensen gebeurt. Zulke processen spelen zich steeds af in een context van gevoelens
14 F. M. Dostojewski, Aantekeningen uit een dodenhuis. Oorspronkelijke uitgave in

1864.
A. Solzjenitsyn, De Goelag Archipel, De Boekerij, Baarn, 1974, 516 pp., f 19,90.
Zie ook: Intern. Committee for the defence of human rights in the U.S.S.R., The

forced labour camps in the U.S.S.R. today — an unrecognized example of modern
inhumanity, Brussel, 1973.
15 A. Solzjenitsyn, a.w., p. 172.
16 Wie één keer Der S.S.-Staat van Eugen Kogan (Frankfurt am Main, 1946) gelezen heeft, krijgt steeds weer een schok van herkenning.
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van superioriteit, van niet meer algemeen aanvaarde verschillen in macht
en invloed, van gewelddadig verzet enz..

Wat kunnen we doen ?
Allereerst: weten! Openstaan voor de gegevens, deze ook actief trachten te
weten te komen17.
Zulk weten is niet vrijblijvend; het heeft praktische consequenties.
Dan: helpen dit weten te verspreiden, ook anderen deze onrustbarende
informatie geven en een keus vergen. Bijvoorbeeld door de discussiebrochure Martelen ... niet te geloven!, die door de Raad van Kerken in samenwerking met Amnesty International voor de Vredesweek 1974 is samengesteld, te verspreiden en ter sprake te brengen.
Vervolgens: mee doen aan concrete acties in het kader van de anti-martelingencampagne van Amnesty International. Het Parijse congres heeft vele
praktische aanbevelingen gedaan, die nu moeten worden uitgevoerd. Er zijn
veel, maar te weinig vrijwilligers die zich geheel willen inzetten. Wie werkelijk weet en kiest, ziet zijn opgave als vanzelf ontstaan en vorm krijgen.
Zolang er chemici en technici werken aan verbetering van martelmethoden,
zolang er artsen hun medewerking geven door bij martelingen aanwezig te
zijn en de net niet dodelijke dosis te bepalen, zolang er juristen zijn die uitzonderingen formuleren op de absolute verboden, zolang er soldaten en
agenten zijn die alleen maar doen wat hun gezegd wordt, zolang er politici
zijn die soms begrip kunnen opbrengen, zolang er mensen zijn die niet radicaal nee-zeggen, zolang zullen er anderen moeten zijn die de mens verdedigen. Dat vergt mensen die de feiten tot problemen maken, die zich verzetten tegen het onverzettelijke en reiken naar het onbereikbare.
17 Goede informatiebronnen zijn bijv.: het blad van Amnesty International Wordt

vervolgd, de kwartaal-uitgave van Writers and Scholars International

Index on censorship (London); de publikaties van de International Commission of Jurists (Ge-

neve).

Kinder- en jeugdiectuur
Van inhouds- naar opvoedingsvernieuwing
Staf

Loots
Kinderen die zich goed gedragen,
nooit hun lieve ouders plagen,
's morgens vroeg al vrolijk zingen
als zij uit hun bedjes springen,
daarna blij naar school toe stappen
en nooit stiekem snoepjes gappen
die niet dreinen en zoet zwijgen
(zelfs als zij hun zin niet krijgen)
Heus, die brengen het het verst
en bij hun komt vast met Kerst
dan de Kerstman op bezoek
en geeft ze een plaatjesboek1.

Er gebeurt wat ... maar ..
Onze kinderen mag het aan niets ontbreken. Voor hen is het beste nauwelijks goed genoeg. Zeker als het om essentiële zaken gaat.
Fundamentele pedagogische opties mogen dan nog zo verschillend zijn,
toch bevatten ze alle een aantal opvoedkundige constanten, die niet over
het hoofd kunnen gezien worden. Eén van deze waarden waaraan opvoeders in hun begeleiding naar de volwassenheid toe veel belang hechten, is
de lectuur waarmee kinderen en jeugdigen geconfronteerd worden. De toenemende belangstelling voor het kinder- en jeugdboek wordt in deze kringen dan ook uitermate gewaardeerd, temeer omdat deze interesse zich vanuit verschillende hoeken steeds duidelijker manifesteert.
Inderdaad! Organisatoren van boekenbeurzen voorzien de laatste jaren opvallend meer ruimte om ook het jeugdige publiek aan zijn trekken te laten
komen. Diverse scholen houden jaarlijks voor hun leerlingen een jeugdboekententoonstelling, waarop gewoonlijk ook een aantal confrontaties met
jeugdauteurs plaatsvinden. Ook het aantal uitgeverijen dat bereid is in hun
fonds een behoorlijke plaats voor kinder- en jeugdlectuur in te ruimen,
neemt langzaam maar zeker toe. Links en rechts duiken zelfs kranten en
week- of maandbladen op, die geregeld ook het leesvoer voor jongeren
onder de loep nemen. Op verschillende plaatsen in het Vlaamse land wordt
door bereidwilligen hard gewerkt om voor geïnteresseerde leerkrachten
seminaries over jeugdlectuur op touw te zetten, waaraan eveneens jeugdschrijvers hun medewerking verlenen2.
1 H. G. Stengel en K. Schrader, Kijk eens . wat een kliederklaas, 1972, Geciteerd
in `Het kinderboek vanuit een andere hoek', p. 3.
2 Het Antwerpse Centrum voor didaktiek richtte o.m. dergelijke seminaries in te
Antwerpen en te Hasselt. Hopelijk wordt dit prachtig initiatief verder uitgewerkt.
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Redenen te over dus voor al wie om de jeugd bekommerd is, om een eensgezind hoera te laten weerklinken!
Er gebeurt wat ... maar ... de realiteit van de kinder- en jeugdboekenwereld is niet zo onverdeeld gunstig als het bovenstaand rooskleurige beeld
laat veronderstellen.
Heel wat opvoeders zijn namelijk niet zo bijster gelukkig met de gepubliceerde resultaten van enkele kritische onderzoeken die zich uitsluitend op
de inhoud van kinder- en jeugdboeken toespitsen. Zij beschouwen ze als
aantijgingen tegen hun moeizaam verworven methoden om jeugdigen op de
weg naar de goede volwassenenliteratuur bij te staan en te stimuleren. Ongetwijfeld stellen velen onder hen zich de vraag of de nu verspreide ideeën
niet alweer ontsproten uit het brein van een aantal nieuw li chters, voor wie
de tot nu toe aangekleefde lectuurpedagogiek van nul en generlei waarde
meer is. Meteen voelen zij de weinige vaste grond onder zich wegschuiven
om hun toch al zo moeilijk te evalueren inspanningen op dit de li cate terrein
met de nodige geestdrift voort te zetten. `Moeten we dan voor de zoveelste
keer nog maar eens met een totaal nieuwe aanpak van start gaan', zuchten
ze ietwat ontmoedigd.

Drie conclusies als uitgangspunt
Met een aantal studenten en studentinnen, die zich, met het oog op een
toekomstige betrekking als leerkracht, in de pedagogische psychologie bekwaamden, onderzocht de Frankfurtse universiteitsprofessor Gisela Oestreich 882 verschi ll ende boeken van 627 auteurs. De hele opzet had een
drievoudig doel. Vooreerst wensten zij na te gaan welke boeken onze kinderen en jeugdigen in en buiten de school ter beschikking stonden. Vervolgens
peilden ze naar de invloed die deze lectuur op hun ontwikkeling uitoefende.
Om tenslotte een aantal opvoedkundige besluiten ten gerieve van ouders en
leerkrachten te kunnen formuleren3.
De uiteindelijke conclusie van dit belangrijk onderzoek laat aan duidelijkheid niets te wensen over.
Deze tussen 1951 en 1967 uitgegeven of herdrukte werken houden de
lezer(es) een onvolledige realiteit voor ogen, omdat uitgestrekte , domeinen
van het hedendaagse leven niet aan hun trekken komen, en dientengevolge
voorbijgestreefde maatschappij- en levensstructuren als nog steeds gangbare maatstaven worden voorgesteld'.
De deelnemers aan een Frankfurts seminarie die de vooroordeelsvorming
vanuit een socio-psychologische hoek benaderden en eveneens een aantal
3 G. Oestreich, Erziehung zum kritischen Lesen, Herder, Freiburg, 1973, p. 4.
4 Idem.
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kinder- en jeugdboeken kritisch onder de loep hadden genomen, bevestigden overigens bovenvermeld oordeel.
De bedrijvige Nederlandse `Werkgroep kinder- en jeugdlectuur', bestaande
uit twee onderwijzeressen, één lerares, twee bibliotheekassistenten en één
boekhandelbediende, is bondiger, maar daarom niet minder veelzeggend.
`Onze volwassenen van over 10/15 jaar worden zoetgehouden met informatie van 15 jaar geleden'.
Om in deze toestand een kentering ten goede proberen los te werken, heeft
de werkgroep zich op een drievoudig doel geconcentreerd. Naast het geven
van kritieken op jeugdboeken waarin verouderde, verdraaide maatschappelijke gegevens verspreid worden, stelt de groep eveneens lijsten samen met
titels van boeken die positief beoordeeld werden, en poogt zij langs deze
weg alle personen en instanties die met het kinder- en jeugdboek te maken
hebben te stimuleren tot een bewuste keuze bij het aanschaffen van kinderboeken6.
De Belgische `Werkgroep onderwijs' van het Vrouwenoverlegcomitee zit op
haar beurt verveeld met de vaak erg aftandse en lang niet zo pedagogische
leesboeken voor jongelui, omdat deze een te geïdealiseerde en scheefgetrokken wereld voorstellen. Het aan de gang zijnde debat omtrent de vraag of
de ontspanningsliteratuur voor onze kinderen al dan niet geëngageerd moet
zijn, speelt zich, volgens de werkgroep, op een verkeerde golflengte af. In
geen geval betwisten deze mensen de wenselijkheid onze kinderen via hun
boeken met engagement te confronteren. Het moet dan wel in gezondere
proporties aan de man worden gebracht. De traditionele ontspanningslectuur voldoet naar hun zeggen niet aan deze fundamentele eis, omdat duidelijk blijkt dat uit een verscheidenheid van identificatiemodellen er slechts
één enkel naar voren komt7.
Het comitee is vooral gebeten op de ouderwetse, stereotiepe rollenpatronen,
die met de maatschappijevolutie geen rekening houden. Aanklagen is hun
echter niet voldoende. Zij willen er ook daadwerkelijk wat aan doen. Daarom schrijven ze, in samenwerking met uitgeverij `Die Keure', een wedstrijd
uit ter bevordering van het goede jeugdboek. Zij hopen een boek te kunnen
bekronen waarin meisjes en jongens, moeders en vaders, mannen en vrouwen voorgesteld worden in een verscheidenheid van rollen, die aansluiten
bij de veranderende maatschappij van vandaag$.
5 Werkgroep kinder- en jeugdlektuur, Het Kinderboek vanuit een andere hoek, N.B.
L.C., Den Haag, p. 3.
6 Idem, p. 1.
7 Vrouwenoverlegcomitee, Opmerkingen i.v.m. jeugdliteratuur, p. 2 (bijlage bij
reglement wedstrijd jeugdboek).
8 Vrouwenoverlegcomitee, Reglement wedstrijd jeugdboek, punt 4.
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Waarover men (liever) niet spreekt
Een lezer die in zijn lectuur geen raakpunten met de eigen belevingswereld
aantreft, legt zonder meer het boek terzijde. Naarmate een dergelijke conflictsituatie zich frequenter voordoet, groeit ook de afkeer voor een bepaalde soort lectuur. Het gevaar is niet eens denkbeeldig dat aan het lezen
in het algemeen een einde komt.
Een kind of een jeugdige vormt op deze ontwikkelingsgang geen uitzondering. En vermits de herkenning van het eigen wereldje met dat van het boek
in de eerste plaats in en door een confrontatie met inhoudelijke gegevens
geschiedt, moeten deze laatste een dergelijke variatie bezitten dat iedereen
zich in zijn lectuur lekker kan voelen.
Nochtans gaapt tussen theorie en praktijk een kloof, waarin bovengenoemde onderzoekers een vrij brede waaier van situaties ontdekten waarvoor
geen of nauwelijks een herkenningslectuur voorhanden is.
We zouden hier een uitgebreide waslijst kunnen opsommen van onderwerpen die in kinder- en jeugdboeken helemaal niet of slechts uiterst sporadisch aan bod komen, alhoewel ze in meer gevallen dan we kunnen vermoeden een integrerend deel uitmaken van reële situaties waarin de jongeren
reeds verkeren.
In deze context volstaat echter het suggereren van enkele algemene richtingen, die door de creatief-denkende lezer makkelijk verder kunnen uitgebreid worden.
Is het logisch en verantwoord dat in een tijd waarin de echtscheidingscurve
ongekende pieken vertoont, kinderen en jeugdigen in hun boeken omzeggens uitsluitend met probleemloze gezinnen kennismaken? Bovendien evolueren deze personages hoofdzakelijk in zogenaamde gegoede milieus, terwijl in bijna alle talen gezwegen wordt over spanningen die voortspruiten
uit werkloosheid, enge behuizing en een ontoereikend inkomensminimum.
Het loont eveneens de moeite even te blijven stilstaan bij de discussie over
het verouderd rollenpatroon waarin zowel jeugdigen als volwassenen in een
vooraf duidelijk afgebakend vakje geklasseerd worden.
Emancipatie is in. Het woord ligt op eenieders lippen. De positie van de
vrouw in onze samenleving is aan een duidelijke verandering toe. Stukje bij
beetje verovert zij de plaats waarop zij recht heeft in een maatschappij die
al te lang door het mannelijk element beheerst werd. De man is niet langer
de forse, ongenaakbare held waar allen, kinderen incluis, naar opkijken,
terwijl de vrouw het niet meer neemt — volkomen terecht overigens — dat
haar bijdrage in dit aards bestaan wordt herleid tot popjes knuffelen,
naaien en leren koken om niet onvoorbereid in het huwelijksbootje te stappen. De huidige ontwikkelingstendens gaat integendeel resoluut de richting
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uit van een constructieve persoonlijkheidssamenwerking tussen beide geslachten, in wederzijdse aanvaarding van de respectievelijke mogelijkheden
en beperkingen. Er wordt duchtig gewerkt en geijverd om voor elk individu
de aangepaste en bruikbare ruimte te creëren waarin het volledig zichzelf
kan zijn, d.i. gewoon mens onder gewone mensen.
Alleen in het jeugdboek is van deze gelukkige, want rechtvaardige ommekeer nog bitter weinig te bespeuren.
Durf, behendigheid, avontuur, actie en ondernemingszin blijven in de
wereld van het kinder- en jeugdboek nog uitgesproken mannelijke prerogatieven. Meisjes en vrouwen van hun kant krijgen de etiketjes lief, huiselijk,
netjes, moederlijk, flauw en romantisch opgekleefd.
Hoe menselijk-echt zijn deze mannen en vrouwen, deze jongens en meisjes?
De enkele uitzonderingen op de hier geschetste zwart-wit visie kunnen
veeleer beschouwd worden als zeldzame specimens die de regel bevestigen.
Vanuit deze realiteit wordt het eveneens begrijpelijk waarom meisjes hun
toevlucht zoeken tot jongensboeken, waarin gewoonlijk wel wat te beleven
is. Het omgekeerde gebeurt zelden. Meisjesboeken zijn te flauw voor jongens.
Daarbuiten liggen nog een groot aantal terreinen, die in het jeugdboek weinig of geen weerklank vinden. Denken we maar even aan de toch wel onthutsende behendigheid waarmee auteurs voor de jeugd de seksualiteit
geheel uit hun verhalen weten te bannen.
Ook de afwezigheid van geestelijk of lichamelijk gehandicapte kinderen is
in de jeugdlectuur opvallend; om nog te zwijgen over problemen als reklassering en confrontatie met de dood.
Stippen we tot slot nog aan dat het overgrote deel der jeugdboeken geschreven werd vanuit een superieure, blanke visie. Alsof mensen met een andere
huidskleur geen eigen gevoelens hebben. Alsof hun ervaringen minder belangrijk zouden zijn dan de onze.
Dit summiere aftasten van enkele inhoudelijke hiaten wilde niets meer betekenen dan een schuchtere poging om de lezer met zin voor realiteit te
laten aanvoelen dat het niet zo verwonderlijk is, dat bepaalde categorieën
kinderen en jeugdigen niet de vereiste herkenningsliteratuur vinden waar ze
uit hoofde van hun situatie en in het belang van hun verdere ontplooiing
nood aan hebben.
De vraag moet echter ook gesteld worden of de overigen niet eveneens het
recht hebben op tijd en stond met dergelijke problematieken, die misschien
onrechtstreeks op hen zullen inwerken, kennis te maken.
Indien wij willen vermijden dat onze volwassenen van morgen zullen meegesleept worden door banale of vulgaire sensatielectuur, hebben we geen
keuze. Kind of jeugdige, jongen of meisje, a ll en moeten leesvoer vinden dat
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ook inhoudelijk aangepast is aan hun ontwikkelingsstadium en aan de veranderende maatschappelijke context waarin zij evolueren.

Vandaag met het oog op morgen
Het mag ons geenszins verwonderen dat precies nu de inhoud van kinderen jeugdboeken plots het voorwerp uitmaakt van allerhande studies. In een
tijd als deze waarin de opvoeding voor allen een voortdurende bron van
intense bezinning wordt, kan niet zonder meer voorbijgegaan worden aan
instrumenten die van oudsher mede de ontwikkeling van het kind bepaald
hebben. De huidige bekommernis in verband met jeugdlectuur kan daarom
niet los gezien worden van de maatschappij-kritische tendens waarin de opvoedingsproblematiek in haar geheel vervat ligt.
Wie met kinderen en jeugdigen aan het werk is, moet immers voortdurend
voor ogen hebben dat deze jongeren geroepen zijn om als volwassenen deel
uit te maken van de maatschappij van het jaar 2000. Onze werkzaamheden
moeten dus op dit voor ons nog magische getal afgestemd worden. Indien
wij wensen -- en wie zou daar iets tegenin kunnen brengen? — dat deze
toekomstige volwassenen in hun veranderde en veranderende maatschappij
als mondige individu's hun plaats zu ll en innemen, mogen wij nu geen tijd
verliezen om ze op deze verantwoordelijke taak voor te bereiden. Meer nog,
geen inspanning mag ons teveel zijn en geen geschikt hulpmiddel mag ongebruikt terzijde geschoven worden. We zijn al beperkt genoeg!
Kunnen we trouwens iets anders dan zoeken en tasten naar bronnen die nu
moeten aangeboord worden, opdat ze over x aantal jaren tot brede stromen
zouden kunnen uitdeinen? Ligt hierin niet het relatieve, maar tevens het
boeiende van iedere opvoeding? Wat is er moeilijker en complexer dan
volwassenen-in-spe vanuit het toch ook onzekere heden naar een quasi
totaal onbekende toekomst te begeleiden?
Niemand, zelfs de beroemdste futuroloog niet, kan met gezag een aanvaardbaar beeld van de menselijke levenswandel in het jaar 2000 schetsen. Waar
iedereen het wel roerend over eens is, is dat de maatschappij van over een
kwarteeuw anders zal zijn dan de onze. Hoe anders zal, tot het zover is, een
open vraag blijven.
Voor een dergelijke muur van tegelijk uitdagende en uitnodigende vraagtekens werden alle opvoeders, in alle tijden, geplaatst. En steeds slaagden
zij erin een aantal fundamentele bouwstenen te ontdekken die voor de volgende generatie(s) van uitzonderlijk nut bleken te zijn. Ook al wisten die
mensen niet met zekerheid of ze aan de juiste wegen timmerden.
Op dit punt van twijfel bevinden wij ons eveneens. Het cruciale punt van
een dergelijke evolutie blijkt echter het ogenblik te zijn, waarop heel wat
mensen op een al of niet bruuske wijze met het nieuwe probleem gecon-
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fronteerd worden. Alweer valt een zekerheid weg en komt er plaats vrij
voor onrust- en angstgevoelens. Hier laten velen het afweten. Hen ontbreekt
de moed en de soepelheid om uit te stappen en zich te reppen om de volgende trein te halen. Liever dan vooruit te zien en de handen uit de mouwen te steken, koesteren ze zich in hun min of meer duidelijke situatie.
Geen wonder dat van dit scepticisme en radicale afkeer voor al het nieuwe,
de kinderen en jeugdigen de eerste slachtoffers zijn. Opvoeders zijn nog al
te vaak te zeker van hun zaak. Deze pedagogische zelfgenoegzaamheid uit
zich ondermeer in het louter aanprijzen, doorgeven en zelfs opdringen van
waarden die hen in hun opvoeding als hoogstaand en blijvend werden voorgehouden.
Een dergelijke conclusie is des te pijnlijker naarmate je overtuigder raakt
van de basis waarop aan opvoeding kan gedaan worden. En geen zinnig
mens twijfelt eraan dat enkel en alleen de realiteit van vandaag -- waarin
trouwens heel wat overgeleverde waarden geïntegreerd zitten -- het vertrekpunt kan zijn om de weg naar een ongetwijfeld gewijzigde realiteit van
morgen op te gaan. Gebrek aan verantwoordelijkheid ten aanzien van de te
vervullen pedagogische opdracht behelst bijgevolg ook dat men de ogen
sluit voor wat momenteel in en rond het kind leeft en dus logischerwijze
zijn weerslag moet vinden in de boeken die datzelfde kind worden ter hand
gesteld.
In deze context vervalt meteen de vraag of wij, door onze kinderen van
jongsaf te confronteren met problemen waarmee ze later ten overvloede
te maken zullen hebben, niet verhinderen gewoon, d.i. gelukkig en onbezorgd, kind te zijn. Mijns inziens kan een dergelijke uitlating met twee
stellige redenen ontzenuwd worden. Vooreerst getuigt deze vraag van bijzonder weinig realiteitszin daar ze bepaalde aspecten van de wereld waarin
het kind opgroeit over het hoofd ziet. Het doodzwijgen van een aantal
levende, controversiële punten is dan ook de gemakkelijkste oplossing. Zij
druist echter lijnrecht in tegen het uitgangspunt van iedere gezonde opvoeding, ni. het kind en zijn wereld. Bovendien twijfelen bovengenoemde
vraagstellers aan de mogelijkheid om over moeilijke, ja zelfs delicate onderwerpen met kinderen te praten, zonder ze te belasten met schuldgevoelens.
Op elk moment van zijn evolutie heeft het kind recht een degelijk en aangepast antwoord te krijgen op elke vraag die het stelt. Wanneer we daarbij
bedenken dat psychologen het erover eens zijn dat er in een kind meer leeft
dan volwassenen over het algemeen vermoeden, dan doen we er inderdaad
beter aan de sfeer te scheppen die voldoende open en sereen is om met het
vragende kind in een intermenselijk contact op zijn niveau te treden. Schermen met dooddoeners als `waar gaan we naartoe?' en `er zijn geen kinderen
meer!' heeft ons nog geen stap dichter bij een oplossing gebracht.
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Durven opvoeden tot mondige mensen die zich in de maatschappij van het
jaar 2000 op hun plaats zullen voelen, vergt een dosis moed en een voortdurend mee-evolueren naar de dag van morgen. Onze kinderen moeten niet
opzettelijk met de neus in de drek geduwd worden, maar we mogen ook
niet laten doorschemeren dat er hoegenaamd geen drek bestaat.
Slechts een geleidelijke evolutie die geen moeilijkheden uit de weg gaat, is
in staat een kind te laten opgroeien tot een aan toekomstige omstandigheden aangepaste volwassene.
Is het dan niet bijzonder jammer dat het kinder- en jeugdboek, met zijn
welomschreven inbreng op dit gebied, deze ontwikkeling in het hedendaags
denken slechts schoorvoetend volgt, of er in vele gevallen helemaal niet op
inhaakt?

Van het hoekje en het boekje naar de realiteit
Geen zinnig en rechtgeaard opvoeder kan ongestraft voorbijgaan aan de
consequenties van het opvoedingsideaal dat hij nastreeft. Al wie bijgevolg
in zijn pedagogische bekommernis een belangrijke plaats aan het kinder- en
jeugdboek wil toebedelen, ontkomt niet aan enkele fundamentele eisen
waarmee dringend rekening moet worden gehouden.
Mondigheid bereik je nooit door kinderen en jeugdigen rustig en braaf met
een boekje het hoekje in te sturen. Evenmin zullen onze toekomstige volwassenen zich de beoogde kritische aangepastheid eigen maken, wanneer
zij enkel kunnen beschikken over de destijds verslonden jeugdlectuur van
ouders of oudere broers en zusters. Daardoor onthouden we ze een belangrijke brok hedendaagse realiteit, die essentieel is voor hun verder ontplooiing.
Een derde eis die ouders en opvoeders in de ruimste zin van het woord in
het achterhoofd moeten houden, is de gedurfde beknotting bij het hanteren
van de kwantiteitsnorm, die zo vlug de bovenhand haalt wanneer kinderen jeugdlectuur ter sprake komt. Alsof bij het lezen uitsluitend de hoeveelheid van enig belang is! Veel zinniger, want veelzeggender, lijken ons de
vragen die peilen naar wat voor lectuur een kind grijpt en hoe de verwerking ervan geschiedt, omdat hieruit een betere kijk kan resulteren op het
kind zelf in zijn opgang naar de volwassenheid.
Vragen naar de aard van de lectuur zou wel eens een netelige kwestie kunnen aanraken, omdat op het eerste gezicht twee duidelijk verschillend georiënteerde belangengroepen tegenover elkaar staan. Enerzijds heb je de
economisch geïnteresseerden, waaronder we de uitgevers, de boekhandelaars en -- jammer genoeg — ook heel wat auteurs kunnen rangschikken.
Voor hen moet leesvoer, of het nu voor kinderen, jeugdigen of volwassenen
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bestemd is, een winstgevende bezigheid zijn. Getuigen daarvan zijn de massa's kitsch en goedkope sensatielectuur die op de boekenmarkt we lig tieren.
Maar vergeten we vooral niet dat zij hun weinig verantwoordelijke zaak
slechts kunnen voortzetten, zolang de tweede groep, de pedagogisch bekommerden, niet in blok hun stem verheffen en eisen dat kwaliteit op a ll e
gebied zou primeren. Inderdaad, ouders, leerkrachten en bibliothecarissen
hebben de plicht om via de bestaande organen en instellingen druk uit te
oefenen op al wie, om welke drogreden dan ook, onze kinderen en jeugdigen willen verstoken houden van een uniek hulpmiddel in hun opvoeding.
Het spreekt vanzelf dat deze schets al te zwart-wit werd gekleurd. Maar
toch kunnen we ons niet van de spijtige indruk ontdoen — zie bovengenoemde onderzoeken — dat ze in heel wat gevallen de realiteit gevaarlijk
dicht benadert.
Aansluitend op een kwaliteitsonderzoek -- maar daarom niet minder belangrijk — lijkt ons de vraag naar de mogelijkheden die we onze kinderen
en jeugdigen ter beschikking stellen om de doorgenomen lectuur op een aan
deze tijd aangepaste wijze te assimileren. Dat de benadering van deze kwestie totaal verschi ll end zal zijn van de situatie waarin zich zowel kind als
opvoeder bevinden, hoeft geen betoog. Toch staat één stelregel als een paal
boven water: indien we onze jeugdigen willen laten ondervinden — d.i.
beleven -- dat een boek meer is dan wat gerangschikte lettertjes en/of
prentjes die je kunt lezen en inkijken en ze daarna zorgvuldig in de boekenkast opbergen, dan moeten we er zorg voor dragen dat het boek een zinvol
werkinstrument wordt. Pas dan krijgt het boek zijn echte plaats in het kinderwereldje wanneer de jonge lezer(es) ervaart dat zijn/haar leesstof inhaakt
op zijn/haar werkelijkheid van iedere dag. M.a.w. wanneer herkenningspunten ontdekt worden.
Hiermee moet van jongsaf gestart worden. Geleidelijkheid moet ook in deze
zaken in acht genomen worden.
Gisela Oestreich formuleert het werken met boeken als volgt: `Kinderboeken aan kinderen geven, zou in de toekomst moeten betekenen: met kinderen en boeken samen iets doen'9.
Hier raken we een knelpunt, waaraan heel wat instanties kunnen meehelpen
om uiteindelijk een kentering in gunstige zin op gang te brengen. Met enig
voorbehoud evenwel! Noch ouders, noch leerkrachten, noch bibliothecarissen zullen kunnen beweren dat zij de vereiste opleiding hebben genoten
om deze taak, op welk niveau ook, tot een goed einde te brengen. Want al
zijn a ll e verantwoordelijke overheden het roerend eens over de geweldige
bijdrage van kinder- en jeugdlectuur in de opvoeding, toch wenst geen
onder hen de handen uit de mouwen te steken om behoorlijke cursussen
9 G. Oestreich, Erziehung zum kritischen Lesen, Herder, Freiburg, p. 37.
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samen te stellen of een voldoende aantal opleidingsuren voor een efficiënte
initiatie in te ruimen.
In geen geval mag deze spijtige en onbegrijpelijke nalatigheid aanleiding zijn
om de moed te laten zakken en te berusten in de eigen onmacht. Er kan
zelfs al heel veel gedaan worden! Indien allen die met het kinder- en jeugdboek rechtstreeks te maken hebben, zich al eens de moeite zouden getroosten om in de documentatie over verschenen werken het kaf van het koren
te scheiden, zou er beslist al heel wat minder rommel onder de kinderen
circuleren. De kans op behoorlijke, richtinggevende adviezen ligt voor het
grijpen10
Documentatie over en bewust kopen van kinder- en jeugdboeken kunnen
echter slechts een eerste stap zijn in de richting van een gezonde lectuurintegratie in het jongerenleven. Het moet voor kinderen en jeugdigen inderdaad
een onvoorstelbare stimulans betekenen te constateren dat hun opvoeders
met hun lectuur meeleven. Kinder- en jeugdboeken zijn heus niet zo saai als
vele volwassenen zich ten onrechte voorstellen. Zich af en toe verdiepen in
leesvoer voor jongeren lijkt ons toch wel een noodzakelijke voorwaarde om
te komen tot een zinvol gesprek over de lectuur in kwestie. Slechts in en
door een dergelijk verhelderend gesprek merk je pas wat er in een kind
leeft, en besef je vaak dat ze dikwijls heel wat meer snappen en weten dan
je vermoedt. Zo komen dan nieuwe onderwerpen aan bod, waarop alweer
met aangepaste lectuur kan ingehaakt worden, eventueel aangevuld met
informatie van andere media, ten einde gaandeweg een groeiende kijk op de
zich in en rond het kind uitbreidende realiteit te verwerven. Stap voor stap,
doch doelbewust en kritisch zal de jeugdige deze complexe rea liteit met
open vizier durven tegemoet treden. Daardoor zal hij/zij ook in staat gesteld worden zich geleidelijk een aangepaste houding ten opzichte van die
realiteit eigen te maken.
Benaderen we in dit geval niet het uiteindelijke doel van elke opvoeding,
dat in het tegenwoordig zo vaak verkeerd begrepen woord `emancipatie'
vervat ligt?

Met beide voeten op begane grond
Vanzelfsprekend volstaat een inhoudsanalyse niet om een gefundeerd totaal-waardeoordeel over een boek uit te spreken. Ieder boek is immers een
10 Geregelde rubriekjes vind je: in Mimo en De Standaard, De Bond, Gazet van
Antwerpen, Het Volk en Avenue. Nuttige informatie is eveneens te verkrijgen bij:
Jeugdboekengids, Lectuurgids en in diverse keuzelijsten uitgegeven door o.m. K.C.
L.B., N.B.L.C. (Ned.), Jeugdbibliotheeksectie van de Vlaamse Vereniging van Bibliotheek- en Archiefpersoneel en ook bij de Werkgroep Kinder- en Jeugdlektuur (Ned.).
Van 11 tot en met 19 oktober wordt in Nederland een landelijke Bibliotheekweek georganiseerd.
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conglomeraat van zowel inhoudelijke als vormelementen, waarbij deze laatste met hun maatstaven van diverse esthetische aard eveneens een hartelijk
woordje meepraten. Toch kan onmogelijk geloochend worden dat het op de
eerste plaats de inhoud is, die zijn aantrekkingskracht op het kind en de
jeugdige doet gelden. Wanneer we bedenken dat deze inhoud allereerst
drager van het informatiepakket is, waardoor de jeugdige in niet geringe
mate kan beïnvloed worden, dan mocht de inhoudelijke stand van zaken
wel eens in het volle licht geplaatst worden.
Deze beschouwingen wilden echter meer zijn dan een vingerwijzing naar
een vernieuwingstendens waarvan de eerste resultaten hoopvolle perspectieven in het vooruitzicht ste llen. Zij beoogden tevens a ll e volwassenen uit te
nodigen de eigen kritische kijk op de realiteit te verruimen, ten einde de
misvormende stereotiepen zelf te ontdekken en aan de hand daarvan de
kinderen en jeugdigen tot een kritische bespreking van de werkelijkheid te
bekwamen11.
Om dit doel te bereiken volstaat het niet de begeleidingsliteratuur over kinder- en jeugdboeken door te nemen. De evolutie moet vanuit het kind en
zijn boeken starten. Op haar beurt zal de kritiek met deze evolutie rekening
moeten houden, wil zij in haar voorlichtende bedrijvigheid niet tekortschieten.
Wij moeten ons nochtans geen illusies koesteren. Er zullen wel altijd kinderen blijven bestaan die nooit de weg naar het boek zullen vinden. Ook dat is
een realiteit die niet weggecijferd kan worden. Anderzijds mogen we ons
toch afvragen of met de lectuurbenadering vanuit een uitgesproken eigentijdse inhoud geen pogingen kunnen worden aangewend om ook kinderen
en jeugdigen te bereiken die het tot nu toe met het boek niet al te best konden vinden12.
Wij wagen ons niet aan prognostieken, maar zolang niet klaar en duidelijk
bewezen werd dat bovenstaande hypothese utopisch is, lijkt ze ons de
moeite waard om het experiment te wagen. Elk resultaat, hoe miniem ook,
betekent winst. En tenslotte zijn het de kinderen die er de vruchten van
dragen.
Geenszins hebben we de indruk willen wekken een pleidooi te houden om
het huidige boekenbezit van onze kinderen en jeugdigen eens grondig te
gaan uitmesten. Wat gelezen wordt, heeft bestaansrecht. Maar naast deze
overwegend realiteitvluchtende lectuur moeten ook andere inhouden bekeken en verwerkt durven worden.
We zouden, met Gisela Oestreich, nog een stap verder willen gaan, en
11 G. Oestreich, Erziehung zum kritischen Lesen, Herder, Freiburg, 1973, p. 4.
12 Deze doelstelling wordt eveneens door de `Werkgroep kinder- en jeugdlektuur'
beoogd.
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hopen dat de tijd niet meer veraf is dat ook andere informatiemedia waarmee onze kinderen en jeugdigen in contact komen, op hun normenbestel
onderzocht worden. Lezen is immers slechts één van de vele bronnen waaruit informatie kan gepuurd worden. Wel is het een bron die door de eeuwen
heen haar deugdelijkheid ten overvloede bewezen heeft en — alle pessimistische voorspellingen ten spijt — steeds overeind bleef wanneer andere
media nooit-vermoede ontplooiingen kenden. De conclusie ligt voor de
hand. Wij beoogden geen overwaardering van het boek. Wel wilden we het
de plaats toekennen die het in de realiteit van vandaag, naast andere informatiemedia, verdient.
Wanneer onze jeugdigen na hun studies geen boek meer ter hand zouden
nemen, zouden we dit bijzonder jammer vinden, omdat ze zichzelf afsluiten
van een adequaat hulpmiddel tot verdere evolutie. Dus: beter voorkomen,
dan achteraf niet kunnen genezen. Voorbereiding tot de goede volwassenenlectuur, als fundamenteel bestanddeel van een toekomstige realiteit, vergt
willens nillens een luisterbereidheid naar nieuwe inhouden, die op hun beurt
nieuwe vormen zullen aantrekken, waar onze kinderen en jeugdigen niets
dan baat bij kunnen vinden.
Kinderen en jeugdigen in evolutie, die leven in deze evoluerende tijd, hebben recht op lectuur die deze evoluties begeleidt. Ze rekenen daarvoor op de
zich eveneens evoluerende visies van aan deze tijd aangepaste volwassenen.

Indrukken van een toneel-festival
Frans Kurris S.J.

Het literaire grapje van verleden jaar slaat nergens meer op: sur le front
d'Avignon, on y pense ... In 1974 is iets nieuws begonnen in Avignon.
Weer iets nieuws, na al de zwenkingen die het festival al gemaakt heeft. Een
festival onder vele, onder de meer dan dertig die in de Provence alleen al
worden gehouden, maar een uniek festival omdat het veelzijdiger, actueler
en wendbaarder is dan alle andere.
Het begrip `festival' is op zichzelf bijzonder onduidelijk. De Choralies van
Vaison-la-Romaine zijn bijvoorbeeld ook een festival, maar dan als een
massale ontmoeting van zesduizend zangers. Aix en Salzburg hebben hun
eigen muzikale traditie. Holland doet zijn best. Orange zet alle energie op
de dans. Avignon begint als cité des papes met grote stukken in het Palais:
Jean Vilar, Gérard Philipe, le Prince de Hombourg, drieduizend zitplaatsen
in de open lucht, het Théátre National Populaire van Parijs overgebracht
naar de Provincie. Tweede etappe: het theatergebeuren wordt een ontmoetingsplaats. Ook vanuit het buitenland beginnen de jongeren toe te stromen.
Een nieuwe manier van samenzijn wordt ontdekt: samenscholing rond de
artiesten, gesprekken op de Place de 1'Horloge (halverwege Pigalle en Lourdes, zegt een journalist), samenzang op de binnenplaats van scholen en
openbare gebouwen. Het toneel blijft alles samenhouden, maar het Palais
des Papes verliest zijn monopolie en het festival breidt zich uit naar schouwburg en verlaten kloostergangen. In een derde fase komt het experimentele
toneel naar voren. Er ontstaan veel kleine theaters. Avignon wordt een
jaarbeurs voor nieuwe muziek- en toneelstukken, waar de kunstenaars hun
klanten lijfelijk ontmoeten. Na mei '68, symbolische datum in het Franse
bewustzijn, wordt Avignon ook veelzijdiger: filmseries, muziektheater, kerkmuziek, dans, eigentijdse muziek, orgelconcerten, poëzie-ontmoetingen, met
een compleet Festival-Off en een belangrijk aandeel van radio France-Culture. Avignon biedt een beeld van de ontwikkeling van de Franse jeugd tussen 1947 en '74; de eenvoudige ontmoetingen rond een groot stuk waaieren
uiteen tot een veelheid van 35 à 40 voorstellingen per dag, het idealisme van
toenadering en broederschap gaat op zoek naar nieuwe vormen, het experiment krijgt ten slotte politieke allure en ontmoet Marx op zijn weg. De
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jongeren vinden voortaan begrip, er zijn geen gescheiden groepen meer,
iedereen interesseert zich voor het nieuwe; nieuwsgierigheid wordt de meest
kenmerkende trek van de festivalganger. Een maand lang is Avignon thans
de culturele hoofdstad van Frankrijk, en zoals het Hof zich eens per jaar
verplaatste van het Louvre naar Saint-Germain, zo verliest Parijs in de
zomermaanden zijn artiesten aan een provinciestad van nog geen honderdduizend inwoners. In vier weken tijds telt men er 150.000 toeschouwers,
veertig premières, tweeduizend voorstellingen en concerten. Seminaries,
stages, colloquia geven onzichtbaar spanning aan het geheel. Pers en radio
zijn alomtegenwoordig. En het publiek, dat Avignon tot een toneelstuk
maakt met tweehonderdduizend acteurs, blijft nieuwsgierig. Zijn wij thans
aan een vierde fase toe?

Laboratoria voor nieuw toneel
Dit jaar is er een theatertje geopend in de chapelle des Cordeliers, waar
jonge auteurs hun eerste stukken kunnen voorlezen: le Gueuloir, de brulplek. Regisseurs op zoek naar nieuwe stukken kunnen hier terecht, elke
middag om half zes zit het kerkje stampvol. Er heerst een gemoedelijke
stemming, er wordt gerookt, de lectuur wordt soms onderbroken door
spontane reacties van het half hippy-, half bourgeois-publiek. Veel stukken
hebben de dood, of liever een dode (of half-dode) tot onderwerp, of `het
dodelijke'. Het bewustzijn zoekt immers een sky li ne! De consumptie-maatschappij fungeert er als beeld van alwat proza, dus dodelijk is, de kleine
man verliest er altijd, en de a ll egorie viert hoogtij. Lautréamont en Francois Coppée schieten voortdurend langs elkaar heen. Maar de onderwerpen
zijn efemeer, de handeling weinig doorwrocht, en de toon vaak cerebraal.
De poëtische hoogte van Elckerlijc wordt nog niet bereikt.
Radio France-Culture organiseert in het kader van het Festival een serie
voorstellingen in het T heatre Ouvert. Men probeert er de teksten en lokt
discussies uit tussen regisseur, acteurs en publiek. Dat publiek van Avignon
is even solied als breekbaar. Niet allen zijn toeristen, rustige toneelrecensenten of journa li sten. En van de gevoeligen moet men het hebben. FranceCulture biedt nu een forum waar de groepen elkaar uitdagen en bevestigen,
als op een markt in de middeleeuwse stad of de bibliotheek van de humanist. France-Culture weet dat het festival leeft bij de gratie van het publiek,
zonder enige subsidie, met de morele verplichting om veel creativiteit te
bieden voor weinig geld. Daarom sticht men het Open Theater bij de Pénitents Blancs. Daar heeft de kennismaking plaats met nieuwe stukken van
Arrabal, Liliane Atlan en Armand Gatti. Al of niet alternatief vragen zij
het publiek om een oordeel: hoe zal het reageren, welke vragen roep ik op,
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weet ik mijn opzet waar te maken, vinden zij dat ik op de goede weg ben?
De auteur ondervraagt zichzelf en zijn publiek, in het stuk, in de discussies,
tijdens de volgende dagen.
Alles tezamen genomen overheerst in het Théatre Ouvert de revolte, de
afrekening met de structuren, de contestatie. Men constateert ook teleurgestelde verwachtingen, ontgoocheling, en wantrouwen om zich aan anderen
te binden. De oude, klassiek geworden thema's van het absurdisme en het
geëngageerde toneel leven nog. Want de jongeren kunnen geen etappe overslaan, en net als heel Avignon zijn zij op zoek naar communicatie en ontmoeting. Nieuwe thema's of toneelstructuren zijn nauwelijks te vinden.
Het Théatre Ouvert staat tussen het officiële festival en het lompentoneel.
Als eerste contactname met de teksten doet het echter al een keuze: het
acht een goede tekst voorwaarde tot toneel, het zet een (nog heel klein)
vraagteken bij de adoratie van de regisseur. Zeker, France-Culture, onder
welks auspiciën het Open Theater werkt, doet ook mee aan de grote produkties; samen met de stad Grenoble brengt het een overdonderende Kabelais en liesse, een drie uur durend feest naar de zestiende-eeuwse reuzenroman, moderne opéra lyrique, die bekenden van Erik Vos, Cor Stedelinck
en De Appel niet hoeft te bevreemden. Maar de kostbare uitvoering met
minstens honderd spelers en zangers stelt teleur, omdat tekst en toneelhandeling niet beantwoorden aan de interessante regie en boeiende muziek.
Middenin het feestelijk laboratorium dat Avignon is, staat dit jaar de
Lyonese Compagnie du Cothurne. Zoals in de eerste jaren van het festival
is ook nu weer de pièce de résistance opgedragen aan een bepaalde groep.
De Compagnie du Cothurne organiseert in het festival kindertoneel, een
tentoonstelling, poëzie-sessies in de Boomgaard van Urbanus V en verzekert
vooral in het Palais des Papes drie grote stukken. De verzorging door één
gezelschap betekent dat er lijn kan komen in een sterk gevariëerd programma. De troupe van Marcel Maréchal is in die opzet, hoe overbelastend ook,
grotendeels geslaagd. Dank zij de Cothurne heeft Avignon '74 een stap
vooruit kunnen zetten. Welke?
Van

vormingstoneel naar 'mise en théátre' 1

De Cothurne heeft in Avignon een bladzijde omgeslagen. Met La Poupée,
Fracasse en Hólderlin -- alleen het laatste stuk was een première -- kiest
men resoluut voor het poëtisch theater. Men neemt de traditie op van De
Musset, Cyrano, Le Soulier de Satin en Giraudoux, van Aischylos ook,
Shakespeare, Racine, Ibsen en Brecht. Telkens duikt in de discussies, programma's en inleidingen van Avignon '74 het woord `tekst' op. Maréchal
1 Titel van een recent werkje van Maréchal, waarop wij nog terugkomen.
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wil het toneel hecht verankeren in taal en fantasie. Als hij, bevriend met
Audiberti, La Poupée maakt, kiest hij voor de scheppende fantasie, het
daverende feest, de bonte wereld waarin het groteske en het sublieme, proza
en humor, de kleine man en zijn hoge roeping een wonderlijk spel met
elkaar spelen, dat geregisseerd wordt door de dichter. Hólderlin, Pavese,
Panurge, koning Ubu, Fracasse binden totaal verschi llende stemmen. Liefde, das Militar, het volk, naargeestige baasjes, de zakenwereld, goddelijke
roeping, revolutie, kermis, echtbreuk: de poëzie brengt het samen en houdt
het leven in de brouwerij. En telkens verschijnt in een of andere vorm het
kind ten tonele. Maréchal gaat op zoek naar teksten die even rea li stisch
zijn als dichterlijk, naar 'réalisme poétique'. Want het is de tekst die dit
all es moet mogelijk maken; alleen trouw aan een fraaie tekst kan resulteren
in echt theater. Daarom konden verleden jaar in Avignon Le Cavalier Seul
en dit jaar La Poupée een groot succes worden. De taal van Audiberti is
immers sterk, rijk aan ernst, humor en gevoel. Maréchal zet echter de klok
niet terug. Zijn regie is verrassend, hij werkt intens samen met musici en
schilders, maakt gebruik van dansen en saltimbanques. De ironie, onmisbaar kruid in een modern toneelstuk, ontbreekt niet. Zijn regie -- wij spreken liever van mise en scène -- is eindeloos soepel, evoluee rt alnaargelang
het stuk geschiedenis maakt, wordt soms helemaal bepaald door improvisatie. Maar Maréchal gaat verder, hij mikt op een `mise en théátre', hij
preekt niet maar betrekt het publiek bij de voorstelling door een feest te
bouwen, `créer la fête'. De feestsfeer is nodig, opdat het spel de mensen
niet bevestigt in hun overtuiging noch indoctrineert in hun onkunde, maar
hen in staat stelt om zélf verder te komen. Buiten het feest komen de symbolen niet tot leven. In het barre proza van zedenpreken, hoe idealistisch
ook, gebeurt niets. A ll een in de wisselwerking tussen de dagelijkse dag en
een wereld waarin all es een andere zin kan krijgen, voorgeleefd op het
toneel, vóór of boven of tussen het publiek, krijgt de poëzie haar kans. Het
spel van actualiteit en droom -- verbeeld in bepaalde karakters, in taalvormen, toneelhandelingen en plaatsen van handeling -- wordt in het hedendaags theater tonicum voor een nieuw levensgevoel. Het voortdurend
transponeren van het ene plan naar het andere brengt een exaltatie teweeg
die de psychologen niet onbekend zal voorkomen. Zo'n invloed gaat heel
wat verder dan `vormingstoneel', en heeft bovendien het voordeel werkelijk
bevrijdend te zijn.

Verlossing in Avignon
Ook de Kerk is in Avignon aanwezig. Liturgieën, chansonnier Gil Bernard,
kerkmuziek, een mysteriespel van Milosz, meditatie-mogelijkheid, expositie

26

Frans Kurris S.J.

van de Miserere van Rouault, ontmoetingscentrum van Pax Christi, gesprekken met kunstenaars, een colloquium Foi et Culture zijn spontane
initiatieven van de Kerk van Avignon die veel respons krijgen. Hoe passen
zij in het hierboven geschetste beeld? Bevestigen zij de eindindruk, of corrigeren zij?
Jacques Michiels, aalmoezenier van de dansers in Brussel, zet uiteen hoe de
dans een ritueel feest is, tot stand komt in een sterke opvoeding tot vrijheid
— anderhalf uur per dag werkt de danser aan de barre — en uitmondt in
communicatie. Alleen concentratie maakt het feest mogelijk, en het feest
leidt op zijn beurt tot overgave: laat de asceten een echt feest bouwen, dan
kunnen wij elkaar weer eens tegenkomen!
Alfred Simon, redacteur van Esprit, komt tot de conclusie dat het moderne
toneel zich aan het ontwikkelen is tot een paraliturgie, met christelijke
mythen incluis. Terecht of ten onrechte vechtend tegen klerikale macht of
tegen morele verdringingen kan de auteur in de buurt van Christus belanden. Kerk en toneel voelen beiden de behoefte om weer feest te gaan vieren.
De liturgie is verschraald tot een praatplechtigheid, het toneel ontwikkelt
zich snel van politieke preekstoel tot `gueuloir', hopend spoedig weer een
feest te worden. Asceten uit beide kampen reikhalzen naar Pasen. Dan verschijnt er een boek: het Narren f eest van Harvey Cox. In Avignon wordt
het telkens weer geciteerd. En voorzichtig stelt iemand de vraag: zou de
Heer zelf thans misschien het gezicht van de clown kunnen dragen, de mens
die kind is, de ontluisterde koning, de alomtegenwoordige, onzichtbaar middelpunt van het feest, onmerkbaar het geheel dragend, dienstbaar aan de
vreugde? `Qui ne se grime pas?', vraagt Rouault bij de achtste gravure.
In de clown houden ontluistering en feestelijkheid immers gelijke tred en
blijft de poëzie intact.
Allemaal vragen die waard zijn om gesteld te worden in het circus waarin
wij leven. Opdat wij verder komen.

Een gesprek met Chaïm Perelman
De filosofie moet begrijpelijk zijn voor iedereen
Frans Boenders

Het is de geheime of de geavoueerde droom van iedere filosoof om iets aan
het denken toe te voegen, er ergens een nieuwe klemtoon te plaatsen, of althans één originele gedachte op een blijvende manier uit te werken.
Aan de naam van Chaïm Perelman zal voorgoed het begrip `argumentatieleer' of 'argumentatietheorie' verbonden blijven. Wat daarmee bedoeld
wordt, zal uit dit gesprek moeten blijken.
Chaïm Perelman werd in 1912 te Warschau geboren, liep middelbare school
te Antwerpen, studeerde rechten en filosofie aan de Université Libre de
Bruxelles, en werd in 1938 de eerste Nederlandskundige filosoof die als assistent werd aangesteld. Sedert 1944 is hij hoogleraar te Brussel; zijn colleges in het Nederlands werden in 1951 door Leo Apostel overgenomen.
Chaïm Perelman publiceerde verschi ll ende boeken, o.m. Rhétorique et Philosophie, Traité de l'Argumentation, Droit, Morale et Philosophic', Le
Champ de l'Argumentation. Een van zijn boeken, De Rechtvaardigheid,
verscheen in tien talen (de Nederlandse uitgave bij `Ontwikkeling' Antwerpen, 1968).
In 1950 stichtte prof. Perelman het Interuniversitair Centrum van de Logica. Sedert drie jaar is hij voorzitter van de Internationale Vereniging voor
Rechts- en Sociale Filosofie, sedert twee jaar voorzitter van het Institut
International de Philosophie. In 1962 was hij houder van de Franqui-prijs.
Uw grote verdienste or filosofisch gebied is on2etwiifeld het boek Traité
de l' Argumentation', geschreven in samenwerking met mevrouw OlbrechtsTyteca. Hoe bent U er toe gekomen om U te gaan interesseren voor de retorica, een vak dat al door Aristoteles was neer geschreven en dat de laatste
eeuwen in onmin was geraakt?
Ik ben geen filoloog, maar van beroep logicus. Ik heb een doctoraatsverhandeling geschreven over de beroemde Duitse logicus Gottlob Frege, en dus
kon ik niet onmiddellijk van de oude traditie, van de Griekse retorica tot
mijn ideeën geraken. Het Traité de l'Argumentation is ook genoemd `la
nouvelle rhétorique' of de nieuwe retorica. In 1944 publiceerde ik mijn
* Dit gesprek is opgenomen in het op 1 november te verschijnen boek, Filosofie en

Maatschappij, Standaard Wetenschappeijlke Uitgeverij, Antwerpen.
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eerste boek over de rechtvaardigheid De la justice. Ik was toen positivist,
en ik wist helemaal niet op welke manier men waardeproblemen kon behandelen. Het enige wat ik dan in de rechtvaardigheid vond, was wat ik noemde de formele rechtvaardigheid, d.w.z. wezenlijk gelijke situaties op dezelfde wijze behandelen — in de rechten zegt men: in paribus causis paria jura.
Maar dan ben ik tot het besluit gekomen dat, om te zeggen wat wezenlijk en
belangrijk is en wat geen belang heeft, men iets moet kunnen beoordelen en
waarderen. In de toenmalige wijsgerige literatuur vond ik daarover geen
werken die mij voldoening konden geven. Ik dacht dus dat het interessant
zou zijn een logica van de waarderingsoordelen uit te werken. Daarin volgde ik het voorbeeld van Gottlob Frege, die de mathematische redenering
geanalyseerd had om de moderne formele logica uit te bouwen. Hoe kon
men al de redeneringen ontleden waarbij 't gaat om waarderingen en waarde-oordelen: in de rechten, in de politiek, in de ethica, in esthetica, overal
waar men praktische redeneringen, deliberatie, overweging, discussie enz.
aantreft. Ik vroeg mij af, welke zijn de methoden om dat te doen, hoe kan
men dat bereiken? Daarop heb ik samen met mevrouw Olbrechts-Tyteca,
zowat tien jaar lang de meest uiteenlopende teksten ontleed.
Klassieke teksten?

Nee, teksten in de dagbladen, in de literatuur, in de wijsbegeerte, in de theologie, overal waar het gaat om waarden. Ik dacht dat ik op die manier net
zoals Frege, een logica zou kunnen opbouwen. Maar ik vond geen logica
van de waardeoordelen, maar wat Aristoteles dialectische redeneringen had
genoemd. Die had hij ontleed in de retorica, in de topica, in de sofistische
weerleggingen. Ik ben dus op min of meer hetzelfde materiaal gestoten als
Aristoteles. Ik had mijn resultaat ook de nieuwe dialectica kunnen noemen,
maar vandaag is het woord dialectiek te veel verbonden met Hegel en
Marx. Daarom heb ik het liever retorica genoemd.
U bent dus niet begonnen met terug te grijpen naar Aristoteles, U bent er
op uit gekomen. in hoeverre hebt U Aristoteles en zijn retorica aangepast
aan de noden van onze tijd?

Ik heb haar helemaal niet aangepast, ik heb enkel vergeleken. Wanneer ik
bij Aristoteles, Quintilianus, Cicero of andere grote denkers over de retorica iets aantrof, dat ik interessant vond, heb ik het getoond. Wanneer ik het
niet eens was met Aristoteles of Quintilianus heb ik het ook gezegd. Op een
manier is het hetzelfde vak, om zo te zeggen. Het is niet een ontwikkeling
van een oude gedachte, maar een nieuwe denkwijze die men met een oude
gedachte vergelijkt.
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Argumentatieleer, dan rijst natuurlijk de vraag: wat is een argument, dat we
gebruiken in een discussie, bijvoorbeeld zoals in een gesprek als dit?

In de logica hebben we a fl eidingen: volgens de afleidingsregels gaan we van
een premisse over naar een conclusie. Maar dit is niet onze enige denkwijze.
We kunnen ook anders redeneren en redenen voor of tegen een stelling of
these geven, goede, slechte, sterke of zwakke redenen om een keuze te
maken, om tot een besluit te komen, om een vonnis te ve llen, om te oordelen. In de praktische redeneringswijze heeft U goede of minder goede
redenen pro en contra een besluit dat u aanneemt, een keuze die U doet.
U merkt meteen dat de structuur van de praktische redenering verschillend
is van de formele redenering, waarvan de formele afleidingen noodzakelijk
zijn. De argumentatie geeft geen noodzakelijke uitkomst, geen conclusie,
maar komt tot een beslissing, waarbij een verbinding tussen rede en wil
plaats grijpt.
Een beslissing die altijd betwistbaar blijft?

Zeker, en hier speelt de persoon die beslist, de rechter of de persoon die de
keuze maakt, een grote rol. Het is een persoonlijke decisie, in tegenstelling
tot de formele logica die onpersoonlijk en structureel, correct of incorrect is.
Waar of vals?

Waar of vals zeggen we van de premissen.
En de afleiding gebeurt volgens de regels?

Volgens of tegen de regels, inderdaad. Bij de argumentatie daarentegen
geeft men goede of slechte, relevante of irrelevante argumenten. De waarde
van een argument is afhankelijk van de persoon en van de toehoorder, die
zulk een argument als goed of slecht aanneemt. Zo ook de argumentatieleer
die afhankelijk is van de denkwijze van de persoon die het argument als
aanneembaar, als persuasief aanziet. De ene beschouwt het als betrouwbaar,
de ander niet. Daarbij rijst het probleem: hoe kunnen we de verschi ll ende
toehoorders, de verschillende publieken met elkaar vergelijken? Hier merk
je dat de argumentatieleer het fundament is van het kritisch denken. Wanneer je denkt, niet aan formele logica maar aan methodologie, die toepasbaar is op het gebied van het kritisch denken, dan is methodologie toegepaste argumentatieleer. Zo is bij voorbeeld juridisch denken argumentatie,
toegepast op de rechter.
En nu komen we terug tot wat we kenden als topische denkwijze.
U bedoelt de klassieke topoi of gemeenplaatsen?

Inderdaad, d.w.z. een toegepaste retorische of argumentatieve denkwijze.
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De persoon van de retor moet toch ook een speciale rol spelen. U hebt
gezegd dat veel afhangt hoe de ontvanger, de man die luistert, of bij uitbreiding het publiek, een bepaald argument als redelijk aanvaardt, of het als
onaannemelijk verwerpt. Maar aan de retor zelf, of hij nu schrijft of werkelijk verbaal woorden uit, moet toch ook veel belang gehecht worden. In de
oudheid was de retor een man van aanzien, naar wie men luisterde. In onze
moderne titd heeft men de nei gin g (misschien terecht. als we Tien welke
misbruiken er met het woord zijn gebeurd) om de retor te wantrouwen.
1 emand die goed praat, die veel argumenten opstapelt, wordt nogal wantrouwi' bekeken. Is dat historisch te verklaren?

U weet dat in de retorica van Aristoteles drie elementen een rol spelen: het
ethos of de persoonlijkheid van de spreker, het pathos of de passies en de
gevoelens, en de logos of de rede. Als logicus heb ik mij hoofdzakelijk met
de logos, d.w.z. de structuur van de argumenten bezig gehouden. In de oudheid was de retor niet alleen retor, maar ook een politiek leider en een bekwaam jurist. Vergeet niet dat de retorica alleen een middel is om iets, op
min of meer rationele en min of meer gevoelsmatige wijze voor te brengen.
Voor mij is het heel belangrijk geweest te tonen dat de wijsbegeerte als een
beroep op de rede, tevens een beroep doet op een zeker auditorium, ik
noem het het universele auditorium. De rationele argumentatie volgt de
categorische imperatief van Kant: je moet argumenten gebruiken die iedereen kan aannemen. Op die manier kun je spreken van een rationele, een
filosofische argumentatie. In die zin spreek je niet meer van de retor, maar
van de jurist, de historicus, de wijsgeer, die allen deze retorische argumentatieve methode gebruiken.
Men heeft wel eens gezegd dat de retoriek meer te maken heeft met psychologie, met sociale psychologie, sociologie, misschien zelfs met bepaalde literaire technieken, dan wel met filosofie .. .

Ja, dat was een ontaarding van de logica in de zestiende eeuw, toen Ramus
de dialectiek van de retorica gescheiden heeft. Bij de dialectiek ging het,
volgens hem, om het argumenteren, bij de retorica gaat het om de vorm, en
dan noem ik het in werkelijkheid stilistiek. Ik noem retorica wat Ramus
dialectiek noemde. U zult dan ook begrijpen dat het literair element voor
mij alleen een rol speelt als overtuigingsmiddel. In de Traité de l'Argumentation heb ik die verschillende stijlfiguren als argumenten ontleed, en helemaal niet als ornamenten.
Niet als literaire vormen of literaire figuren dus?

Inderdaad!
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In een bepaalde zin was die argumentatieleer iets nieuws, en de vraag is dan
ook: hoe werd ze ontvangen? Hoe stond met name de Angelsaksische taalanalyse tegenover uw argumentatieleer?

Ja, sommige wijsgeren zoals Ayer en Strawson hebben gezien wat de argumentatieleer aan de analytische beweging kan bieden, namelijk het dynamisch element. De analytische wijsbegeerte is niets anders dan een statische
ontleding van de taalgebruiken. Maar ik beschouw het gebruik van de taal
als een middel om iemand te overtuigen. Dat wil zeggen, het is een dynamisch gebruik van de taal. Dat was ook het standpunt van de latere Wittgenstein. In zijn boek On Certainty ((fiber Gewissheit) heeft hij betoogd
dat de taal alleen een middel is tot de daad: de daad betekent niet alleen het
effectieve handelen maar ook het zich overtuigen om iets te doen wanneer
de toestand zo is dat het noodzakelijk wordt zo te handelen. Zich een overtuiging te vormen is ook een daad. U begrijpt vanuit dit standpunt, dat de
analytische Engelse wijsbegeerte de ontleding van de natuurlijke taal heeft
ondernomen naar het voorbeeld van de formele taal. Maar daar is het
dynamisch element helemaal afwezig.
Wat is de verhouding ethiek - argumentatie, want je kunt je voorstellen dat
de ethiek toch een grote rol speelt bij het gebruik van bepaalde argumenten?

Ja zeker, want men kan zeggen dat het denken over de ethica bestaat in het
vinden van goede redenen voor de aanneembare hande ling. De ethica is de
leer van de goede redenen. Zonder argumentatieleer kun je helemaal geen
ethica begrijpen, tenzij dan een ethica als het volgen van de geboden. Indien
ethica het volgen is van Gods geboden, dan heb je geen argumentatie nodig.
Dan is er een absolutum.

Ja, een absolute macht die je gedragslijnen oplegt in de naam van de waarheid, of van wat u maar wilt. Maar als je denken wilt waarom je het doet,
en je een rationele ethica wilt uitbouwen, in de zin van kritische ethica, dan
kan het niet gaan zonder argumentatieleer.
Er zijn geen absolute waarden in de argumentatietheorie, kan je het zo zeggen?

Neen, dat zeg ik niet. Er zijn absolute waarden in de argumentatieleer, zoals
rechtvaardigheid en vrijheid. Dat zijn absolute waarden. Maar wat deze
absolute waarden kenmerkt is dat ze altijd dubbelzinnig of meerzinnig zijn.
En dus heb je de argumentatieleer nodig om aan deze algemene, absolute,
universele waarden één betekenis, één inhoud te geven.
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Vandaar zegt U dat het eigenlijke voorwerp van de filosofie de studie is van
de verwarde begrippen .. .
... aan welke de filosoof een inhoud moet geven die voor hem in de maat-

schappij aanneembaar wordt. Dus u ziet al de rol van de wijsgeer in de
maatschappij, want het is zijn rol om aan die absolute universele waarde
een aanneembare inhoud te geven.
Ik stel mij nu voor dat een wijsgeer, die gebiologeerd is door de wetenschappelijke filosofie, zich afvraagt of de argumentatieleer, die eigenlijk de
praktische rede is, niet zelf kan geformaliseerd warden? Is zoiets al gebeurd? Zijn er, laat ik maar zeggen, positief-wetenschappelijke werken
over de retorica verschenen?

Ja, mijn vriend Apostel zou de retorica wel willen formaliseren. Ik zou zo
zeggen: voor zover het gaat, doe maar! Het zou een soort van waarschijnlijkheidsleer worden; maar niet a ll es kan geformaliseerd worden. Wij kunnen maar zeggen dat de syllogistiek van Aristoteles een bepaalde formalisatie is van een deel der dialectische redeneringen. En een Duitse logicus,
de filosoof Lorenzen, heeft aangetoond dat men zelfs de logica als de regels
van een eerlijke discussie kan aannemen. Dus voor zover het erom gaat om
delen van deze argumentatie te formaliseren, zeker, waarom niet? Dan
wordt er van de argumentatie een rekening, een calculus, een logica gemaakt, maar er blijven altijd sommige gedeelten buiten deze formalisatie.
Als iemand discussieert (niet zoals wij nu: ik die U vragen stel, en U die
daar antwoord op geeft), maar als het werkelijk gaat om twee antagonistische standpunten, dan zijn beide standpunten overtuigd dat zij de waarheid
bezitten en elk wil gelijk hebben of gelijk halen.
Wat vindt U van zo'n ingesteldheid van sprekers in een discussie? Vindt U
die negatief? Moet men meer oog hebben voor de argumenten van de
ander, of moet men werkelijk overtuigd zijn van zijn eigen waarde en moet
men die te allen prijze argumenteren, staven, enz.?

Ik zou een verschil willen maken tussen discussie en debat. In een debat
heeft iedereen een stelling en het gaat niet om de tegenstander te overtuigen,
maar om een derde, een publiek of een rechter te overtuigen. En dan moet
je je best doen om de beste argumenten aan te voeren voor jouw ste lling en
tegen de stelling van de andere. En de ander moet dat ook doen. Immers er
is dan een derde: de scheidsrechter. Socrates heeft gezegd dat dit juist het
grote verschil is tussen de rechter en de filosoof: de filosoof wil de anderen
overtuigen en zoekt niet een derde om scheidsrechter te zijn over de discussie. Maar hier komen wij tot iets anders. Wij komen tot een discussie. Waar
we nog niets weten over -- of zeker zijn van — het besluit van onze discus-
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sie. Door de discussie trachten wij een gezamenlijke waarheid, of een gezamenlijke these te vinden, die we nog niet kennen. Dus wij zoeken samen een
besluit waar wij over akkoord kunnen geraken. In een deliberatie, in een
politieke discussie, is het niet altijd zo dat we al weten, dat iedereen al weet
wat hij wil. Wij kunnen samen zoeken, en dus moeten wij deze verschillende
methoden om de argumentatie te gebruiken, onderscheiden.

Hoe komt het dat, zeg maar sedert Descartes en de moderne filosofie, er zo
weinig aandacht is besteed aan de rechtsfilosofie, en dat de laatste jaren,
meer bepaald het laatste decennium, er weer een heropflakkering is van de
rechtsfilosofie?
Tot 't einde van de 18de eeuw, begin van de 19de eeuw, was er geen rechtsfilosofie nodig. Wat men toentertijd aan de universiteiten doceerde, was
natuurrecht. En natuurrecht heeft geen rechtsfilosofie nodig, het is al filosofie. In de 19de eeuw nu heeft men ingezien dat het recht niet een uitdrukking is van de ratio scripta, of de geschreven rede maar dat het een uitdrukking is van de wil van de overheid, van de souverein, van de macht van de
natie.
Het positief recht .. .
... dat wil zeggen het recht dat geponeerd, gesteld is, en dus een uitdrukking niet van de rede, maar van de wil. Maar dan is er geen filosofie van de
wil meer. Vandaag hebben wij ingezien dat het recht noch een uitdrukking
van een abstracte rede is, noch een reine uitdrukking van een wil, maar een
keuze van de beste middelen om een doel te bereiken, dat min of meer aanneembaar is in de maatschappij. En daarvoor hebt U argumentatieleer en
dus wijsbegeerte nodig.
Is de huidige stand van de rechtsfilosofie voor U bevredigend, wordt daar
gewerkt?
Er vindt momenteel een omwenteling in die rechtsfilosofie plaats, want de
rechtsfilosofie van het verleden was filosofie toegepast op de rechten. Het
uitgangspunt van de rechtsfilosofie tot Kant en het einde van de 18de eeuw
was niet het recht, maar ethica, de wetenschappen of nog iets anders. Pas nu
beginnen wij te filosoferen over het recht, nemen wij het recht als uitgangspunt van onze filosofie. Dat is het nieuwe. Rechtsfilosofie en rechtstheorie
komen samen. En in deze zin gebrijpen we veel beter wat in het recht gebeurt, wat de rol is van de rechter, van de advocaten en van a ll en die zich
met het recht bezighouden.
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Meer bepaald, wat is het criterium van de rechtvaardigheid? Concreet: hoe
weet ik dat deze daad die ik net gesteld heb rechtvaardiger is dan de daad
die ik had kunnen stellen? Wat is beslissend daarvoor?
De rechtvaardige daad is de daad die je beter kunt rechtvaardigen! (lacht).
Ik ben, geloof ik, de eerste geweest die rechtvaardigheid met rechtvaardiging verbonden heeft. De rechtvaardiging is een toepassing op de waarden,
de geloven van een gegeven maatschappij. Rechtvaardiging is altijd maatschappelijk. De rechtvaardiging bestaat niet zonder reeds sommige waarden
en geloven te hebben, die een raam vormen waarbinnen je kunt rechtvaardigen. En de rechtvaardiging is te verbinden met de kritiek, want rechtvaardigen is een kritiek verwerpen. In deze zin kunnen we zeggen dat de rechtvaardiging en de kritische zin samengaan.
Na uw opvatting van de rechtvaardigheid, graag uw waarheidsopvatting.
U weet dat een bepaalde waarheidsopvatting voorhoudt dat de waarheid
gegeven is; ze kan verborgen zijn, maar het komt er alleen op aan ze te ontdekken en te herkennen. U voelt waarschijnlijk meer voor een waarheid die
moet gesticht, geconstitueerd worden, bijvoorbeeld door dialoog en discussie.
Ik geloof niet in een waarheid zonder de taal. We vinden de waarheid in een
zin, een propositie die je in zekere mate moet kunnen verifiëren. Zonder
oordeel geen waarheid. We zeggen: dit is een werkelijke tafel, maar we
kunnen niet zeggen: dit is een ware tafel.
Dat is de opvatting van Aristoteles.
Hoe komt men nu tot een waar oordeel, een stelling die voor iedereen aanvaardbaar is? Door discussie, door het afwegen van de tegenwerpingen,
enz.. De waarheid wordt om zo te zeggen geverifieerd, althans gecontroleerd.
Daarmee zijn we nor' niet uit de moeilijkheden. Stel nou dat A. B. C e. D
aan de discussie deelnemen, en dat ieder van hen een andere visie heeft.
Ik ben F die daar buiten sta, en ik moet een keuze maken.
Als er verschillende visies zijn, spreek ik niet van waarheid. Dan gaat het
om een wijsgerige opvatting. Iedereen heeft een redelijke visie, niet een ware
visie. Waar is, wat geverifieerd kan worden. Een visie kan niet geverifieerd
worden. Daarvoor hebben wij een methode nodig, die natuurlijk zelf wel
samenhangt met een bepaalde visie van de werkelijkheid.

Wat kunnen wij verifiëren? Alleen de wetenschap, of ook andere dingen?
In principe alleen wat wetenschappelijk geverifieerd kan worden. Anders
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spreek ik van een redelijke zienswijze. Het verschil tussen waarheid en redelijkheid is dit: indien een oordeel waar is, dan is zijn ontkenning vals; indien
een visie redelijk is, kan een andere visie ook redelijk zijn, wat aantoont dat
de wetenschappen geen tegenspraak dulden. Wél kunnen er verschillende
wijsbegeerten bestaan die zich onderling tegenspreken, maar steeds een
coherente, redelijke visie voorstellen.

In uw werken citeert U vaak de naam van Eugène Dupréel, uw oud-leraar.
Wat heeft Dupréel voor uw denken betekend?
Dupréel was een specialist in de Griekse wijsbegeerte. Hij heeft onder meer
een boek geschreven over de sofisten en Protagoras, Gorgias etc., die men
als de stichters van de retorica vóór Aristoteles en vóór Socrates beschouwt.
Dupréel was echter geen logicus, en waarschijnlijk daarom heeft hij het
interessante van de retorica als argumentatieleer niet gezien. Maar als socioloog en ethicus heeft hij mij getoond hoe belangrijk de verwarde begrippen
zijn in de maatschappij.

Uw argumentatieleer is als het ware wakker gemaakt door Dupréel?
Ja, en hij heeft mij gevoelig gemaakt voor de begrippen die ik als jong
positivist nooit had kunnen aannemen.

U bent van ioodse afkomst. Als ie ziet hoe bekommerd U bent om de rechtvaardigheid en de gerechtigheid, dan stel je je de vraag of die zorg niet
samenhangt met uw joods-zijn. In hoever speelt het talmoedische denken
voor U een rol?
Ik ben nooit een talmoedist geweest. In totaal heb ik misschien zes maanden de Talmoed bestudeerd, wat niet veel betekent want daarvoor heb je je
leven nodig. Maar het is waar dat `rechtvaardigheid' een centraal begrip is
in het joodse denken. In een van mijn geschriften heb ik aangetoond dat de
rechtvaardigheid voor de Romeinen gelijk stond met de rechtvaardige daad;
wat de G ri eken zoeken, is de rechtvaardige regel; in het joodse en ook in
het christelijke denken plaatst men de rechtvaardigheid in de rechtvaardige
mens, of in het Rechtvaardige Wezen, God. Dat vind je terug bij Sint Augustinus, en later bij Malebranche, en gaat terug tot de joodse traditie. Hier
scheidt men de rechtvaardigheid niet van de barmhartigheid. In het Hebreeuws is dat trouwens hetzelfde woord.
Een regel kan niet tegelijk rechtvaardig en barmhartig zijn, een menselijke
persoon wel. Deze drie dimensies van de rechtvaardigheid stemmen overeen
met het juridische, het wijsgerige en het religieuze.
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Hoe staat U als filosoof van de rechtvaardigheid tegenover de staat Israël?
De staat Israël is voor de Joden 2.000 jaar lang een hoop geweest. Die staat
is door geweld verstoord. Het is heel moeilijk te denken dat een staat zonder geweld kan geschapen worden; ik ken geen staat die zonder revolutie
of zonder geweld is geschapen. De joden hebben getracht het zonder geweld
te doen, en tot 1948 hebben zij nooit tegen de Arabieren gevochten. Zij
hebben hun land gekocht, maar hebben ze nooit uitgedreven. Tot 1948
werden nooit Arabieren door Joden gedood. In dat jaar waren de Joden de
eersten om de Palestijnse staat te erkennen, maar de Arabieren hebben het
niet gedaan. Zoals u weet heeft het toenmalige Trans-Jordanië het grootste
gedeelte van die Palestijnse staat heroverd. Dan hebben ook de Joden er een
deel van genomen. De oorlog is hen opgedrongen, ze hebben hem nooit
gewild. Ik ken geen staat die in de intentie van de scheppers van die staat zo
vredig is gewild als de Joodse staat. Ze hebben een groot leger, maar zelf
noemen ze het anders: verdedigingskrachten. Dat is werkelijk zo: ze moesten zich verdedigen, en ik geloof dat ze zich zullen verdedigen, want niemand wil zijn leven en zijn bestaan opgeven.
Hoe verhoudt U zich tot Martin Buber, -- en ik noemde hem bijna een
christelijk filosoof omdat hij zo dicht bij de christelijke visie staat?
Hij is een joodse existentia li st. Dat wil zeggen dat de menselijke betrekkingen tussen mij en mijn vriend als een afspiegeling van de betrekking tussen
de persoon en God worden beschouwd. Dat is de beste betrekking die bestaan kan.
De ik - jij verhouding.
Ja, maar die jij is God, als het model van deze verhouding. Buber is een
existentiali st, ik ben veel meer rationalist dan hij.
Uit dit gesprek moet inmiddels wel ziin gebleken dat dialectiek voor U iets
totaal anders betekent dan voor He g el en Marx. De dialectiek heeft voor 11
de Griekse betekenis, nl. de kunst of de techniek van het discussiëren. Beschouwt U de hegeliaanse en de marxistische o pvattin g van de dialectiek als
een soort verloedering, een soort verbastering?
Ja, in deze zin dat deze dialectiek onpersoonlijk werd gemaakt. De Griekse
dialectiek was altijd een gesprek tussen twee personen, die redenen geven
voor iets of tegen iets, die kritiek uitoefenen, trachten een stel li ng te rechtvaardigen enz.; steeds persoonlijk, nooit noodzakelijk. Het is door het rationalisme dat Hegel, en dan Marx, van de dialectiek iets onpersoonlijks hebben gemaakt, een objectieve dialectiek. In 1970 was er een groot Hegel-
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congres in Oost-Berlijn, men vierde toen zijn 200e geboortejaar. Mijn opvattingen hierover zijn verschenen in het Hegeljahrbuch 1970.
Filosofie is voor U kennelijk een praktische aangelegenheid. U onderzocht
trouwens de mechanismen van de praktische rede. Heeft men voor een
praktische filosofie waardering? Meer dan eens hoor je zeggen dat de filosofie van vandaag zo gespecialiseerd is geworden, zo abstract, zo onbegrijpelijk. Bent U erom bekommerd om de filosofie praktisch te maken, dit wil
zeggen toepasbaar in het dagelijks leven?
Ten eerste, de filosofie moet begrijpelijk zijn voor iedereen. Ten tweede, de
functie van de filosofie is de mensen meer redelijk te maken. Filosofie is
voor mij zoals Husserl het heeft gezegd: we zijn de pedagogen, de opleiders
van de mensen. In ieder geval is dat een ideaal, dat ik koester voor de
filosofie.

Amarcord van Federico Fellini
Jacques De Visscher

Federico Fellini is geen cineast met een bovenmatige produktie, geen Ingmar Bergman die koortsachtig de ene film na de andere maakt en ondertussen nog film- en TV-scenario's schrijft of in één of andere Europese
hoofdstad een toneelstuk regisseert.
Amarcord (1973), Fellini's dertiende film, werd door de pers niet al te best
onthaald. Voor de Italiaanse cineast is dat niets nieuws meer. Zijn La Strïrda (1954) werd bij ons omwille van de aandoenlijke geschiedenis van Geisomina — de film betekende natuurlijk meer — lange tijd als zijn meesterwerk beschouwd en elke nieuwe film werd aan deze vroegere produktie
getoetst. Dat is geen goed uitgangspunt om een film, of om het even welk
kunstwerk, te bekijken. Men kan wel ergens vergelijkingen maken, maar uiteindelijk dienen kunstwerken van de toeschouwer een autonomie te verkrijgen en beoordeeld te worden, onafhankelijk van vroegere werken, van perscommuniqués van produktiehuizen, en zelfs van de persoonlijke uitlatingen
van de cineast over zijn intenties. Een deugdelijke basis van beoordeling
hadden recentere werken van Fellini dus niet. La dolce vita (1959) werd,
zoals Satyricon (1969) en Roma (1972), een schandaalfilm genoemd; Otto e
mezzo (1962), Guilietta degli Spiriti (1965) en zelfs Roma golden als autobiografisch. Daarnaast achtte men I Clown (1971) te documentaristisch, terwijl de kortfilms Le tentazioni del Dottor Antonio (1962) en Toby Dammit
(1967) veronachtzaamd werden Neen, Fellini is een naam die, op de affiche
vermeld, bij de oudere generatie wel enige aantrekkingskracht heeft, maar
daarentegen noch bij de jongeren, noch bij de meeste cinefielen genade
vindt.
Dat over Fellini in vergelijking met Godard, Truffaut, Pasolini of Bergman
zo weinig essayistisch gepubliceerd wordt, is reeds symptomatisch voor deze
situatief.
Ook Amarcord wordt vandaag op Fellini's lijf gespijkerd: de titel is immers
1 Alhoewel hij teveel over Fellini en iets te weinig over zijn films schrijft, is het
essay The secret life of Federico Fellini opgenomen in Six European Directors (Pelican Books 1974) van Peter Harcourt geen onaardige inleiding.
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een Italiaanse dialectvorm van `ik herinner mij', wat volgens de filmcritici
op Fellini's jeugdherinneringen zou duiden. Kunnen kunstwerken wel autobiografieën zijn? We geloven het niet. Persoon lijke herinneringen kunnen
wel een aanleiding zijn om een kunstwerk te maken, maar we mogen de
aanleiding niet met het resultaat verwarren. Nogmaals, kunstwerken moeten
in de hun gegunde autonomie benaderd worden, willen we deze werken
— en onszelf als esthetisch-artistieke wezens — niet verraden. En dit geldt
evenzeer voor een film.

Het filmgebeuren
Amarcord lijkt op het eerste gezicht een verzameling van een zestiental

soms zeer poëtische episodes die iets vertellen over het leven dat zich in het
midden van de jaren dertig in een klein Italiaans kuststadje, over de periode
van iets meer dan één jaar, zou hebben afgespeeld. Deze episodes bevatten
één of meerdere taferelen, het ene wat grappiger, het andere een tikkeltje
schrijnend. Maar de meeste taferelen en zelfs episodes hebben iets milds:
ze baden in een nostalgisch-zachte kleurenfotografie en slepen de toeschouwer mee door de passende begeleidende muziek van Nino Rota. Hoe episodisch ook, toch vormt alles samen één grote mozaïekcompositie waarin elk
steentje in de totaalstructuur van de film zijn betekenis krijgt. Alhoewel elk
onderdeel slechts een banale gebeurtenis lijkt, ontkomen wij bij nader toezien niet aan de indruk dat hier een zinrijke wereld onthuld wordt.
We geven hier eerst een overzicht van de episodes en hun taferelen.
1. De lente wordt aangekondigd wanneer de eerste wolkjes stuifmeel (manine) door de stad waaien. De winter is voorbij: 's avonds kleden de mensen
zich op, verzamelen allerlei brandbare oude spullen en trekken naar het
stadsplein voor het feest rond de `fogarazza', het lentevuur waarin de lelijke
winterheks verbrand wordt. De hele gemeenschap neemt op verschillende
wijze deel aan dit feest: er is `La Gradisca', de plaatselijke ongehuwde
schoonheid die door iedereen bewonderd en begeerd wordt, de dorpsgek
Giudizio, de dorpshoer Volpina, de bouwondernemer Aurelio, zijn echtgenote Miranda en oudste zoon Titta, de zogenaamde advocaat en tenslotte
de duistere motorrijder Scurèza dat Corpolo, die laat op de avond vanuit de
donkere straten over de markt raast en enkele keren over de resten van het
lentevuur rijdt.
Als iedereen terug in de nacht verdwenen is, dagen nog enkele vrouwen op
om emmers gloeiende as naar hun huizen mee te sleuren. Tenslotte blijft
alleen de zogenaamde advocaat nog wat over de geschiedenis van de stad
en de gedragingen van haar bewoners napraten.
2. De school is het oord van alle mogelijke fratsen rond groteske leraren:
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de wiskundelerares Leonardis, met haar spannende trui over de geprononceerde borsten en haar grote tanden die haar de a llure van een leewin
geven; de geschiedenisleraar die, terwijl hij zijn leer lingen examineert, zijn
sigaret probeert te roken zonder één stofje as te verliezen; de leraar Grieks,
Fighetta, die de Griekse woorden proeft alsof hij wijn drinkt; voorts nog de
godsdienstleraar Don Balosa, de roodharige provisor Zeus, enzovoort.
3. Op de dijk rijdt de motorrijder Scurèza en op het strand loopt de
dorpshoer Volpina, op zoek naar haar kat. Dit wordt even later een voorwendsel om op de bouwwerf mannen aan te lokken. Maar Aure lio jaagt
haar weg. Voor de bouwvakarbeiders is het in de brandende zon hard werken. Eén van hen zegt een gedicht op dat vertelt hoe zijn vader, grootvader
en hijzelf bouwstenen maken, maar ondertussen zelf nog geen huis hebben.
`Wie hard werkt, komt er wel', zegt Aurelio. `Doen we iets anders?' vragen de arbeiders.
4. Op het gemeenteplein is het 's avonds druk. Iedereen loopt op straat;
vooral Gradisca kent zowel bij de ouderen als bij de schoolgaande jeugd
heel wat succes. Maar die avond gaat alle aandacht naar een open koets
waarin een aantal nieuwe prostituees door de stad naar hun nieuwe werkplaats trekken.
Nog voor de straten geheel verlaten zijn, snort Scurèza op zijn motor nog
even over het marktplein.
5. In de keuken van de bouwondernemer Aurelio zit de hele familie aan
tafel: vader Aurelio, moeder Miranda, Titta en zijn jongere broer, Miranda's broer Pataca, de huishoudster Gina. Het middagmaal verloopt niet
zonder incidenten: man en vrouw maken ruzie, de kinderen worden voortdurend berispt, grootvader kan zijn handen van de mooie Gina niet afhouden, Pataca blijft irriterend zwijgen, enzovoort.
6. Op school moeten de jongens bij Don Balosa biechten. De seksuele `vergrijpen' staan centraal. Wanneer de biechtvader allerlei vragen over zelfbevrediging stelt, herinnert Titta en verbeeldt hij zich alle vrouwen van het
stadje die hem op één of andere manier prikkelen: Volpina heeft hem ooit
eens hartstochtelijk gezoend; Gradisca liet zich in de bioscoop, terwijl ze
Gary Cooper zat te bewonderen, benaderen om hem dan af te wimpelen;
de wiskundelerares Leonardis is exciterend, de sigarettenverkoopster overweldigend. Titta herinnert zich ook nog de masturbatiesessie met zijn kameraden in een auto in een garage, terwijl ze allerlei vrouwen evoceerden.
7. In het station komt de provinciale verantwoordelijke van de fascistische
beweging aan. De bevolking staat te jubelen, de kinderen vormen in schooluniform een erewacht. Een bloementapijt dat Mussolini afbeeldt, wordt onthuld. Ondertussen verbeeldt een van de jongens zich de huwelijksplechtigheid met zijn onbereikbare aanbedene, het meisje Nardini; Mussolini fun-
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geert bij monde van het sprekend bloemenportret als vertegenwoordiger
van de burgerlijke stand. Aurelio, met de anarchistendas om de hals, staat
voor het hek van zijn huis tegen zijn vrouw en de optocht te schelden.
Miranda heeft hem opgesloten om hem te beletten tijdens de manifestatie
dwaasheden uit te halen.
's Avonds lopen vele geuniformeerde mannen door de straten. Plots valt de
elektriciteitsverlichting uit en even later weerklinkt tot ergernis van velen
een door een viool teder gespeelde melodie. Het blijkt de `Internationale' te
zijn. Iemand heeft op de kerktoren een grammofoon met luidspreker geplaatst waaruit de muziek weerk linkt. Enkele kogels brengen de muziek tot
zwijgen. Daarna worden fascistische liederen gezongen. 's Nachts wordt
Aurelio, verdacht van anti-fascistische sympathieën, door enkele mannen
in het partijlokaal ondervraagd. Hij ontkent a ll es alsof hij van het politieke
leven niets afweet. Men verplicht hem enorm veel ricinusolie te drinken.
Uitgeput en vervuild, komt hij in de vroege morgen thuis. Miranda jammert
en wast hem in de kuip. Als zijn zoon Titta, van het lawaai wakker geschrokken, met hem spot, maakt hij zich vreselijk kwaad. Ook scheldt hij
naar zijn schoonbroer Pataca die hij verdenkt hem verraden te hebben.
8. 's Zomers heeft het Grand Hotel heel wat succes. De `advocaat' schetst
de mogelijke geneugten en vertelt anekdotes die er zich zouden afgespeeld
hebben. Gradisca zou er zich ooit eens aan een prins hebben aangeboden,
vandaar haar (bij)naam `Gradisca' (laat het u smaken); Bisein-de-leugenaar, een venter, zou op een nacht alle vrouwen van een Emir met vakantie,
versierd hebben. 's Avonds wordt er in het hotel gedanst; de jonge heren
van het stadje trachten er dan de Duitse, Poolse en Tsjechische vrouwenmet-vakantie naar het strand te lokken en te verleiden.
9. Op een zondag in de zomer gaat de familie van Aure lio de zonderlinge
oom Teo in het gekkenhuis opzoeken. Ze nemen hem mee voor een ritje
naar bevriende pachters even buiten de stad. Op een ogenblik van onopmerkzaamheid klautert Teo in een hoge boom en roept voor iedereen die
het horen wil om een vrouw. De familie krijgt hem niet uit de boom. Pas
wanneer uit het gekkenhuis hulp gehaald werd, kunnen een dwergzuster en
de dokter hem laat op de avond overtuigen uit de boom te komen en zijn
verlangens op te geven.
10. De reuzenpassagiersboot Rex komt op zijn terugtocht van New York
op enkele kilometers van de kust voorbij varen. Om deze uitzonderlijke
gebeurtenis van dichtbij te kunnen meemaken, heeft de hele gemeenschap
zich in allerlei sloepen en bootjes geïnstalleerd en is in zee gestoken. Tot
diep in de nacht b lijven ze in spanning het gevaarte afwachten. Tot de verwondering van haar omgeving geeft Gradisca zich aan confidenties over:
ze heeft spijt over haar voorbije leven, ze zou een eenvoudig familiaal leven
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willen leiden. Even later, als de Rex voorbijvaart, is ze haar tranen vergeten
en roept ze zoals vele anderen uit pure vervoering voor deze enorme mastodont met zijn vele feërieke lichtjes.
11. Er is een enorme mist. Grootvader raakt erin verdwaald. Het Grand
Hotel is gesloten, de blaren vallen van de bomen. Titta en zijn kameraden
mimeren een avondfeest in de stilte van de mist en de herfstwind: er is een
orkest, er zijn dansers en dromende wandelaars.
12. Het stadje beleeft een wilde avond wanneer de `Mille Miglia' door de
straten suist. Voor Titta en zijn vriendje is het een gelegenheid om in hun
dagdromen met een auto respectievelijk bij Gradisca en Nardini succes te
hebben.
13. Kort na sluitingstijd komt Titta op een avond nog even binnen in het
sigarettenwinkeltje. Hij daagt de verkoopster, een volumineuze vrouw met
gigantische borsten uit: hij zou haar kunnen dragen. Als hij daar werkelijk
in slaagt, raakt de vrouw daar zo door geprikkeld dat ze haar boezem ontbloot en Titta aan haar tepels wil laten zuigen. In zijn onhandigheid kan hij
slechts blazen en wordt dan maar afgewimpeld. 's Anderendaags ligt hij
ziek te bed. Zijn moeder, die bij hem waakt, vraagt hij uit over haar eerste
ontmoeting met zijn vader. Hij is ongelukkig omdat hij nog geen meisje
heeft; zijn moeder moet hem helpen door hem een lange broek te maken.
14. Op een namiddag worden de bioscoopbezoekers uit de zaal gelokt
omdat iemand is komen roepen dat het sneeuwt. Dit wordt op vreugde
onthaalt. Niet weinigen spelen of vechten in de sneeuw. Op het stadsplein
ligt de sneeuw opgehoopt en de mensen lopen als het ware door een witte
doolhof. Ook Gradisca en Scurèza dagen op.
Titta's moeder is ziek en met zijn vader gaat hij haar in het kille hospitaal
een bezoek brengen.
Buiten blijft het sneeuwen en op een dag worden de mensen op straat door
het geschreeuw van de pauw van de barones opgeschrikt: neergestreken
spreidt de vogel zijn wondermooie purperblauwe staart open.
15. Titta wordt door allerlei rumoer in huis uit zijn slaap gerukt; er zijn
opeens heel wat familieleden aanwezig: Miranda, Titta's moeder, is overleden en nu komen ze naar de begrafenis. Na de plechtigheid laat Titta
zijn vader in het stille huis even achter; wanneer hij op de dijk bij de zee
wandelt, merkt hij de zon en wordt hij verrast door de wind die de meegevoerde stofjes stuifmeel in zijn ogen blaast.
16. Even buiten de stad wordt er gevierd. Gradisca huwt en houdt een
feestmaal; iedereen feest mee, ook de plaatselijke jeugd die grappen verkoopt. Er worden korte toespraken gehouden. De bruidegom, een niet meer
zo jonge carabiniere, straalt en is blij zijn Gradisca na het feestmaal en de
foto's in een klein wagentje mee te nemen. De plaatselijke schoonheid is
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ontroerd, maar kan haar tranen niet bedwingen als ze de streek verlaat.
De blinde accordeonist speelt een melancholisch deuntje en als de jongeren
naar huis willen trekken, vinden ze Titta niet meer terug.

Duiding
Zoals reeds opgemerkt, lijken deze zestien deeltjes een aaneenschakeling
van gebeurtenissen of zelfs anekdoten. Er is echter veel meer. Reeds een
aantal gegevens brengt ons in een zeker eenheidsverband van ruimte, tijd
en handeling of thema.
Er is eerst en vooral een eenheid van ruimte. In Amarcord komen we nooit
buiten het stadje of zijn onmiddellijke omgeving. Daar het een kuststadje is
(met blijkbaar ook agrarische allures) biedt het vele mogelijkheden. Het uitzicht op de zee, is het uitzicht op het oneindige waarin zich fascinerende
gebeurtenissen kunnen afspelen, zoals de voorbijtocht van de Rex, het
symbool van een onbereikbare andere wereld.
De gegeven ruimte met vooral het steeds terugkomende stadsplein, (een
soort wereldforum) waardoor ieder iedereen kent en ontmoet, roept door de
typering van de mensen een micro-cosmos op. Er is een school, een kerk,
een werkplaats, een hospitaal, een bioscoop, een boerderij met velden en
een bron, een partijlokaal, een station, een gekkenhuis, er zijn cafés en
hotels en uiteraard zijn er de mensen die al deze instellingen tot leven
brengen. Alhoewel er geen hoofdpersonage is, staat een familie, bestaande
uit de drie generaties, toch enigszins centraal: het zijn Titta en zijn broertje,
de ouders Aurelio en Miranda en een grootvader.
Er is ook een eenheid van tijd: het hele filmgebeuren speelt zich af van de
lente tot de lente van het jaar daarop en heeft door zijn cyclische dimensie
als het ware een eeuwigheids- of oneindigheidskarakter. Het is geen verstikkende tijdeloosheid zoals de dood, want de mensen in de wereld van
Amarcord beleven de tijd aan de hand van een verbondenheid met de natuurontwikkeling, ze leven mee met de wisseling der seizoenen en vieren dit
op een bijna mythische wijze; er is een geworteld zijn, een verbondenheid.
We denken hier aan 't uitbundige feest wanneer de `fogarazza' worden aangestoken: iedereen komt op straat, maakt pret en sommigen componeren
zelfs nieuwe deuntjes; op een bijna magische manier wordt van de winter
afscheid genomen: de afschuwelijke heksepop wordt in het vuur geworpen.
De zomer, de herfst en de winter worden niet minder duidelijk in de verf
gezet, elk met haar eigen karakteristieken: de stekende zon van de zomer,
de herfst met zijn mist, vallende bladeren en nostalgische jongeren, de winter met zijn sneeuw, ziekten en dood.
Als de ruimte een eenheid vertoont waardoor Amarcord een eigen wereld
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krijgt, waarin het leven zich in een cyclisch tijdsverloop ontrolt, ontwikkelt
er zich ook een typische zijns- en levensdimensie. Deze is echter niet zo
helder, zo één-éénduidig. Wat alle handelingen of voorvalletjes gemeenschappelijk hebben, wat ze bezielt en levendig maakt, zit verborgen in de
veelvoud van hun contrastrijke en paradoxale verschijningsvorm. Het wezenlijke dat zich in de wereld van Amarcord doorheen alle gebeurtenissen
laat voelen blijft ambigu. Thematisch manifesteert zich deze wezenlijke
dubbelzinnigheid van het leven in elk onderdeel van de film doorheen een
ogenschijnlijk banale gebeurtenis.
— Het logarazza'-feest waaraan de hele gemeente deelneemt, is nog niet
goed aan de gang, of er is toch reeds iemand die zich door haar levenswijze
distancieert: de barones, die naar haar privé-vuurtje kijkt. Ze scheidt zich
af, maar toch viert ze, hoe weinig entoesiast ook.
Als het feest op zijn einde loopt, wordt de sfeer vertroebeld door de dreigende motorrijder die als een doodsfiguur door de smeulende as van het
lentevuur cirkelt.
— De verschijning van de dorpshoer Volpina op de bouwwerf (ze komt
zielen roven) wordt door dezelfde duistere Scurèza da Corpolo vooraf gegaan. Zijn verschijning als een soort dreiging, als een teken van de nachtzijde van het gebeuren, of zelfs als de anticipatie van het negatieve, het
kwaad, het noodlot of zelfs de dood, dringt zich weer op nadat de vreemde
(Duitse) prostituees de stad zijn binnengereden en vooral wanneer Don
Balosa op de sneeuwmiddag Titta naar de gezondheid van diens moeder
informeert (ze was stervende). Een duidelijker anticipatiesuggestie lijkt ons
niet mogelijk, zoals het, in het kader van de symbolische betekenis van de
winter, evenmin toevallig is dat Miranda nog voor de komst van de lente
begraven wordt.
De vergankelijkheid van het mooie van de winter, die ook dood betekent,
wordt ook zeer suggestief uitgebeeld door de dubbele verschijning van de
pauw in het ondergesneeuwde stadsbeeld: de vogel heeft een betoverende
pluimstaart, maar krijst afschrikwekkend. Ook bier is het weer niet toevallig dat de scène met de pauw de sneeuw-episode afsluit, waarna de begrafenis van Miranda plaats vindt.
— In het kind zitten niet minder sterk de tegengestelde categorieën van
leven en dood, van ontluiken en vernielen. Op het ogenblik dat de 'advocaat' over zijn jaarlijkse paar ludieke maanden in het Grand Hotel praat,
zien we op het achterplan een kind parmantig-onschuldig voorbijstappen
om dan enige ogenblikken later door een oudere vrouw weer opgevangen te
worden. We krijgen hier nu niet alleen `toevallig' de drie levensstadia op
een zelfde plaats rond een zelfde gebeuren (de rustende, ontspannende mens
in de zomer), maar het kind komt in dit gebeuren ook over als een frisse,
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blijde en vreugdevolle aanwezigheid. Daarentegen betekent het kind op de
boerderij -- waar op een zondag de familie Aurelio met Teo vertoeft —
met zijn ogenschijnlijk onschuldig spel met de grote steen een bedreigende
en vernietigende aanwezigheid: uit jaloersheid wil het zijn kleiner broertje
of zustertje in zijn wiegje onder een zware steen bedelven. Nochtans zit er
in en om die boerderij ook iets vitaals: in de onmidde ll ijke omgeving is er
een bron ontsproten en Teo wil door zijn geroep om een vrouw iets nieuws
beleven. Maar dit laatste is door de waanzinnige geest van de ongelukkige
oom opnieuw erg negatief gekleurd.
-- Een opvallend voorbeeld van de ambivalentie van het leven vinden we
in Gradisca. Zij droomt van de ideale man, geïncarneerd in de filmheld
Gary Cooper; ze toont zich voortdurend de bevalligheid in persoon, diegene die zich gratieus aanbiedt, maar in feite verdraagt ze dat leven niet
langer. In de nacht waarin ze met de vele anderen op de Rex wacht, uit zij
haar ontgoocheling: `Ik heb begrepen dat schoonheid vanuit een bepaald
gezichtspunt wel aangenaam is, maar anderzijds loop je het gevaar dat het
je leven verwoest. Ken je mijn leeftijd? Ik ben niet beschaamd het te zeggen.
Ik verkies zelfs te overdrijven dan onder de waarheid te blijven. Dertig jaar.
En nochtans ben ik nog een vrouw die blijft wachten. Ik verlang naar een
ontmoeting, een echte, één die een leven lang duurt. Ik zou een familie
willen, kinderen, een echtgenoot. 's Avonds zouden we bij de koffie wat
praten ... en van tijd tot tijd de liefde bedrijven, ik heb daar niets op tegen:
wat gebeuren moet, gebeure ... ik heb een hart vol gevoelens ... voor wie
...'2. Maar nog is de grote zeereus niet helemaal in zicht of ze vergeet haar
toch bescheiden verlangens in een grenzeloze bewondering voor het mondaine en artificiële nachtleven op deze vreemde boot. Opnieuw is ze in de
ban van het fascinerende, zoals vroeger toen ze, wanneer de provinciale
fascistenleider op bezoek kwam, tenminste zijn kapmantel even wilde aanraken. Gradisca is één en al dubbelzinnigheid: ze heeft iets vitaals -- dat
merken haar bewonderaars wel — ze straalt genoeg vuur uit om het `fogarazza'-vuur in gang te steken; ze is bevallig en dat buit ze wel uit. Maar ze
lijdt onder deze macht die haar de weg verspert naar een menselijker leven,
dat ze dan weer idealiseert en waarin ze wellicht ook ontgoochelingen zal
vinden, al was het maar dat ze haar geliefd stadje en haar vele bewonderaars moet verlaten om met haar reeds kalende rijkswachter te vertrekken,
weg uit de wereld van Amarcord.
-- Even dubbelzinnig is het sociaal-politieke engagement van Aure li o. Op
de bouwwerf is hij de gearriveerde, die zijn arbeiders de les weet te spellen
en ze vooral aan het werk houdt. Tegenover de fascistische ontwikke li ng
reageert hij anarchistisch. In het huisgezin heerst hij als een autoritaire
2 Fellini (F.) & Guerra (T.), Amarcord, Paris, Gallimard, 1974, pp. 105 -106.
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paternalistische vader wiens gezag reeds lang door alle familieleden ondermijnd is. Tijdens de ondervraging in het partijlokaal is hij opeens de tamme, politiek-onwetende burger die zich laat vernederen.
— Als we het succes van het fascistische groteske schouwspel zien, krijgen
we de indruk dat dit artificiële gedoe in de wereld van Amarcord allesoverheersend is. Er is echter wel een enorm contrast ingebouwd: de entoesiastelingen worden opeens brutaal als ze de Internationale door een lyrisch
vioolspel vertolkt horen; 's nachts geven ze zich zelfs aan folterpraktijken
over.
— Het seksuele beheerst het verbeeldingsleven van de jongens. Deze fantasieën sluiten wel aan bij het verlangen naar een gelukkige verhouding en
een huwelijk, maar ontsporen niet zelden in onmogelijkheden. Op een bepaald ogenblik droomt Titta dat hij Gradisca in een renwagen kan meenemen. Vaak eindigen zijn erotische betrachtingen in een anti-climax: wanneer hij in de bioscoop zijn hand op Gradisca's dij heeft durven leggen,
voelt hij zich doodbeschaamd als zij hem heel nuchter vraagt of hij iets
zoekt. Ook na zijn spelletje met de sigarettenverkoopster moet hij de stille
aftocht blazen.
Nooit krijgen we in de wereld van Amarcord een zuiver verlangen zonder
ontgoocheling, een overtuigde onschuld zonder vervreemding of smeulend
kwaad; er is geen vitale manifestatie zonder doodsallusie, of frisse jeugdigheid zonder destructie of vernieling; het normale is van het pathologische
niet te scheiden, zo merken we het toch in Teo. Maar na elke ontgoocheling
is er hoop, na de dodende winter ontluikt de vruchtbare of zelfs vreugdevolle lente; tegenover het groteske fascisme staat het spontane anarchisme
en het lyrische protest van de Internationale. Het schrijnende krijgt ergens
nog een zonnekant en de hoop verhult de nachtzijde nooit volledig. Deze
tweezijdigheid is kenmerkend voor elke uitdrukking van de alledaagsheid,
voor elke manifestatie van het Zijn. Dat schijnt zo wat het universele gegeven van de wereld van Amarcord, van de menselijke herinnering, van de
menselijke geschiedenis te zijn.

Exit Nixon
Hans Hermans

De wurgende greep van het Watergate-schandaal heeft Richard Nixon nu
eindelijk en ten langen leste gedwongen zijn ambt van President der Verenigde Staten neer te leggen.
Het heeft lang geduurd. Met alle mogelijke draaierijen en drogredenen
heeft hij geprobeerd onder die greep vandaan te komen, voornamelijk door
zowel aan de rechterlijke als aan de wetgevende macht het documentatiemateriaal te weigeren, dat in de kelders van het Witte Huis lag opgetast en
waaruit volgens hemzelf zijn onschuld, volgens anderen echter zijn schuld
zou kunnen blijken. Daarbij beriep hij zich voortdurend op het beginsel van
de machtenscheiding, dat de hoeksteen vormt van de Amerikaanse Grondwet. Volgens hem hield dit beginsel in, dat noch de rechterlijke noch de wetgevende macht ooit een blik mocht werpen in de keuken van de uitvoerende
macht; in de keuken dus van de President.
In hoogste instantie heeft het Opperste Gerechtshof van de Verenigde Staten, waaraan de Grondwet de toetsing van alle wetten en alle presidentiële
maatregelen aan de Constitutie toevertrouwt, unaniem deze uitleg van het
beginsel der machtenscheiding verworpen en hem verplicht alle materiaal af
te staan, dat voor een behoorlijke rechtspleging over zijn voormalige medewerkers en eventueel over hemzelf door de rechter of door het Congres
werd opgevraagd. Het Hof stelde de waarborgen voor een eerlijke berechting hoger dan de door Nixon opgeëiste waarborgen voor de vertrouwelijkheid van zijn intern beraad.
Die uitspraak van het Opperste Gerechtshof had voor Nixon een teken aan
de wand kunnen zijn. Een teken, dat hij moest heengaan. Hij wist zelf maar
al te goed hoe bezwarend het materiaal was, dat hij nu moest afgeven. Hij
kon er geen ogenblik meer aan twijfelen, dat het Congres een impeachment
procedure tegen hem aanhangig zou maken. De uitspraak van het Hof gaf
hem een pracht van een kans om met ere te vertrekken. Hij had altijd gezegd, dat hij de verantwoordelijkheid niet langer kon dragen als het vertrouwelijk karakter van zijn intern beraad niet door dik en dun werd gehandhaafd. Het Hof had anders beslist; welnu, dan kon hij de verantwoor-
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delijkheid maar niet langer dragen en kon hij met goed fatsoen vertrekken.
Niet op grond van zijn misdragingen in de Watergate-affaire maar op grond
van zijn principiële bezwaren tegen de uitleg, die het Hof had gegeven aan
de constitutionele machtenscheiding.
Nixon verzuimde echter deze kans te grijpen. Hij bleef zich vastklampen
aan een strohalm van hoop, dat zijn partijgenoten hem tenminste in de
Senaat niet zouden afvallen. Van dat ogenblik af ging het snel bergaf met
hem. Het achtergehouden documentatiemateriaal bleek inderdaad het onomstotelijk bewijs te bevatten voor zijn betrokkenheid bij het in de doofpot
stoppen van de Watergate-affaire. Hijzelf moest in het openbaar toegeven,
dat hij niet alleen het Amerikaanse volk maar zelfs zijn eigen advocaat had
voorgelogen. Zienderogen verloor hij zijn aanhang en daarmee iedere schijn
van kans op een gunstige afloop van zijn afzettingsproces in de Senaat. De
leiders van zijn eigen partij zowel in het Congres als in de Senaat moesten
hem duidelijk maken, dat zij hem niet langer de hand boven het hoofd
konden houden. Hij zou onherroepelijk uit het Witte Huis worden weggejaagd.
Hij zat volkomen klem in de val, die hij voor zichzelf had opgezet. Hij kon
nog maar één poging meer doen om tenminste nog iets van zijn eer te redden: aftreden.
Ziet men nu achteraf op de ontwikkeling van dit drama terug, dan vraagt
men zich af hoe een man als Nixon ertoe kon komen zich in te laten met de
veelsoortige smerige praktijken, die in het Watergate-schandaal aan het
licht zijn gekomen. Sommige commentatoren achten dat volkomen onbegrijpelijk voor de man, die in 1972 met vlag en wimpel een verkiezingsoverwinning tegemoet ging.
Maar was het zo onbegrijpelijk?
De reeks van gebeurtenissen, die men gemakshalve als `het' Watergateschandaal aanduidt, ofschoon de inbraak in het Watergate-gebouw daar
slechts een klein deel van uitmaakte, speelde zich af in het jaar 1972 vóór
de presidentsverkiezingen. Zij lagen gevat in het kader van Nixons verkiezingscampagne. Zij steunden dus niet op wat naderhand de uitslag van de
verkiezingen bleek doch op wat Nixon en zijn raadgevers van die uitslag
verwachtten. Of liever: op wat zij van die uitslag vreesden.
Om die verwachtingen te peilen moet men een terugblik werpen op de ontwikkeling van de politieke situatie in Amerika gedurende de vier voorafgaande jaren.
Nixon werd in 1968 kandidaat gesteld door de Republikeinen. Dat was voor
hem een enorme politieke prestatie, waar een jarenlange zorgvuldige voorbereiding aan voorafging. Acht jaar tevoren was hij al kandidaat geweest
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doch door Kennedy verslagen. Hij stond dus gebrandmerkt als een verliezer en er moet heel wat gebeuren wil een po li tieke partij in Amerika zo'n
verliezer nogmaals kandidaat stellen. In 1964 maakte Nixon dan ook geen
schijn van kans. Door allerlei machinaties vooral uit de kring van de jonge
Republikeinen ging de kandidatuur naar Goldwater, een typische vertegenwoordiger van de uiterst rechtse, uiterst conservatieve vleugel binnen de
partij. Goldwater werd een flop. De Republikeinen kregen een zware klap
te verduren niet alleen doordat de Democraat Johnson met overweldigende
meerderheid werd gekozen maar ook doordat Goldwater in zijn val ettelijke
leden van het Congres en van de Senaat meesleepte. De partij zat in zak en
as en vroeg zich met angst en beven af waar zij in 1968 een winner vandaan
moest halen. Kwam zij wéér met een conservatieve kandidaat voor de dag
dan ging zij vrijwel zeker de ondergang tegemoet. Het andere uiterste echter, belichaamd in vooruitstrevende figuren als Rockefe ll er en Romney,
lokte haar evenmin. Daarmee zou zij misschien iets kunnen inhalen van de
schade, die zij door Goldwater had geleden in de Amerikaanse middengroepen maar wat zij dáár kon winnen zou zij waarschijnlijk dubbel en
dwars verliezen in haar eigen achterban, die vooruitstrevendheid beschouwde als een liefhebberij voor intellectuele `eggheads' en radicale raddraaiers.
Zij moest op zoek naar een `middenman'.
Nu stempelde Nixons politieke carrière hem a ll erminst tot een middenman.
Als lid van het Congres en later van de Senaat had hij een reputatie verworven als een vuurvreter tegen alles wat vooruitstrevend was. Een `rode
smeer-lap' in die zin, dat hij iedere tegenstander, die een vooruitstrevende
koers wilde varen tegen beter weten in voor communist uitmaakte om daarmee goedkope successen te behalen uit de vrees van het Amerikaanse volk
voor communistische infiltratie. Zijn image was duidelijk dat van een conservatief door dik en dun.
Sluw politicus als hij was begreep hij echter na de nederlaag van 1964 al
heel gauw waar het met de Republikeinse partij naartoe ging. Zij moest een
middenman gaan zoeken; welnu: Nixon presenteerde zich als zodanig. Aan
de steun van de conservatieve vleugel in zijn partij hoefde hij geen ogenblik
te twijfelen; daar zou men de oude rakker nog wel herkennen ook al wist hij
-- anders dan Goldwater — de steun van Rockefeller te krijgen en het met
hem op een akkoord te gooien. Het gerucht verspreidde zich, dat er een
`nieuwe Nixon' was opgestaan; de reddende middenman, die de verscheurde partij weer zou kunnen herenigen. Een Nixon met een nieuw image.
De Republikeinen accepteerden hem en hieven hem in 1968 op hun schild.
Samen met zijn eigen keus voor het vice-presidentschap, Spiro Agnew, die
de rechtervleugel naar de mond kon praten zonder Nixon zelf een conservatief stempel op te drukken.
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Ditmaal háálde Nixon het Witte Huis, zij het met de hakken over de sloot.
Zijn tegenkandidaat, Humphrey, een prater, die er geen been in zag om
zichzelf van het ene uur op het andere tegen te spreken en die bij voorkeur
met zalvende rhetoriek de ernstige problemen van Amerika uit de weg ging,
leek aanvankelijk helemaal geen kans te maken omdat het feit, dat hij als
Vice-President van Lyndon Johnson instemming had betuigd met diens
Vietnam-beleid, als een loden last aan hem hing. Eigenlijk moest hij het
hebben van zijn mede-kandidaat voor het vice-presidentschap, Edmund
Muskie, die zich in de loop van de verkiezingscampagne duidelijk ontpopte
als de sterke man achter Hubert, de man, die de stemmen trok. Maar nét
niet voldoende om Humphrey over de streep te helpen.
Nixon zou het niet gemakkelijk krijgen. Hijzelf mocht als Republikein het
Witte Huis zijn binnengegaan, in het Congres en in de Senaat bleven zijn
partijgenoten in de minderheid. Hij had echter het volste vertrouwen in zijn
nieuwe image, dat hij gedurende de eerste jaren van zijn bewind zorgvuldig
bij-polijstte door zich te presenteren niet meer alleen als een middenman
binnen de Republikeinse partij maar ook als een middenman voor het hele
Amerikaanse volk. Hij wilde de middengroepen voor zich winnen en leefde
in de vaste overtuiging, dat hij daardoor bij de Congres- en Senaatsverkiezingen van 1970 de schaal ten gunste van zijn partij kon doen doorslaan.
Het moet tot zijn eer gezegd worden, dat hij zijn streven om een beleid te
voeren dat het hele Amerikaanse volk ten goede kwam, tenminste op één
punt zeer ernstig nam. Reeds in die allereerste periode van zijn bewind
legde hij het Congres een wetsontwerp voor tot invoering van de zogenaamde `negatieve inkomstenbelasting', waardoor aan ieder Amerikaans burger
een minimum-inkomen werd gegarandeerd. Deze negatieve inkomstenbelasting zou zonder twijfel een sensationele vernieuwing hebben betekend op
het terrein van de sociale verzekeringen. Alleen: het Congres wilde er niet
aan. Niet uit overwegingen van conservatisme maar uit zuiver politieke
overwegingen. Men gunde Nixon geen succes in vooruitstrevendheid en
men putte zich uit in allerlei drogredenen om zijn ontwerp onder het mom
van vooruitstrevendheid te torpederen en het als een waardeloos conservatief bedenksel naar de prullemand te verwijzen. Nixons eerste Congres wees
het af en het pleit voor Nixon, dat hij de strijd niet opgaf en bij zijn tweede
Congres, dat in 1970 werd gekozen, deze zaak nogmaals aanhangig maakte.
Met hetzelfde resultaat overigens.
De Congresverkiezingen van 1970 brachten hem een bittere teleurstelling.
Zij leverden het omgekeerde op van wat hij had gehoopt; zowel in het Congres als in de Senaat raakten de Republikeinen nog verder achterop. Nixon
zag daar een afschuwelijk voorteken in. Het voorteken van een nederlaag
twee jaar later bij de presidentsverkiezingen van 1972. Hij begreep wel, dat
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de schoen wrong in zijn Vietnam-beleid; al zijn verkiezingsbeloften ten spijt
was hij er nog niet in geslaagd een eind te maken aan Amerika's betrokkenheid bij een oorlog, die zich op duizenden mijlen afstand afspeelde in een
gebied, waar Amerika niets te zoeken had. Zijn pogingen en die van zijn
adviseur Kissinger om die oorlog te beëindigen hadden nog weinig of niets
uitgehaald. Zijn populariteit ging daaraan ten onder en het stond voor hem
dus vast, dat hij in tweede helft van zijn ambtstermijn het Vietnamprobleem
uit de weg moest ruimen en aldus vrije armslag moest krijgen om een aantal
hete hangijzers in de binnenlandse politiek te kunnen aanpakken.
Het verkiezingsjaar 1972 brak echter aan zonder dat hij op deze punten
spectaculaire vorderingen had gemaakt. Zijn vooruitzichten werden steeds
somberder. De vrees bekroop hem, dat hij, die als een van de grote presidenten van Amerika — hij vergeleek zichzelf maar al te graag met figuren
als Lincoln en Roosevelt — de geschiedenis in wilde gaan, integendeel een
van de weinige presidenten zou worden, die geen tweede ambtstermijn konden halen. Langzaam maar zeker bekroop hem die angst voor een smadelijke nederlaag en hij zou zichzelf niet zijn geweest als hij niet met verbeten
vastberadenheid de strijdbijl had opgenomen. Zijn politieke ervaring had
hem, naar zijn eigen zeggen, geleerd, een verkiezingscampagne nooit aan
iemand anders over te laten. Al zijn presidentiële beslommeringen ten spijt
nam hij de verkiezingscampagne van 1972 strak in eigen hand.
Hij wist maar al te goed met wat voor middelen in zo'n campagne succes
te verzekeren viel. Al zijn successen in het verleden dankte hij aan een omlaag halen van zijn tegenstanders en aldus speculeren op de goedkope sentimenten en de vage angsten van het Amerikaanse kiezersvolk. Zo'n campagne was hem toevertrouwd. Met de moed der wanhoop stortte hij zich in
de verkiezingscampagne; hij moest winnen en elk middel was hem daartoe
goed genoeg; daar had hij in het verleden al bewijs genoeg van geleverd. In
het mozaiek van zijn politiek verleden pasten alle steentjes van het Watergate-schandaal maar al te goed.
Het was dan ook allerminst onbegrijpelijk, dat Nixon onder de dreigende
omstandigheden van het laatste halfjaar vóór zijn herverkiezing alle middelen aangreep om belastend materiaal in handen te krijgen, waarmee hij de
sterksten onder zijn eventuele tegenstanders kon besmeuren en uitschakelen. Dat hij zijn presidentiële macht gebruikte om diegenen in de politiek en
in de publiciteit, die hem niet welgezind waren, onder de druk te zetten van
de belastingschroef. Dat was de `oude Nixon' ten voeten uit. De oude vos,
die, in het nauw gebracht, weer naar zijn oude streken greep.
Het was ook weer de `oude Nixon', die in zijn afscheidsrede tot het Amerikaanse volk sprak.
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Een jaar lang had hij zich vastgeklampt aan een eigen uitleg van het beginsel der machtenscheiding in de Amerikaanse constitutie. Die uitleg kwam
neer op een doorvoering van die machtenscheiding tot het alleruiterste. De
President als hoofd van de uitvoerende macht had zijn eigen privileges en
daar mocht de wetgevende noch de rechterlijke macht aan tornen.
Die theorie werd hem door het Opperste Gerechtshof uit de vingers geslagen. Het executieve privilege ging volgens het Hof niet zo ver, dat het de
loop van het recht mocht belemmeren.
Wie nu echter had gedacht, dat Nixon zich na deze uitspraak had verschanst achter de volgende verdedigingslijn van het executief privilege, kende deze man niet. Toen de leiders van zijn eigen partij in het Congres en in
de Senaat hem eenmaal duidelijk hadden gemaakt, dat hij geen schijn van
kans meer maakte om het op gang gebrachte impeachment-proces te overleven en dat hij toch maar beter deed af te treden en toen hij aan zijn aftocht tenminste de schijn moest geven van een niet-smadelijke rechtvaardiging, tapte hij opeens uit een heel ander vaatje. Hem was gebleken, zei hij,
dat hij niet voldoende steun meer had in het Congres en in de Senaat om
zijn werk als President naar behoren te volbrengen en dáárom trad hij af.
Met één streek gooide hij daarmee het hele systeem van de machtenscheiding in de Amerikaanse constitutie overhoop.
In wezen immers komt die machtenscheiding hierop neer, dat de uitvoerende macht volkomen onafhankelijk is van de wetgevende macht. De President kan niet door het Congres of door de Senaat ter verantwoording worden geroepen tenzij hij zich heeft schuldig gemaakt aan handelingen, die
óf strafrechtelijk vervolgbaar zijn of als wangedrag in de uitoefening van
zijn ambt moeten worden beschouwd. Op zuiver politieke gronden kan het
Congres geen President naar huis sturen evenmin als een President het Congres naar huis kan sturen. Tal van Presidenten hebben moeten werken met
een Congres, waarin zij geen meerderheid hadden; zij moesten dan maar
zien hoe zij het rooiden, maar zij konden het Congres niet om het middel
grijpen evenmin als het Congres hén. Zó staat het in de Amerikaanse constitutie en binnen deze constitutionele verhoudingen heeft zich het spel van
geven en nemen ontwikkeld, dat tekenend is voor de Amerikaanse politiek.
Het komt er dus voor een Amerikaanse President niet op aan of hij binnen
het Congres en de Senaat `voldoende steun' krijgt voor zijn beleid — zolang
hij zich niet schuldig maakt aan duidelijke wangedragingen. Dát is de kern
van het executief privilege, waar Nixon een jaar lang onophoudelijk op
hamerde.
Nauwelijks echter raakte hij in de knoop of hij deed het voorkomen alsof
de positie van een Amerikaans President zo ongeveer dezelfde is als die van
een Minister President in Europa, die af moet treden wanneer hij niet meer
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voldoende steun krijgt in het Parlement. De lier, waaraan hij zulke schone
en roerende liederen onttokkelde over het executief privilege, hing hij vlak
voor zijn aftreden nog even aan de wilgen.
Met andere woorden: wat Nixon belieft uit de Constitutie te lezen is alleen
datgene, wat voor het ogenblik overeenkomt met zijn eigen belang.
Dat is Nixon ten voeten uit.
Het heengaan van Richard Nixon wordt in Amerika gretig uitgelegd als een
overwinning voor de democratie, de gerechtigheid en de moraal. Een overwinning dus eigenlijk voor de beginselen waarop de Vaders van de Republiek de Constitutie baseerden. Nixon is bezweken aan de wijsheid van deze
Vaders, stelt men.
Dat klinkt erg gerustste llend en enige gerustste lling hadden de Amerikanen
warempel wel nodig. Meer dan een jaar lang werden zij week in, week uit
geconfronteerd met nieuwe onthullingen over allerlei vormen van machtsmisbruik vanuit het Witte Huis. Absolute bewijzen, dat dit machtsmisbruik
zijn oorsprong vond in de President zelf ontbraken weliswaar tot op het
laatste moment, maar ook zonder dat absolute bewijs voelden steeds meer
Amerikanen zich steeds onbehaaglijker over wat zich in de ovale werkkamer van de President had afgespeeld en we llicht nog steeds afspeelde.
Het aanzien van het opperste gezag slonk met de dag. Niemand wist meer
wat van `die man in het Witte Huis' nog te verwachten viel maar dat het
niet veel goeds zou zijn, dat stond langzamerhand voor een overgrote meerderheid van het Amerikaanse volk wel als een paal boven water. Nixons
heengaan is een opluchting, een verademing en het is volkomen begrijpelijk,
dat zich die verademing baanbreekt in een lofprijzing van het constitutioneel bestel.
Dat mag de Amerikanen gegund zijn als een middel om over hun Watergate-trauma heen te komen, het blijft een onmiskenbaar feit, dat die hele
Watergate-e llende kon ontstaan binnen datzelfde constitutionele bestel.
Binnen dat constitutionele bestel bleek het toch maar mogelijk, dat twee
jaar geleden een der twee grote partijen de Amerikaanse kiezers een tweespan ter verkiezing tot President en Vice-President aanbood, waarvan de
een zich als een ordinaire oplichter en de ander zich als een machtswellusteling ontpopte. Binnen dat bestel bleek het mogelijk, dat dit nobele tweetal,
geholpen door een aantal medewerkers van soortgelijk dubieus kaliber,
verkiezingspraktijken toepaste, die men alleen maar als criminele handelingen mag brandmerken doch die hun niettemin een éclatante overwinning
aan de stembus inbrachten. Praktijken, waaraan én Nixon én zijn meest
vertrouwde medewerker Haldeman reeds in 1962 bij rechterlijk vonnis
schuldig werden bevonden, doch waarvoor zij straffeloos uitgingen. Binnen
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dit bestel scheelde het geen haar of na de smadelijke afgang van Spiro
Agnew had Nixon in diens plaats John Connally aangewezen voor het vicepresidentschap — dezelfde John Connally, die nu óók al door de rechter
niet zuiver op de graat is bevonden. Met het hooggeprezen beginsel van de
democratie is er in de Amerikaanse Constitutie toch klaarblijkelijk iets mis.
En is het met het beginsel der gerechtigheid al zoveel beter gesteld? Mag
men het gerechtigheid noemen, dat een President, die zich, naar het thans
wel nagenoeg unanieme oordeel van het Congres aan criminele handelingen
schuldig heeft gemaakt, zich aan de afwikkeling van het door de Constitutie voorgeschreven veroordelingsproces kan onttrekken door bijtijds af te
treden en aldus zijn constitutionele straf, het vervallen van zijn pensioenrechten, kan ontlopen? Mag men het gerechtigheid noemen, dat deze man
prinsheerlijk voortleeft in zijn, gedeeltelijk door corrupte praktijken verfraaide paleisje in Californië terwijl degenen, die overeenkomstig zijn bevelen strafbare handelingen pleegden een voor een de gevangenis indraaien?
Is ongelijkheid voor het recht gerechtigheid?
En tenslotte de moraal. Het heeft algemene verontwaardiging in Amerika
verwekt, dat dezelfde Nixon, die geen gelegenheid voorbij liet gaan om in
het openbaar te verklaren, dat hij het Amerikaanse volk wilde terugvoeren
naar een gezonde moraal, zich binnenskamers te buiten ging aan de grofste
vloeken, de gemeenste scheldwoorden en het meest luchthartige verraad
aan vrienden en medewerkers die hij niet langer kon gebruiken. Het heeft
verontwaardiging gewekt, dat hij het Amerikaanse volk heeft voorgelogen
over zijn aandeel in de belemmering der berechting van inbrekers, onwettige
afluisteraars en meer van dat soort, en de juridische commissie uit het Congres heeft dit ook in zijn lijst van beschuldigingen opgenomen. Maar diezelfde commissie kon er niet toe komen een punt van beschuldiging te
maken uit het feit, dat Nixon zonder medeweten van het Congres en zonder
oorlogsverklaring Cambodja aan het bombarderen was geslagen, zulks ten
koste van duizenden mensenlevens.
De Amerikanen mogen zich dus zacht wiegen in de geruststellende overtuiging, dat de voortreffelijkheden van hun constitutioneel bestel hen van
Nixon hebben verlost, het zijn de onvolmaaktheden van ditzelfde bestel, die
hun indertijd met diezelfde Nixon hebben opgezadeld en al de Watergateellende zo niet hebben veroorzaakt dan toch niet konden voorkomen.
De Constitutie van de Verenigde Staten beantwoordt nu eenmaal aan de
eis, die Talleyrand aan iedere constitutie stelde: dat zij kort moet zijn en
onduidelijk. Wat de Amerikaanse Grondwet precies voorschrijft en verbiedt kan men er niet of nauwelijks in lezen. Dat hangt af van het 'Rechtsempfinden' van het Opperste Gerechtshof, dat tot taak heeft de daden
zowel van de wetgevende als van de uitvoerende macht aan de Grondwet
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te toetsen. Dat `Rechtsempfinden' wisselt met tijd en omstandigheden. Hetgeen in feite erop neerkomt, dat niet de Grondwet waakt over democratie,
gerechtigheid en moraal, maar dat de geldende opvattingen over democratie, gerechtigheid en moraal uitmaken wat de Grondwet toelaat.
De Grondwet van Amerika heeft veel bewondering gewekt in de wereld
maar een hechte grondslag van bewondering voor alles wat Amerika doet
en laat, vormt dit document niet.

Ten aanzien van het presidentschap koestert de Amerikaanse Grondwet
een soort horror vacui.
Anders dan bijvoorbeeld in Frankrijk, waar na de dood van een President
het land bijna twee maanden moet wachten eer zijn definitieve opvolger is
gekozen en zich intussen met een waarnemer moet behelpen, eist de Grondwet in Amerika het ogenblikkelijk aantreden van een opvolger. Die opvolger moet tegelijk met de President zelf worden gekozen: de Vice-President.
Tussen het tussentijds heengaan van een President en de beëdiging van zijn
opvolger hoeft dan ook maar een uiterst minimaal vacuum te liggen. Daar
is niet eens een uitgebreide ceremonie voor nodig. Toen President Harding
in de avond van 2 augustus 1923 in Californië plotseling overleed was het
nacht in Vermont, waar de Vice-President Coolidge bij zijn vader woonde.
Zijn vader nam het officiële bericht van Hardings dood in ontvangst, wekte
zijn zoon, waarschuwde een Senator, die toevallig in de buurt vertoefde,
haalde de oude familiebijbel te voorschijn en nam als daartoe bevoegd notaris midden in de nacht in de zitkamer van zijn huis onder het schijnsel van
een kerosinelamp en in aanwezigheid van die éne Senator, een stenograaf en
een chauffeur zijn zoon de presidentiële eed af. Lyndon Johnson, die in het
gezelschap van Kennedy vertoefde toen deze in Dallas werd vermoord,
legde de eed af in het presidentiële vliegtuig nog voordat dit met het stoffelijk overschot van zijn voorganger in Dallas opsteeg naar Washington.
Jackie Kennedy, die er als getuige bij stond, had het bloed van haar man
nog aan haar kleren zitten.
Die onmiddellijke overdracht van het presidentschap aan de -- immers
eveneens gekozen ----- Vice-President leverde in het verleden nooit problemen op. Er was altijd een Vice-President aanwezig als een President voor
het einde van zijn ambtstermijn kwam te overlijden. Dat gebeurde in de
geschiedenis van Amerika tot dusverre acht maal. Vier Presidenten werden
vermoord en vier stierven voortijdig een natuurlijke dood. Hun opvolgers
dienden de niet voltooide termijn van hun voorganger uit zonder een VicePresident naast zich. Voor de opvolger van Lincoln en de opvolger van
Franklin Roosevelt duurde die overgangstijd bijna de volle vier jaren. Wat
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had er moeten gebeuren als ook zij die ambtstermijn niet hadden kunnen
voleinden? Voor dat geval gold aanvankelijk de regel, dat bij het uitvallen
van President én Vice-President de waarnemend voorzitter van de Senaat of
die van het Congres President zou worden. Tegen die regeling echter rezen
bezwaren. Senatoren en Congres-leden waren weliswaar gekozen volksvertegenwoordigers, doch gekozen als wetgevers, niet als dragers van een uitvoerend ambt. Na lang beraad achtte men het toch beter voor een dergelijk
geval een opvolger aan te wijzen uit de kring dergenen, die samen met de
President de uitvoerende macht hadden uitgeoefend. Uit de kring dus der
leden van het Kabinet. In 1886 werd deze nieuwe regeling in de wet vastgelegd. Eerst kort geleden echter opende de wet de mogelijkheid voor een
President om voor het geval, dat zijn Vice-President hem kwam te ontvallen een Vice-President aan te wijzen. De eerste, die van deze regeling gebruik maakte was Nixon, die Gerald Ford aanwees als opvolger van Spiro
Agnew.
Na zijn ontslagname kon dus geheel overeenkomstig de traditie de VicePresident automatisch in het vacuum treden. Ook hij heeft inmiddels een
nieuwe Vice-President benoemd: Nelson Rockefe ll er.
Anders echter dan in het verleden en anders dan in landen, waar de dood
of het aftreden van een President tot nieuwe verkiezingen leidt, is ditmaal
— voor het eerst in de geschiedenis van Amerika — een President opgetreden, die op geen enkel mandaat van de kiezers kan bogen. Een man dus,
die niet werd getekend door zijn optreden in een presidentiële verkiezingscampagne, die nooit verkiezingsbeloften hoefde te doen, die op geen partijconventie een program kreeg opgelegd; een politicus weliswaar doch een
onbeschreven blad in de uitvoerende macht.
Het Amerikaanse volk hee ft hem niettemin spontaan aanvaard, doch
hoofdzakelijk omdat hij in schrille tegenstelling tot zijn voorganger de reputatie genoot van een eerlijk en integer mens, die wel tegenstanders had maar
geen vijanden. Er ging een vastberaden rust van deze man uit en dat was
precies waar iedereen naar snakte. Hij heeft de harten van de Amerikanen
gewonnen, zozeer, dat de Republikeinen al ernstig overwegen om hem in
1976 kandidaat te stellen voor het presidentschap. Het ziet er nu naar uit,
dat hij een winner zou kunnen worden.
De vraag is nu of dit beklijft.
Zal Gerald Ford ook een bekwaam staatshoofd blijken te zijn? Zal hij
inderdaad kracht kunnen ontplooien in de uitvoering van zijn anti-inflatiebeleid? Zal hij vruchtbaar kunnen werken met een Congres, dat nog steeds
in meerderheid is samengesteld uit zijn politieke tegenstanders, die zich met
enige zorg afvragen of hij niet gaat strijken met de po li tieke buit, die zij uit
Nixons ellende hoopten te slepen? Zij zullen het hem noch in het Congres
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noch in de Senaat gemakkelijk maken in de komende twee jaren. Hun lang
niet altijd verheffende politieke spel gaat door nu voor hen althans de
Watergate-affaire verleden tijd is geworden. Zal de integere en openhartige
Ford tegen dat spel op kunnen? En welke rol gaat Rockefeller spelen samen
met zijn oude vriend en vertrouweling Henry Kissinger?
Maar als Ford zich inderdaad weet te handhaven vraagt men zich af of er
dan toch niet een stukje wijsheid van de Vaders der Republiek aan het licht
is gekomen. Zij bepaalden in de Constitutie, dat de President moest worden
gekozen door een college van kiesmannen, die op hun beurt door de kiezers
in de verschillende Staten zouden worden gekozen. Zij gingen er daarbij
van uit, dat alleen een kleine, selecte groep mensen uit het hele territoir van
de Verenigde Staten, mensen, die eventuele presidentskandidaten persoonlijk kennen en hun hart kunnen doorgronden, hun bekwaamheid kunnen
peilen, in staat is de juiste man voor het hoogste ambt in de Republiek aan
te wijzen. Officieel bestaat dit systeem nog steeds. Officieel kiest het Amerikaanse volk geen President en geen Vice-President doch slechts een groep
kiesmannen, die na de verkiezingen bijeen komen en de President en VicePresident aanwijzen. Die hele aanwijzing is echter een dode forma li teit geworden. De kiesmannen hebben een bindend mandaat van hun partij; hun
keus staat tevoren vast; daar valt niets meer aan te wikken of te wegen.
Geen hunner matigt zich de eigenwijsheid aan om wijs te zijn.
Ford zou de President na bijna twee eeuwen kunnen worden die een succesvolle greep bleek uit een overleg van wijze mannen, die niet door partijdiscipline of kiezersmandaten in hun keuzevrijheid werden belemmerd.
Dus toch de wijsheid van de Grondwet?

Wetenschap tussen manipulatie
en emancipatie
Enkele alternatieven in de wetenschapsbeoefening
J. M. J. Kicken

Universiteit en wetenschap staan de laatste jaren bloot aan een toenemende
kritiek van velerlei aard. Er worden steeds meer vragen gesteld naar de
functie van universiteit en wetenschap in onze samenleving. Men vraagt
zich af of de wetenschap wel relevant genoeg is voor de maatschappij, en of
zij wel de emancipatie van de mens dient. Dit artikel beoogt enkele aspecten
van dit veelomvattende en actuele probleem te behandelen, waarbij niet
alleen de z.g. `ideologie der gehalveerde rationaliteit' aangevallen wordt,
maar eveneens enkele gangbare denkwijzen (paradigma's) in verscheidene
wetenschappen, zoals geneeskunde en psychologie. Enkele alternatieven
worden in het kort besproken, waarbij vooral gepleit wordt voor een meer
holistische denkwijze als tegenwicht tegen een eenzijdig analytisch-reductionistische benadering.
Dragen wetenschap en techniek wel bij tot het welzijn en de emancipatie
van de mens? Hoe kan men voorkomen dat wetenschap misbruikt wordt
als instrument voor manipulatie of voor het dienen van de belangen van
bepaalde machtsgroeperingen? Hoe kunnen wetenschappers ertoe bijdragen
dat de resultaten van hun werk niet misbruikt worden? Moet de wetenschap
niet gepolitiseerd worden, opdat zij meer relevant wordt voor een positieve
maatschappelijke ontwikkeling? Of doet dit afbreuk aan de vrijheid van
onderzoek? Is waardenvrije wetenschap wel mogelijk? Is de huidige wetenschap wel in staat om de veelvuldige en gecompliceerde problemen van
onze samenleving (milieuvervuiling, uitputting van grondstoffen en energiebronnen, gevaren van een atoomoorlog, tegenstelling arm - rijk, vervreemding in de welvarende landen, enz.) op te lossen? Is de gangbare denkwijze
in de verschillende wetenschappen wel de enig juiste? Zijn er alternatieve
vormen van wetenschapsbeoefening mogelijk?
Ziedaar een greep uit een aantal vragen die steeds meer gesteld worden en
die een symptoom zijn voor een groeiend onbehagen over de wijze waarop
wetenschap in onze samenleving beoefend en toegepast wordt. Deze onvrede manifesteert zich zowel onder kritische studenten als onder wetenschappers die zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid.
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De Duitse filosoof Karl-Otto Apel beschrijft hoe er de laatste jaren onder
Duitse studenten een verschuiving heeft plaats gevonden van een pragmatisch-nuchter-zakelijke naar een geëngageerd-kritische instelling:
`Het intellektueel wakkere en hogeschool-politieke deel der studenten gelooft thans, juist de z.g. post-ideologische (aan expertkennis over z.g. dwang
van zaken zich overleverende) mentaliteit als z.g. "ideologie der gehalveerde
rationaliteit" te kunnen doorzien — als een reflectievijandige, opportunistische aanpassingsmentaliteit, welke de studenten ertoe disponeert, zich te
laten vormen in universiteiten, die door economische behoeften van het
laatkapitalisme gestuurd worden en hervormd zijn naar bedrijfswetenschappelijke principes der rationaliteit".
Apel beschrijft hier dus, hoe studenten zich afzetten tegen de ideologie der
`gehalveerde rationaliteit', d.i. die ideologie in de wetenschap die doelstellingen, waarden, ethiek en politiek buiten de deur houdt en zich beperkt tot
het aanreiken van middelen ter realisering van buitenwetenschappelijke
doeleinden. Deze ideologie heeft lange tijd -- onder invloed van een positivistische filosofie die er een enge opvatting van wetenschap op na hield —
hoogtij gevierd. Dat zij momenteel terecht aangeva ll en wordt, komt omdat
zij tot allerlei ongewenste consequenties blijkt te leiden: manipulatie (zowel
van de natuur als van de mens), het tot object reduceren van de mens (in
het onderwijs leidend tot dressuurtechnologie), het tot doel maken van de
middelen: wat technisch mogelijk is wordt ook uitgevoerd (Schelsky), enz..

Kritische theorie
Een stroming die er veel toe heeft bijgedragen om het functioneren van de
wetenschap in de maatschappij bewust te maken, is de kritische theorie der
Frankfurter Schule. Zij wil de ongewenste gevolgen van het objectiveren
(n.l. macht van mensen over mensen) wetenschappelijk reflecteren en onderzoeken hoe de emancipatie van de maatschappij als geheel te bereiken is en
te institutionaliseren. De analyse van Jurgen Habermas, een van de leidende figuren van deze school, is hier erg verhelderend e. Habermas meent dat
aan verschillende vormen van wetenschap een bepaald `kennisleidend belang' ten grondslag ligt:
1 Karl-Otto Apel, Wissenschaft als Emanzipation, in Zeitschrift f ur allgemeine Wissenschaftstheorie, nr. I (1970), pp. 173 -195.
Ook afgedrukt in de documentatiemap Methodologische kritiek van het lustrumcongres `Wetenschap tussen cultuur en tegencultuur' van de Katholieke Universiteit Nijmegen, mei 1974.
2 Jurgen Habermas, Erkenntnis und Interesse, inaugurale rede van 28 juni 1965, opgenomen in Technik and Wissenschaft als Ideologie, Frankfurt a.M., 1968. Een uitwerking hiervan is te vinden in het boek met dezelfde titel (Suhrkamp, Frankfurt
a.M., 1968).
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-- aan de empirisch-analytische wetenschappen een technisch kennisbelang

(beheersing van processen)
-- aan de historisch-hermeneutische wetenschappen een praktisch kennisbelang (d.w.z. de politiek-moreel relevante communicatie en interactie van
mensen)
-- aan de kritische theorie een emancipatorisch kennisbelang (d.w.z. gericht op bevrijding van de mens).
Het overheersen van het eerste kennisbelang heeft geleid tot ons tegenwoordige technocratische bestel, dat weliswaar een materiële bevrijding betekende (althans in de westerse landen), maar dat tegelijk ongewenste gevolgen
als manipulatie, vervreemding e.d. met zich meebracht. Deze situatie is
slechts op te heffen, wanneer het technisch kennisbelang wordt aangevuld
door de twee andere belangen, d.w.z. dat er een intersubjectieve communicatie over doeleinden en waarden plaats vindt en nagegaan wordt, in hoeverre de emancipatie van de mens gediend wordt.
De kritische theorie staat daarmee een ruimere wetenschapsopvatting voor
dan de positivisten. Taak van de sociale wetenschappen is niet alleen om
sociale structuren en processen te beschrijven, te analyseren en te verklaren,
maar ook hoe deze structuren veranderd en deze processen gestuurd kunnen worden opdat zij de mens niet onderdrukken, maar emanciperen. Dit
verschil in wetenschapsopvatting heeft aanleiding gegeven tot de z.g. derde
methodenstrijd in de Duitse sociologie 3. Beperkt men zich tot de eerstgenoemde taak van de wetenschap, (door een beroep te doen op de `waardevrijheid' der wetenschap), dan wordt hierdoor de status quo bevorderd —
met de daaraan inherente waarden. De analyse van Habermas wijst de
waardevrijheid haar eigen plaats toe: name lijk binnen de empirisch-analytische wetenschappen. Wil dit deel der wetenschap zich vrij kunnen ontwikkelen, dan mag het niet ondergeschikt worden gemaakt aan politieke doeleinden of ideologieën, zoals in de communistische landen het geval is.
Alleen op deze wijze komt zij tot objectieve, betrouwbare kennis. Om dit te
waarborgen is de theorie der waardevrijheid ontstaan. A ll een is deze theorie
door velen aangevoerd om zich te onttrekken aan de ethische en politieke
consequenties van wetenschapsbeoefening.
Om te voorkomen dat wetenschap verkeerd wordt gebruikt, is politisering
wel degelijk nodig -- mits wetenschap wetenschap blijft, d.w.z. zich vrij
moet kunnen ontwikkelen4. Deze politisering betekent, dat men zich bewust
wordt hoe wetenschap functioneert binnen bepaalde sociale, politieke en
3 B. C. van Houten, Tussen aanpassing en kritiek; de derde methodenstrijd in de
Duitse sociologie, Deventer, 1970.
4 Cf. prof. dr. A. Hoogerwerf, Katholiciteit en progressiviteit in een gepolitiseerde
wetenschap. Opgenomen in de documentatiemap Methodologische kritiek (zie 1).
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economische structuren, zijn eigen verantwoordelijkheid hierin beseft en op
grond daarvan stelling neemt. Politisering houdt in dat er een voortdurende
communicatie plaats vindt tussen wetenschappelijke deskundigen en politieke instanties, en dat doelstellingen, normen en waarden op een rationele
wijze bediscussieerd worden -- waarbij meerdere ideologieën, mens- en
maatschappijvisies betrokken kunnen zijn. Dan pas maakt `gehalveerde
rationaliteit' plaats voor een ruimere rationaliteit, een rationaliteit die zich
niet beperkt tot experimenteel toetsbare en technisch toepasbare kennis, tot
sciëntisme.

Paradigma's
Met betrekking tot de vraag of er alternatieve vormen van wetenschap
mogelijk zijn, is het verhelderend om eerst stil te blijven staan bij de wetenschapsanalyses van de Amerikaanse wetenschapsfilosoof Thomas Kuhn'.
Deze toont in zijn veelbesproken werk, De structuur van wetenschappelijke
revoluties$, aan, dat wetenschappelijk onderzoek altijd plaats vindt binnen
het kader van een paradigma, d.i. een algemeen aanvaard systeem van vooronderstellingen, theorieën, methoden e.d. dat kenmerkend is voor die bepaalde tak van wetenschap. Gewoonlijk worden deze paradigma's niet ter
discussie gesteld, ze gelden als het vanzelfsprekende raamwerk zonder welk
geen gericht wetenschappelijk onderzoek mogelijk is. Pas tijdens een `wetenschappelijke revolutie' wordt de geldigheid van het heersende paradigma
in twijfel getrokken en maakt dit — vaak na heftige strijd — plaats voor
een ander paradigma, dat beter dan haar voorganger in staat is om de problemen binnen het betreffende vakgebied op te lossen. In de geschiedenis
van de wetenschap komen we veel voorbeelden hiervan tegen, bijv. de overgang van de mechanica van Newton naar de relativiteitstheorie van Einstein, welke aan het begin van deze eeuw een grote deining veroorzaakte in
de wetenschappelijke wereld. Dergelijke voorbeelden zijn erg leerzaam om
te ontdekken hoe de wetenschap en de wetenschappelijke denkwijze verandert en groeit.
Nu zijn deze paradigma's ongetwijfeld nodig om gericht en systematisch
wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken. Zonder een gemeenschappelijke basis, zonder een algemeen aanvaard raamwerk kan een gemeen5 Voor een uitvoeriger bespreking, zie ir. Sef Kicken, Van orthodox naar alternatief,
in Bres nr. 47, juni-juli 1974, pp. 85 - 97.
H. S. Verbrugh, Paradigma's in de geneeskunde, in Intermediair, 9e jrg., nr. 15, 20
april 1973, p. 33 e.v.. Ook opgenomen in de documentatiemap Dag dokter, De Horstink, Amersfoort, 1974.
,6 Thomas S. Kuhn, De structuur van wetenschappelijke revoluties, Boom, Meppel,
1972.
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schap van wetenschappers immers niet efficiënt werken. Bedenkelijk wordt
het pas, wanneer deze paradigma's verabsoluteerd worden, het karakter
van een onaantastbaar dogma gaan aannemen, wanneer men alleen nog
maar binnen een bepaald paradigma kan denken. Dan wordt wetenschap
star en dogmatisch, en belemmert zij het ontwikkelen van alternatieve theorieën en zienswijzen. Een dergelijk conservatisme in de wetenschap — dat
fnuikend is voor haar vooruitgang — komt meer voor dan men wellicht
zou denken.

Alternatieve geneeswijzen
Een heel duidelijk en sterk voorbeeld hiervan vormt de situatie in de geneeskunde, waarbij z.g. `alternatieve geneeswijzen' zoals acupunctuur,
homoeopathie, iriscopie, natuurgeneeswijze, antroposofische geneeskunde
e.d. zich weliswaar in een toenemende belangstelling van de kant van
patiënten en progressieve medische studenten mogen verheugen (ze voldoen
aan wezenlijke behoeften), maar nog altijd geen voet krijgen aan de universiteiten. Hoe komt dit? Gedeeltelijk door de macht van het medisch establishment, dat haar monopoliepositie bedreigd ziet, gedeeltelijk door de
belangen van de farmaceutische industrie (die haar markt niet graag verloren ziet gaan), doch niet in de laatste plaats door de eenzijdige denkwijze
over ziekte en gezondheid, zoals zij aan de universiteiten gedoceerd wordt.
Deze opvatting berust in hoofdzaak op de door Wilhelm Brucke en Emil du
Bois-Reymond in 1842 gemaakt afspraak, dat `geen andere dan de algemeen fysiek-chemische krachten werkzaam zijn in het organisme' 7 . Dit
paradigma is beslissend geweest voor de ontwikkeling van de geneeskunde
sinds die tijd tot heden, en heeft tot gevolg gehad dat alle geneeswijzen die
niet voldeden aan dit natuurwetenschappelijk criterium bestempeld werden
als `onwetenschappelijk' of `kwakzalverij'.
Hier zien we dat het star blijven vasthouden aan een verouderd paradigma
niet slechts een akademische kwestie betreft, maar grote praktische en
maatschappelijke consequenties met zich meebrengt. Immers, de volksgezondheid wordt niet gediend, maar integendeel juist geschaad door het
afwijzen van andere vormen van geneeskunst door de faculteitsgeneeskunde. Het groot aantal succesvolle genezingen binnen deze alternatieve richtingen heeft niet kunnen verhinderen dat de faculteitsgeneeskunde haar
methode alleenzaligmakend blijft vinden en deze stelt boven dat waar het in
laatste instantie toch om gaat: de genezing van de zieke mens, met welke
methode dan ook.
7 H. S. Verbrugh, Geneeskunde op dood spoor, Lemniscaat, Rotterdam, 1974 2. Zie
ook diens artikel onder 5.
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Humanistische psychologie
Een tweede gebied waarbij verouderde paradigma's een verdere uitgroei der
wetenschap remmen, is dat der psychologie. Toonaangevend binnen deze
wetenschap is nog altijd het werken naar natuurwetenschappelijk model,
d.w.z. metend, kwantificerend, objectiverend, determinerend. Het gevaar
hiervan is dat de mens slechts als een object gezien wordt, als een stimulusresponse mechanisme of als een bundel driften. Het is symptomatisch dat
vele psychologiestudenten een sterk onbehagen voelen over hun studie,
hierin niet vinden wat zij zoeken, en daarom in vele gevallen stoppen met
hun studie.
Toch zijn ook hier wel degelijk alternatieven. De meestbelovende hiervan is
wel de z.g. humanistic psychology, die de mens centraal wil stellen, de mens
die waarden kent, gevoelens, innerlijke ervaringen, unieke talenten bezit, op
weg is naar zelfverwerkelijking.
Abraham Maslow, een van de grondleggers van deze richting, heeft ter vervanging van de reducerende, mechanistische mensmodellen, een dynamisch
model opgesteld, waarbij de mens een aantal basisbehoeften doorloopt$.
Fundamenteel in zijn motivatie is, dat er in ieder mens een tendens tot psychische groei is. Ieder mens beschikt over vele mogelijkheden en talenten,
die echter lang niet altijd de kans krijgen om zich te ontplooien. Door haar
eenzijdige nadruk op consumptie, produktie, efficiency e.d. werkt onze
maatschappij eerder vervreemding dan zelfontplooiing in de hand. Dit sluit
overigens geheel aan bij de maatschappij-analyses van Erich Fromm en
Herbert Marcuse, die er op wijzen dat onze kapitalistische maatschappij
wezenlijke behoeften in de mens onderdrukt.
Ondanks de grote belangstelling voor de humanistische psychologie (de
Nederlandse vertalingen bijv. worden goed verkocht), is zij binnen het onderwijs aan de universiteiten wel zeer karig bedeeld (alleen Groningen).
Hierdoor wordt een richting die de psychologie dienstbaar wil maken aan
de emancipatie en de zelfontplooiing van de mens, kort gehouden en overheerst nog altijd die richting die de mens gewild of ongewild dreigt te manipuleren door hem te determineren. Ook hier zou een bewustwording van de
gangbare paradigma's kunnen bijdragen tot een vermenselijking van de
wetenschap.

Holistisch denken
Als wij de verschillende takken van wetenschap kritisch op hun denkwijze
onderzoeken, dan vallen twee kenmerken in het bijzonder op: de neiging
8 A. H. Maslow, Motivatie en persoonlijkheid, Lemniscaat, Rotterdam, 1972.
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om a ll es te wi llen analyseren, op te splitsen in kleinere delen, en de neiging
om te reduceren (bijv. een organisme wordt gereduceerd tot fysiologische
en fysisch-chemische processen, een mens tot een stimulus-response mechanisme). Hoe vruchtbaar deze aanpak in sommige opzichten ook mag zijn,
men dient daarbij niet te vergeten dat:
-- de informatie over het geheel meer is dan de som van de informatie over
de delen (Paul Weiss);
-- ieder niveau van de werkelijkheid (fysisch, biologisch, psychisch, sociaal, enz.) haar eigen wetmatigheid heeft en daarom niet zonder meer tot een
lager niveau kan worden gereduceerd.
Het holisme heeft als grondslag dit eerste punt. Het gaat dus uit van het
geheel i.p.v. te trachten dit te verklaren uit de samenstellende delen. Wil
men een organisme, een mens, een sociaal systeem begrijpen, dan dient men
het op te vatten als een totaliteit, of, om een moderne term te gebruiken, als
een systeem. Hiermee komen we terecht op de systeemtheorie, een aan betekenis winnende interdisciplinaire wetenschap, die als grondslag het holistisch begrip systeem heeft. Kenmerkend voor een systeem is dat het invariant blijft tegenover de variantie van zijn elementen. Open, concrete
systemen staan in een voortdurende wisselwerking met de omgeving, waarmee materie, energie en informatie wordt uitgewisseld.
Nu is het de grote verdienste van de Amerikaanse systeemtheoreticus en
econoom Boulding geweest, dat hij ordening in de verschillende concrete
systemen heeft gebracht door ze onder te brengen in de volgende hiërarchie:
het raamwerk (atoom- en kristalstructuur, anatomie van de cel), het klokwerk (eenvoudig dynamisch systeem), de thermostaat (feedback processen),
de cel, de plant, het dier, de mens, de sociale organisatie, en het transcendentale systeem9. Deze volgorde berust op de toenemende complexiteit van
de systemen en het feit dat ieder hoger systeem in de hiërarchie is samengesteld uit een aantal subsystemen van lagere klasse. Boulding noemt deze
algemene systeemtheorie het `geraamte der wetenschap', dat meer eenheid
moet brengen tussen de verschillende wetenschappelijke disciplines en specialismen.
Nu wijst prof. Lievegoed erop dat onze wetenschappelijke denkwijze in
feite alleen maar geschikt is voor de laagste niveaus van deze hiërarchie van
systemen. Zo is met name een mechanistische denkwijze inadequaat of in
ieder geval onvolledig om psychische en sociale processen te begrijpen.
Zoals wij reeds opmerkten, heeft elk niveau haar eigen wetmatigheid en
dient daarom met daaraan beantwoordende methoden benaderd te worden.
Voor de hogere niveaus moet onze denkwijze verruimd worden, een denken
9 K. E. Boulding, General Systems Theory — The Skeleton of Science. In Management Science, april 1956, vol. 2, nummer 3.
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dat meer gericht is op totaliteiten, processen, informatie i.p.v. causaal-mechanische wetmatigheden. Aanknopingspunten hiertoe meent Lievegoed te
vinden in de Goetheanistische fenomenologie en de hierop voortbouwende
antroposofie, welke o.a. praktisch toegepast wordt in de Vrije School pedagogie en de biologisch-dynamische landbouw1o.
De systeemtheorie en de ho li stische benadering zijn van grote praktische en
maatschappelijke betekenis, aangezien het de laatste jaren steeds duide lijker
wordt dat allerlei concrete problemen (zoals milieuvervuiling, verstoring
van het biologisch evenwicht) niet los en geïsoleerd beschouwd kunnen
worden, maar in een groter geheel. Het veelbesproken Rapport van de Club
van Rome is een actueel voorbeeld hoe men met behulp van systeembenadering meer zicht kan krijgen op grote wereldproblemen.
Met het voorgaande wilden wij slechts enkele voorbeelden geven van mogelijke nieuwe paradigma's, nieuwe aanzetten in de wetenschap, die momenteel weliswaar nog in de kinderschoenen staan, maar waarvan het de moeite
zou lonen om ze verder uit te werken en te ontwikkelen. Of men juist deze
paradigma's wil aanvaarden is een andere zaak, maar dat er nieuwe, vruchtbare paradigma's moeten komen juist met het oog op een grotere relevantie
van de wetenschap voor de samenleving, lijkt ons een onvermijdbare conclusie. Deze relevantie is — gezien de vitale functie die de wetenschap in
onze samenleving vervult, en de noodzaak om te overleven — een zaak van
primair belang, van `to be or not to be'. Wij hopen aangetoond te hebben,
dat deze relevantie niet alleen afhangt van de wijze waarop wetenschap
gebruikt wordt en functioneert binnen het maatschappelijk systeem, maar
ook van de denkwijzen, methoden, enz. binnen de wetenschap.
Om deze reden is het creëren van nieuwe paradigma's geen overbodige
zaak, waarbij we er rekening mee moeten houden dat het aanvaarden ervan
altijd tijd en strijd kost. Maar misschien dat het ditmaal onder druk van de
crisissituatie waarin onze maatschappij zich momenteel bevindt vlotter zal
gaan.
10 Prof. dr. B. C. J. Lievegoed, De anthroposofische benadering der werkelijkheid en
innerlijke ontwikkelingsweg, in de documentatiemap Rationalisme en mystiek, lustrumcongres der Katholieke Universiteit Nijmegen, mei 1974.

Politiek overzicht

de maanden juli en augustus

• Internationale samenwerking
Twee wereldconferenties

De N.A.T.O.

De zeerechtconferentie in Caracas is nog
niet uit de haar voorgelegde problema.tiek gekomen. Dat de drie-mijls territoriale zone plaats zal maken voor een
twaalf-mijls zone is nagenoeg algemeen
aanvaard, maar over de economische of
patrimoniale zone van 200 mijl is men
het niet eens kunnen worden. Voor het
eerst hebben de Amerikanen en de Russen beiden het idee van deze zone aanvaard, zij het schoorvoetend, maar over
de omschrijving van de rechten die de
aangrenzende staten binnen deze zone
mogen doen gelden, moet nog worden
gepraat. Een nieuwe conferentie over
het zeerecht zal volgend jaar van april
tot mei in Genève worden bijeengeroepen. Een nieuwe conventie over het zeerecht zal in 1976 in Caracas worden getekend, hoopt men.
In Boekarest kwam in augustus de wereldbevolkingsconferentie bijeen, die
door de Verenigde Naties werd uitgeschreven. Ook aan deze conferentie namen omstreeks 5000 afgevaardigden
deel. Hier waren de hangijzers tussen de
rijke en de arme landen heter dan in
Caracas. De debatten ontaardden maar
al te gemakkelijk in politieke discussies,
die met het bevolkingsvraagstuk bitter
weinig te maken hadden. Tot eeen duidelijke uitspraak is de conferentie niet
gekomen. Tegenstellingen tussen de
westerse landen, die afremming van de
bevolkingsgroei voorstaan enerzijds, en
de landen van het Oostblok alsmede vele
Afrikaanse en Latijns Amerikaanse staten, die daar niets voor voelen en de
oplossing veeleer in een betere verdeling
van de welvaart over de wereld zoeken.
Zij beschuldigen de westelijke landen ervan door propaganda voor beperking der
geboorten zich aan de offers te willen
onttrekken, die een dergelijke betere verdeling van de welvaart van hen zou vergen.

Een kritieke situatie is in het NATOverband ontstaan toen twee aangesloten
staten, Griekenland en Turkije elkaar
over de Cyprus-kwestie (Zie: 'Internationale Conflicten') in de haren dreigden te
vliegen. Twee 'bondgenoten'. Verontwaardigd over het feit dat de NATO
Turkije niet kon verhinderen agressie jegens Cyprus te plegen, trok Griekenland
zich uit de NATO terug. Het lijkt echter
niet onmogelijk dat dit besluit wordt
herroepen door de regering Karamanlis
zodra voor Cyprus een ook voor Griekenland aanvaardbare oplossing is gevonden.

De Europese Gemeenschap
De Europese Gemeenschap blijft hangen
tussen hoop en vrees. Italië en Engeland
blijken dermate zwakke plekken te zijn,
dat een economische eenheid met de andere zeven voorlopig een fictie dreigt te
blijven en een gemeenschappelijk economisch beleid in de landbouwsector
schijnt door de alom opstekende weerstand van de boeren — niet alleen in
Nederland maar ook in Frankrijk en
België — al evenzeer vast te lopen als de
vorming van een monetaire eenheid.
Daar staat echter tegenover, dat de nieuwe Franse President, Giscard d'Estaing,
te kennen heeft gegeven zich met volle
energie op de versterking van Europa te
zullen gaan werpen. Hij stuurt regelrecht
op een nieuwe topconferentie aan.
Bewapenings-beperking
Begin juli hebben Nixon en Brezjnev in
Moskou besprekingen gevoerd over een,
beperking van ondergrondse kernproeven. Veel resultaat hebben die besprekingen niet opgeleverd. Kissinger heeft de
NATO-bondgenoten de verzekering gegeven dat geen geheime afspraken werden gemaakt.
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• Internationale conflicten
Cyprus
Al jaren lang broeide er onraad op Cyprus. Uit het feit dat de bevolking in
meerderheid van Griekse oorsprong is,
leidde het kolonelsregime in Griekenland
af, dat het eiland dan maar aan Griekenland moest behoren en hun claim vond
weerklank bij een aantal Grieks-Cypriotische leiders, die aansluiting bij Griekenland niet alleen propageerden maar
ook agitatie en zelfs gewelddadige agitatie voerden om deze aansluiting te bewerkstelligen. Zij vonden steun bij een
zeshonderdtal Griekse officieren, die indertijd door de President, Aartsbisschop
Makarios, te leen waren gevraagd teneinde het eigen leger van Cyprus, de Nationale Garde, te organiseren en te leiden. Makarios, die zich met hand en
tand tegen aansluiting bij Griekenland
verzette, vertrouwde deze 600 officieren
steeds minder en verzocht begin juli de
Griekse regering hen terug te roepen.
Daarmee stak hij de lont in het kruitvat.
Een week later, op 15 juli, kwam de
Nationale Garde in opstand. De regeringsgebouwen in Nicosia werden bezet,
Makarios werd afgezet en — volgens de
eerste berichten — vermoord; de Griekse officieren namen de macht over.
Al spoedig echter bleek, dat zij de gladde Makarios niet hadden kunnen grijpen. Op het nippertje wist hij hun te
ontsnappen en naar Engeland te vluchten, waar hij Premier Wilson herinnerde
aan de garanties die Engeland voor de
zelfstandigheid van Cyprus had gegeven.
Van daar toog hij onverwijld naar New
York om in de Veiligheidsraad Griekenland aan te klagen wegens agressie.
Zijn beschuldigingen, hoewel door de
Griekse regering ten stelligste ontkend,
werden gretig overgenomen door Turkije, dat zich altijd al opwierp als de beschermer van de minderheid der bevolking op het eiland, de Turks-Cyprioten,
die voornamelijk het oostelijk deel van
Cyprus bewonen. Turkije stelde zich
steeds dreigender op, mobiliseerde en
bracht zijn vloot in gereedheid. Ook de
Griekse kolonels begonnen met de sabels te rammelen. Turkije echter was
duidelijk in het voordeel. Niet alleen militair maar ook diplomatiek.
Cyprus is namelijk strategisch erg belangrijk. Het is een uitkijkpost voor het
Suezkanaal, dat weliswaar enkele jaren
dicht heeft gelegen, doch dat tengevolge

van Kissingers vredesinitiatieven thans
wordt schoongemaakt en binnenkort
weer open gaat. Engeland onderhoudt
dus zeer zorgvuldig een aantal bases op
het eiland. Turkije vormt ook een belangrijke waarnemingspost. Het beheerst
de Dardanellen, de uitgang van Rusland
naar de Middellandse Zee. Er is dus de
Westerse mogendheden iets aan gelegen
Turkije te vriend en op Cyprus vaste
voet te houden. De Griekse kolonels
met hun groot lef konden hun gestolen
worden.
De Turken gingen inderdaad tot actie
over. Op zaterdag 20 juli landden hun
troepen op het eiland. Prompt dreigden
de Griekse kolonels met oorlog. Griekse
troepen werden samengetrokken aan de
grens van Turkije maar de Turken waren zich te zeer bewust van hun overmacht om zich te laten intimideren. De
landingen gingen door; de Turken drongen steeds dieper het eiland binnen en
de Griekse kolonels durfden een oorlog
met Turkije niet aan en zagen ook geen
kans om zich op Cyprus in de strijd te
mengen. De Cyprische Nationale Garde
met haar 600 officieren kon de Turken
niet tegenhouden en het nieuwe staatshoofd, een dagbladeigenaar, in zijn vrije
tijd terroristisch moordenaar, Nikos
Sampson, moest de stoel van Makarios
al heel gauw weer ontruimen. De Griekse kolonels, die de débacle van hun Cyprus-politiek moesten slikken, kwamen
daarmee eveneens aan het eind van hun
glorie. (Zie hierover onder `Nationale
Politiek').
Uiteraard werden in allerijl pogingen
ondernomen om de situatie op Cyprus
weer in de hand te krijgen. Engeland
versterkte zijn bases; de Verenigde Naties zonden een troepenmacht en in Genève werden besprekingen belegd tussen
de ministers van Buitenlandse Zaken van
Engeland, Turkije en Griekenland.
Op Cyprus zelf werd intussen Nikos
Sampson vervangen door Glafkos Klerides, een door alle partijen aanvaard
politicus, aanhanger van Makarios en
voorzitter van het Parlement. Makarios
zag daarin een teken dat hij in de kortste keren zou worden teruggeroepen,
maar Klerides liet aanstonds weten dat
de Aartsbisschop voorlopig maar beter
deed uit de buurt te blijven. Hij erkende
vervolgens Denktasj als leider der Turkse Cyprioten en probeerde met hem tot
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samenwerking te komen en tot overeenstemming over de toekomst van het eiland.
De mogendheden hielden zich daar
eveneens mee bezig. Het eerste waar zij
op uit waren, was een bestand, doch dat
bleek geen gemakkelijke zaak. Begin augustus zag het er wel naar uit dat het
was bereikt, doch Turkije gooide telkens
roet in het eten door de eis te stellen dat
Cyprus zouden worden omgevormd tot
een federatieve staat met een afzonderlijke regering voor het Griekse en het
Turkse gedeelte. Het afwijzen van die
eis gaf hun telkens weer aanleiding om
verder op te trekken net zo lang tot zij
het hele oostelijk deel van het eiland
hadden bezet. Eerst toen kon een betrekkelijke rust op het eiland terugkeren.
Betrekkelijk. Want intussen waren honderdduizenden Cyprioten uit hun huizen
verdreven of gevlucht -- een derde van
de bevolking — en hadden vele duizenden bescherming en voedsel gezocht op
de Britse bases.
De mogendheden: dat waren nog steeds
alleen Engeland, Griekenland en Turkije; de direct betrokkenen, die in een
later stadium ook zowel Klerides als
Denktasj aan hun overleg lieten deelnemen. Amerika stuurde aanstonds een

• Nationale
Nederland
— Het kabinet.

waarnemer, maar het zat vooral de Sovjet-Unie niet lekker dat zij van den beginne af aan buiten spel bleef. Zij stuurde ook een waarnemer, maar vermoedelijk door de traagheid van de Russische
ambtenarij kwam deze pas aan toen het
eerste akkoord reeds bijna in kannen en
kruiken was. Ook in de Veiligheidsraad,
waar de Russen aanvankelijk een soort
vertragingstaktiek toepasten, konden zij
uiteindelijk niet anders dan zich bij voldongen beslissingen neerleggen en een
vredesmacht van de Verenigde Naties
naar Cyprus laten vertrekken. Eind augustus echter zagen zij hun kans. Uit het
feit dat de gemaakte bestandsovereenkomsten telkens weer waren geschonden
door de verder optrekkende Turken,
leidden zij af dat de onderhandelingen
zo als die tot dan toe waren gevoerd tot
mislukking waren gedoemd en dat de
zaak moest worden overgeheveld naar
een nieuw forum, gevormd uit vertegenwoordigers van alle mogendheden, die
zitting hadden in de Veiligheidsraad,
eventueel met enkele anderen aangevuld.
Griekenland vond dat aanvaardbaar,
maar een beslissing in die richting was
tegen het einde van de maand augustus
nog niet gevallen.

po li tiek

Het kabinet kwam in
grote moeilijkheden door een zeer bevreemdend interview van minister Vredeling. Er ontstond een geweldige opschudding. Het eerste ogenblik zag het
er naar uit, dat Vredeling zich zou moeten terugtrekken. De oppositie kreeg echter geen kans de gesloten cirkel te doorbreken. Vredelings partijgenoten in de
Kamer begonnen hem al aanstonds
schoon te wassen; in een vergadering
van het kabinet vielen er wel een paar
harde woorden over, maar de 'homogeniteit' werd zogenaamd niet aangetast.
De Kamer zou er zich wel mee gaan bezig houden, maar daar komt natuurlijk
ook niets uit.
`Bij het kabinet den Uyl wijkt alles voor
de afspraak om het vier jaar te laten zit-

ten' zei oud-premier de Jong bij zijn afscheid uit de Senaat — en daar lijkt het
inderdaad wel op.
Vredelings staatssecretaris Stemerdink
kreeg ook een ogenblik moeite met een
interview. Volgens het Duitse sensatieblad Bildzeitung zou hij hebben gezegd,
dat Nederland uiterlijk tot 1979 militair
lid van de NATO zou blijven. Daar
kwam echter geen opschudding van omdat hij aan de hand van een bandje kon
aantonen, dat zijn woorden door de
Bildzeitung waren verdraaid.
— De politieke partijen. Komt het
Christen Democratisch Appèl nu van de
grond of niet? De voorzitter, prof.
Steenkamp, wil vooruit. Wij hebben nu
lang genoeg gepraat over de beginselen,
meende hij, het wordt tijd dat wij nu
een politiek gezicht krijgen. Langzamer-
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hand moeten de drie partijen een gemeenschappelijke visie op verschillende
belangrijke problemen bekend gaan maken. Helemaal los van de vraag hoe zij
tegenover de momentele regeringssituatie
staan. Daar is nu een begin mee gemaakt door de publikatie van een nota
over de economische ontwikkeling.
Smaakt naar meer.
D.66 zit nog steeds in zijn navel te turen
over de vraag of het zin heeft nog langer voort te bestaan. De leiders zijn het
daar nog steeds niet over eens. Zijn zij
het eigenlijk wel ooit met elkaar eens
geweest?
— De boeren. De boeren zijn openlijk in
opstand gekomen tegen het beleid van
de Regering. Zij hebben Nederland
duchtig hun ongenoegen laten voelen
door massaal de toegangswegen naar de
grote steden met hun tractoren te versperren. Dat gebeurde min of meer
spontaan. Er wierpen zich wel actieleiders op, doch dat waren niet de bestuurders van de boerenbonden; die hielden
zich zorgvuldig afzijdig. Toen echter de
boeren eenmaal in beweging waren gekomen en in een grote demonstratiebijeenkomst uiting gaven aan hun opgekropte gemoed, probeerden de bondsbestuurders wel hen weer in de hand te
krijgen door hun eisen aan de Regering
aan te passen aan die van de actieleiders,
maar de boeren lieten hun toch duidelijk
merken, dat hun vertrouwen in hen begon te tanen, zo niet geheel verloren
was geraakt, zoals bij de leider van de
katholieke boeren, Mertens. De bonden
hebben te lang hun mond gehouden; de
boeren willen nu zelf wel eens zeggen
hoe zij eraan toe zijn. Zij hebben het
bitter hard, dat staat wel vast. Terwijl
de Regering met de meeste zorgvuldigheid toeziet dat ten aanzien van de arbeiders een sociaal-ingesteld beleid
wordt gevoerd, domineren in het beleid
ten aanzien van de boeren nog veel meer
de economische overwegingen. Dat betekent voor de boeren, dat zij in de lage
prijzen die zij voor hun produkten ontvangen, geen compensatie kunnen vinden voor de sterk gestegen kosten, vooral voor de olie die zij nodig hebben om
hun landbouwmachines in het veld te
kunnen brengen of hun kassen te verwarmen. Bovendien worden zij zwaar
door de belastingen gegrepen. Zij gaan
zienderogen achteruit terwijl de Regering niets doet dan de arbeiders alsmaar
een eindje naar boven te helpen. — Alle
overlast die de actie van de boeren veel

Politiek Overzicht
Nederlandse weggebruikers veroorzaakte ten spijt, vonden zij toch vrij algemeen sympathie, zelfs bij de kamerfracties, die uiteraard opeens door de vrees
werden bekropen de boot bij het groene front te gaan missen. -- Voor de Regering kwam de actie van de boeren als
een onverwachte misrekening. De minister van Landbouw, Van der Stee, was op
vakantie toen de getergde boeren in opstand kwamen en vond het aanvankelijk
niet eens de moeite waard die vakantie
te onderbreken! Boersma moest de eerste klappen maar opvangen. Maar enfin:
Van der Stee kwam dan toch maar terug. Veel bereikte hij aanvankelijk niet,
maar op aandrang van de meerderheid
in de Tweede Kamer kon hij wat verder
gaan. Aanvankelijk stelde hij een BTWcompensatie van 100 miljoen in het
vooruitzicht; later verhoogde hij dat tot
120 miljoen. De boeren kregen uitstel
van belastingbetaling en de minister beloofde dat hij in de EEG-ministerraad
zou pleiten voor een prijsverhoging van
4 %. Of de boeren met deze maatregelen,
die zij het kabinet met hun actie moesten
ontwringen -- als zij niet in actie waren
gekomen, was er waarschijnlijk niets gebeurd — tevreden zullen zijn, moet nog
worden afgewacht. — Het voorbeeld van
de boeren werkte aanstekelijk op de kleine middenstanders en ondernemers, die
óók al geruime tijd ernstig in de moeilijkheden zitten. Of zij eveneens tot actie zullen overgaan en hoe -- ook dat is
afwachten.
— De werkgelegenheid. Het ziet er in
Nederland niet best uit met de vooruitzichten voor de werkgelegenheid. Het
aantal arbeidsplaatsen dat ieder jaar beschikbaar komt, is kleiner dan het aantal arbeiders dat ieder jaar vers op de
markt komt. Onder die arbeidsplaatsen
zijn er dubbel zoveel voor ongeschoolde
arbeiders als zich nog ongeschoolde arbeiders melden. Daarentegen maar de
helft zoveel voor academici als er ieder
jaar afstuderen. Er zijn wel werkloze
vakarbeiders, maar vaak zozeer gespecialiseerd dat ze ten enen male ongeschikt
zijn voor die beroepen waar werkgelegenheid voor bestaat. Nederland telt momenteel 150.000 werklozen, doch het ziet
er naar uit, dat er dat binnen korte tijd
200.000 zullen zijn. En toch kan het bedrijfsleven geen arbeiders vinden. De
metaalindustrie in Dordrecht heeft nu
het initiatief genomen om arbeiders te
werven in Engeland, hoe meer hoe liever. Dordt telt wel bijna 1000 werklozen,
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maar daarvan zijn er ruim 100 uit de
metaalsector, terwijl de Dortse metaalbedrijven bijna 2500 arbeiders nodig hebben. Maar ook in de bouwvakken ligt de
werkloosheid onrustbarend hoog. In het
algemeen lag de arbeidsreserve van mannen in de maand ju li 23 % hoger dan in
dezelfde maand van 1973. -- Wat hieraan te doen? De Regering heeft in de
laatste jaren 2 miljard aan werkverschaf fingsprogramma's uitgegeven, doch veel
heeft dit niet kunnen baten. Zo'n werkverschaffingsbeleid helpt tegen korte inzinkingen op de arbeidsmarkt, maar niet
tegen een werkloosheid die dreigt zich
over een lange termijn te gaan uitstrekken. De Regering zoekt dan ook naar
andere middelen. Minister Boersma van
Sociale Zaken sprak van omscholing en
van uitbreiding der arbeidsbureaus. Er
zijn echter duidelijk symptomen die erop
wijzen dat ook deze Regering de waarde
van het bedrijfsleven begint te onderkennen. Nog maar enkele maanden geleden
heeft minister Boersma met veel tamtam het minimum-jeugdloon verplichtend gesteld, zulks tot verontwaardiging
van de middenstand, die nu voor een
eenvoudig, ongeschoold of nauwelijks
geschoold hulpje in de zaak een loon
moest gaan betalen dat onmogelijk meer
door de bedrijfsresultaten kon worden
gerechtvaardigd. Onder de maatregelen
die minister Boersma thans heeft aangekondi gd ter bestrijding van de werkloosheid echter figureert ook een veel soepeler ontheffingsregeling ten aanzien
van dat minimum-jeugdloon voor bedrijven die tengevolge van de verplichtendstelling ervan in moeilijkheden dreigen
te geraken. Met andere woorden: éérst
alles bevelen en dan naar het believen
der overheid — of der ambtenaren! —
ontheffingen verlenen. Dat schijnt socialisme te zijn. — Een ander symptoom
lag in de weigering van minister Van
Agt van Justitie om in te gaan op de
eisen van de Partij van de Arbeid ten
aanzien van het ondernemersrecht in de
richting van het verlenen van minder
macht aan de top van het bedrijfsleven.
Van Agt verwierp deze suggesties op
grond van de overweging dat Nederland
zich op deze manier uit de markt zou
gaan prijzen. -- Het meest welsprekend
zijn echter de belastingplannen van de
Regering. De belastingdruk zou in 1975
niet worden verzwaard; er zou zelfs een
herziening van de inkomstenbelasting op
komst zijn, krachtens welke iedere Nederlander f 250,— per jaar minder te be-
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talen krijgt. Die maatregel werd uitdrukkelijk gemotiveerd met de verwachting,
dat iedere Nederlander dit meevallertje
dan ook prompt zou uitgeven en aldus
door meer consumptie de activiteit van
het bedrijfsleven zou stimuleren.
-- Inflatie. Bij het uitbreken van de oliecrisis eind verleden jaar werden voor
1974 prognoses opgesteld over de prijsstijging, die boven de 10 % lagen. Het
ziet er echter naar uit, dat dit een pietsie
meevalt. De heer Den Uyl juichte natuurlijk. Maar nauwelijks was hij uitgejuicht of de minister van Economische
Zaken, de heer Lubbers, kondigde aan,
dat de prijs van het steeds overvloediger
voorradige aardgas per 1 januari 1975
fors omhoog gaat. Zo fors, dat daardoor
de levenskosten van een gemiddeld gezin
met maar liefst een vol procent omhoog
dreigen te gaan. Dat geeft dan een aardig `meevallertje' voor de Minister van
Financiën, die de directe belastingen niet
hoeft te verhogen omdat de gasverbruikers aldus toch indirect moeten opdraaien voor een met naar verwachting tien
miljard stijgende Rijksbegroting. Een
aardig politiek huzarenstukje, maar of
daarmee de inflatiebestrijding wordt gediend, daarover is het laatste woord nog
niet gezegd.
— De vakbeweging. De vakbonden houden zich opvallend rustig dit jaar. Zij
gaan wel hard te keer tegen de machtigingswet, die met het oog op de oliecrisis werd ingevoerd en de vrije onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden afremt; zij praten ook wel over een flexibel sociaal akkoord; zij opperen het
denkbeeld van een `educatief verlof',
waarin de arbeiders omscholing zouden
kunnen ondergaan; zij proberen grote
bijdragen los te krijgen van het bedrijfsleven; maar het is toch duidelijk, dat zij
op geen stukken na meer zo hoog van de
toren blazen als een jaar of twee geleden. Moge lijk zien zij ook met zorg de
werkloosheid groeien; mogelijk ook zijn
zij ietwat geschrokken van de uittreding
van zo'n slordige 60.000 leden uit het
NKV. Leden die binnen deze centrale
een eigen bond hadden voor hoger en
administratief personeel en die hun belangen niet meer veilig achtten bij een
samengaan met het NVV. Zij hebben bekend gemaakt een eigen centrale te willen oprichten die naast de bestaande
vakcentrales aan het loonoverleg moet
deelnemen en het zou wel eens kunnen
zijn dat een dergelijke nieuwe centrale
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zuigkracht gaat oefenen op een belangrijk aantal leden van het NVV zelf.
— De huren. Minister Gruyters heeft
plannen bekend gemaakt tot het leggen
van een relatie tussen inkomen en huur.
Volgens die plannen zouden degenen die
in verhouding tot hun inkomen te veel
huur voor hun woning moeten betalen,
voor huursubsidie in aanmerking komen.
Daarentegen zouden degenen die te
goedkoop wonen extra worden belast.
Egalisering dus.
-- Het Koninkrijk. Na de scherts-topconferentie van de heer Den Uyl is de
Koninkrijkscommissie nu druk bezig
met het uitwerken van de door Suriname
op korte termijn begeerde onafhankelijkheid. Dat daarbij moeilijke problemen
zouden rijzen, viel te verwachten. Internationale moeilijkheden in de eerste
palats. De onafhankelijkheid van Suriname zal vereisen dat zo'n 800 a 1000
verdragen met andere landen moeten
worden `aangepast', doch daar tillen de
Surinamers niet zo zwaar aan. Waar zij
wél zwaar aan tillen is de omschrijving
van hun eigen grondgebied in hun eigen
constitutie. Over bepaalde gedeelten van
dit grondgebied bestaan ernstige meningsverschillen met de buurlanden en
Suriname wil, dat Nederland nog vóór
de onafhankelijkheid die kastanjes voor
haar uit het vuur haalt. De Antillen stellen een soortgelijke eis ten aanzien van
hun rechten op het territoriale plateau,
die door Venezuela worden betwist. Of
dat allemaal nog vóór eind 1975 kan
worden geregeld, is een open vraag. Van
der Stoel krijgt in ieder geval werk aan
de winkel. Veel belangrijker acht Suriname nog de regeling van het nationaliteitsprobleem. Suriname zou het liefste
zien, dat alle Surinamers na de afkondiging van de onafhankelijkheid nog tien
jaar lang de dubbele nationaliteit zouden
behouden die zij momenteel bezitten —
de Nederlandse en de Surinaamse. De
Nederlandse delegatie echter voelde daar
niets voor. Aanvankelijk nam deze delegatie een vrij resoluut standpunt in. Alleen Surinamers met een Nederlandse
vader of moeder zouden automatisch de
volledige Nederlandse nationaliteit kunnen krijgen; alle anderen zouden de Surinaamse nationaliteit krijgen met dien
verstande, dat Surinamers die vóór de
onafhankelijkheid in Nederland wonen,
nog tien jaar als Nederlanders zullen
worden behandeld, doch niet geacht worden het volledig Nederlands staatsburgerschap te bezitten. Suriname ging daar
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zwaar tegen te keer; het wil zo lang mogelijk vana twee walletjes eten. Natuurlijk is de Nederlandse delegatie daarvoor
gezwicht — dat weten de Surinamers ook
van te voren — en is zij een `compromis' aan het uitwerken. Waarschijnlijk
zullen de in Nederland wonende Surinamers — en dat worden er nog steeds iedere week meer en zulen er naar verwachting tegen de tijd van de onafhankelijkheid zo'n 150.000 zijn! -- voor de
keus worden gesteld van een `effectieve'
en een `latente' nationaliteit -- whatever
it is. Prof. van der Hoeven, de voorzitter van de commissie, tilt er niet zwaar
aan; als de stroom Surinamers naar Nederland maar kan worden ingedamd. Is
het niet veel efficiënter de 500 miljoen
die de begeleiding van Surinamers in
Nederland gaat kosten — vijf maal zoveel als er aan ontwikkelingshulp in Suriname zelf wordt gegeven — aan de
ontwikkelingshulp te besteden, zodat Suriname zijn eigen mensen weer kan opvangen?

Verenigde Staten van Amerika
De gaande man. Het is zo ver! President
Nixon heeft het hoofd moeten buigen
voor het Opperste Gerechtshof, dat hem
beval de geluidsbandjes die door de
openbare aanklager en door de Congrescommissie waren opgevraagd, af te
staan. De Congrescommissie had intussen al besloten Nixon in staat van beschuldiging te stellen, doch de Republikeinen stemden daarover verdeeld. Toen
echter enkele dagen na de afsluiting van
de stemming de eerste bandjes binnenkwamen en het onomstotelijk bewijs bleken te bevatten dat de President reeds
enkele dagen na de inbraak in het Watergategebouw bezig was zijn medewerkers aan te sporen alles in het werk te
stellen om die zaak in de doofpot te krijgen en aldus de loop van het recht te belemmeren, lieten de Republikeinse tegenstemmers weten dat zij hun stem veranderden. De commissie maakte haar rapport en haar aanbevelingen unaniem. Nixon maakte geen schijn van kans meer
om een impeachment te ontlopen. Hij
legde zijn ambt neer en was uit Washington verdwenen nog voordat zijn opvolger de eed had afgelegd. Tot het allerlaatst bleef hij in zichzelf geloven als
in de redder van Amerika; enige zin
voor de realiteit moest hem als met geweld worden ingegoten. Zijn afscheid,
koel en beheerst voor de televisie, verbe-
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ten en verbitterd voor zijn medewerkers,
heeft niemand een traan ontlokt behalve
misschien zijn trouwste medewerker, de
perschef, door de pers algemeen aangeduid als `Zieg-liar'. Of men hem verder
met rust zal laten moet nog blijken.
De komende man. Vice-President Gerald
Ford heeft enkele uren nadat Nixon zijn
aftreden aankondigde, de ambtseed van
de President der Verenigde Staten afgelegd in de handen van de opperste rechter en zijn intrek genomen in het Witte
Huis. Hij blijkt een rustige, evenwichtige man te zijn, die meteen het vertrouwen zowel van de Amerikanen en van
de wereld wist te winnen, deels doordat
hij aanstonds duidelijk maakte dat hij
in de buitenlandse politiek de koers zou
blijven volgen die zijn voorganger samen met Henry Kissinger uitstippelde,
deels doordat hij eveneens aanstonds de
vinger op de pijnlijkste wonde van Amerika — en van de rest van de wereld niet
minder -- legde: de inflatie, en aankondigde dat hij met al wat in zijn vermogen lag de strijd ertegen zou aanbinden.
Vertrouwen ook omdat hij het aandurfde een man die zich al drie maal kandidaat stelde voor het presidentschap
zelf en die als gouverneur van de Staat
New York over een veel groter ervaring
in bestuurszaken beschikte dan Ford
zelf, Nelson Rockefeller, te benoemen
tot Vice-President. Daarmee is aan het
vice-presidentschap een inhoud gegeven,
die het tot dusverre nog nooit heeft gehad. President en Vice-President kunnen
nu een efficiënt team gaan vormen zoals nog zelden of nooit in de geschiedenis van Amerika is voorgekomen.

Griekenland
Het stompzinnige spel van het kolonelsrégime ten aanzien van Cyprus (Zie: 'Internationale conflicten') heeft tenminste
één verblijdend resultaat opgeleverd.
Drie dagen na de Turkse interventie op
dit eiland moesten de kolonels, die niet
bij machte bleken hun oorlogszuchtige
praatjes waar te maken, het veld ruimen.
Zij gingen naar hun zeggen vrijwillig
heen en lieten het aan President Gizikis
over om een nieuwe regering te vormen
uit burger-politici. Gizikis deed aanstonds een beroep op oud-premier Karamanlis, die al jarenlang in ballingschap
leefde in Parijs en aanstonds naar Athene terugkeerde, waar hij door een juichend volk in feeststemming werd ontvangen. Hij werd nog de nacht van zijn

aankomst als premier beëdigd en ving 'sanderendaags besprekingen aan met tal
van andere politici die zich kritisch tegenover de kolonels hadden opgesteld.
In zijn spoor volgden tal van andere ballingen de weg naar Griekenland terug.
De eerste belangrijke regeringsdaad van
Karamanlis was de wederinvoering van
de oude Grondwet, die zeven jaar geleden door de kolonels buiten werking
werd gesteld en anderhalf jaar later door
een nieuwe werd vervangen; Karamanlis
haalde meteen een dikke streep door dit
kolonelsprodukt en beloofde democratische verkiezingen vóór het einde van het
jaar.
Intussen gingen de gevangenissen open
en kregen de politieke partijen vrijheid
van handelen. Enkele van de meest gehate militairen werden gearresteerd; met
het leger in zijn geheel trachtte Karamanlis op goede voet te blijven omdat
hij het nodig had ten eerste om de omwenteling zo rustig mogelijk te laten verlopen en ten tweede omdat de dreiging
van een conflict om Cyprus nog steeds
aanwezig bleef.

Portugal
Het blijkt niet mee te vallen om Portugal, dat enkele tientallen jaren onder een
dictatoriaal régime leefde, te wennen
aan de spelregels van een goed functionerende democratie. Generaal de Spínola heeft zijn eerste minister-president,
Adelino da Palma-Carlos, al moeten afdanken omdat deze een voorstel tot versterking van het gezag tegen openbare
onlusten niet door de Staatsraad kon
krijgen. Dit college, waarin de jonge officieren domineren, wees zijn voorstellen
af. Hij ging heen en in ijzn plaats benoemde de Spinola overste Vasco Gongalves, die aanstonds een nieuw kabinet
vormde, dat echter weinig van het voorafgaande verschilde.
Het nieuwe kabinet, waarin de leider van
de socialisten, Mario Soares, wederom
zitting kreeg als minister van Buitenlandse Zaken, zette zich aanstonds na zijn
optreden met verdubbelde energie aan de
bevrijding van de koloniën. Eind augustus waren de onderhandelingen daarover
zover gevorderd, dat zeker voor de kolonie Guinee-Bissau zelfbestuur nog in de
loop van september mocht worden verwacht. Ook met de Frelimo in Mozambique vorderden de besprekingen, maar
of daar ook reeds zo snel tastbare resultaten kunnen worden bereikt, liet zich
eind augustus nog niet overzien.
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Spanje
Het 81-jarige staatshoofd, generaal Franco, leek eind juli dermate ziek dat hij
zich op het einde moest voorbereiden.
Hij droeg alvast tijdelijk de macht over
aan prins Juan Carlos, die hem eventueel zal moeten opvolgen met de titel
van Koning. De dokters hebben hem
echter weer er bovenop gehaald. De
hoop dat Spanje onder Juan Carlos naar
het voorbeeld van Portugal de weg naar
de democratie zou kunnen inslaan, moet
nog even blijven sluimeren.
Canada
Pierre Trudeau, die bij de verkiezingen
van oktober 1972 de absolute meerderheid in het Canadese Parlement verloor
en sindsdien maar wat aanmodderde met
een coalitieregering, is deze situatie beu
geworden en heeft nieuwe verkiezingen
uitgeschreven. Hij bleek in zijn campagne veel te hebben geleerd. Hij stelde zich
bescheidener op en hij wist de conservatieven de grond onder de voeten weg te
graven door in tegenstelling tot hun leider, die terwile van de inflatie-bestrijding aankondigde het bedrijfsleven aan
scherper controle te zullen onderwerpen,
verlichting van druk op het bedrijfsleven
aan te kondigen. Daar komt bij, dat hij
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nu zes jaar aan het bewind is geweest en
— anders dan bij zijn eerste overwinning in 1968 — een vertrouwde figuur is
geworden voor de Canadezen. Hij heeft
nu weer de absolute meerderheid in het
Parlement kunnen veroveren. Hij kan
nu, steunend alleen op zijn eigen liberale partij, verder regeren.
Ethiopië
De koning der koningen, keizer Haile
Selassie, ziet zich steeds meer in het
nauw gebracht door de tegenstand van
het leger. Al zijn vertrouwde medewerkers zijn hem ontnomen; zijn bezittingen
worden hem betwist en er gaan steeds
meer stemmen op voor zijn afzetting.
Alleen zijn hond is hem nog trouw, zegt
men in Addis Abbeba.
Argentinië
De regering van Isabel Peron roept toenemende weerstanden op onder de Peronisten zelf. Zij wordt wel als een intelligente en bekwame vrouw erkend, maar
of zij zich zal kunnen handhaven tegen
de jongere peronisten en tegen het leger,
dat ernstige bedenkingen heeft tegen
haar vertrouwenslieden, is een open
vraag.

België

Wie doet wat aan de inflatie ?
Nu de zomermaanden voorbij zijn krijgen we weer politiek nieuws bij het ontbijt. Bij het beluisteren van de nieuwe geruchten over uitbreiding van de regering en het oude geruzie over de gewestvorming, kunnen wij niet nalaten te
bedenken dat er iets onwelvoeglijks is in deze preoccupatie. Op dit ogenblik
kijken de mensen uit naar wat zal gebeuren met de stijgende prijzen waarmee
ze dagelijks geconfronteerd worden. Het lijkt nu wel zeker dat de inflatie dit
jaar 17 à 18% zal bedragen in België.
Toch kunnen wij ons niet van de indruk ontdoen dat er veel geld is en dat veel
geld circuleert. Inderdaad, voor de economist is inflatie dan ook letterlijk meer
nominaal inkomen dan door produktiestijging wordt verantwoord.
Bij al het geklaag over de levensduurte krijg je toch een erg riante indruk wanneer je door de drukke winkelstraten van de stad loopt. Je ziet koopwaar uitgestald aan alle prijzen. Voor kleding bijv. vind je een enorme differentiatie van
de volkse modezaak tot de super-de-luxe winkel waar je een pracht van een
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kledingstuk kunt kopen voor het ganse jaarloon van een ongeschoolde arbeider.
En het wordt gekocht.
Zo ziet er inderdaad onze vrije markteconomie uit: waren naar ieders beurs,
voor de kwaliteit kijk je zelf maar uit, want de prijs garandeert die niet steeds.
De zeer grote inkomensverschillen worden zo in de hand gewerkt. Wat men
ook verdient, men heeft de indruk dat men toch niet teveel verdient, men kan
steeds nog wat meer besteden, of er grond mee kopen, of een huis bouwen,
of het appeltje voor de dorst beleggen bijv. in edelstenen of kunstwerken.
Maar aangezien de koek erg ongelijk is verdeeld en de mensen zonder blinddoek
aan op straat komen, verwacht men hier een woelig najaar. De vakbonden
maken zich zorgen om het behoud van de tewerkstelling, om het behoud ook
van de bereikte welstand van de arbeider. Vooral de achterop gebleven groepen
hebben een moeilijke tijd bij inflatie. Daarom eisen de vakbonden nu een prijzenstop en zelfs prijsdaling en verzetten zich tegen elke mogelijke loonstop.
In 1975 worden de vakbondsafgevaardigden op het werk opnieuw verkozen en
dit wakkert de ondernemingsgeest van de concurrerende syndicaten aan. Er zijn
duidelijk spanningen op het vakbondsfront.
Inflatie nu lijkt inherent aan de kapitalistische vrije markteconomie, gebaseerd
op een slechte verdeling van de rijkdom. Wanneer men binnen dit systeem aan
sociale politiek gaat doen, moeten de lonen, wedden en sociale vergoedingen
van de werkende massa in een versneld tempo worden opgehaald. Wanneer het
geldvolume dan meer toeneemt dan de produktiviteit, dan is dit niet de schuld
van de arbeider die nu beter zijn brood verdient, maar van de rijke die steeds
rijker wil worden. Ook bij deze inflatie zullen er mensen zijn die rijkdom zullen
opstapelen. De economisch sterksten (en wie denkt daarbij niet aan de multinationals) zullen de zwakken van de markt verdringen. Al bij al zijn het ook
niet zozeer de geschoolde werknemers die een redelijk sociaal statuut hebben
verworven, die de dupe zijn van deze prijsverhoging, al zien ze wel de recent
verworven welvaart geredelijk afgeroomd. De echte slachtoffers zijn deze groepen die precies a an de rand van het levensminimum zitten of er juist onder.
De ongeschoolden en de marginalen, en ook de kleine renteniertjes die de
waarde van hun spaarcenten zien slinken als boter voor de zon. Of de kleine
ondernemer die het faillissement ziet naderen, vrouwen en jongeren die werkeloos worden, de kleine boer die het niet meer harden kan.
Is de regering van een klein land als België in staat dit tij te keren?
De meningen zijn sterk verdeeld. Inflatie is een eerder nieuw gegeven, nog te
weinig gekend om het effectief te bestrijden. Het is vermoedelijk zo inherent
aan de gevorderde welvaartseconomie dat een fundamentele herstructurering
voorwaarde wordt voor inflatiebestrijding.
België zit gevangen in de context van de Europese en de wereldeconomie. Het
behoort tot het Westers blok dat in zijn geheel met dezelfde problemen worstelt en deze op dit ogenblik niet kan oplossen.
Maar de discussie is ga an de. De oppositiepartijen verwijten de regering een laks
beleid. Zij heeft inderdaad tot nog toe geen resultaat behaald. De vakbonden
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roepen om een prijzenstop en zelfs verplichte prijsdaling. Anderen bezweren de
regering nu vooral niets te doen dat een terug op gang komende economische
bloei in de nabije toekomst zou kunnen afremmen. Weer anderen betogen dat
volledige tewerkstelling niet kan gepaard gaan met stabiele prijzen en economische groei. Nog anderen geloven uitsluitend in Europese maatregelen gezien
België's economische afhankelijkheid.
Er heerst een grote verwarring in de discussie waarbij alweer sociale en nationale verkiezingen hun invloed laten gelden.
Het regeringsplan bevat enkele dreigende vaagheden, zoals het besnoeien van
het budget in sociale zaken. Terwijl VDB bijv. het plan koestert voor 30 miljard
BFr nieuwe straaljagers aan te kopen voor het Belgische leger, bezuinigt men
op schooltjes voor secundair onderwijs voor kinderen van Vlaamse militairen in
Duitsland. Wie zal het gelag betalen van de voorgenomen bezuinigingen? Denken wij even aan het voorbeeld van de gezondheidszorg. Zal men bezuinigen op
de honoraria van de dokters of zal men met een verhoging van het remgeld (het
deel van de dokterskosten dat niet door het Fonds wordt terugbetaald) de
patiënt wat modereren? Zal men de ligdagprijs in het ziekenhuis temperen of
zuiniger omspringen met het oprichten van nog nieuwe universiteitsziekenhuisbedden die straks 5 miljoen per bed gaan kosten? Het is inderdaad niet overbodig om te vragen dat het parlement hier minstens deelneemt aan de discussie
en vervroegd wordt bijeengeroepen. De grote vraag blijft of uit deze discussie
een duidelijker opstelling zal volgen aangaande de richting waarin men onze
maatschappij stuwt mét een confrontatie over de doelstellingen en het kiezen
van de prioriteiten.
10.9.1974

Rita Jolie-Mulier
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Finlandisering van
West-Europa
Geneutraliseerd Centraal Europa
Reinhard Gehlen heeft van de bondsrepublikeinse politici Brandts toponderhandelaar met de Sovjetbloklanden,
Egon Bahr, op de korrel genomen. De
directe aanleiding voor zijn kritiek
vormde een zogenaamde 'Bahr studie',
daterend uit 1968, toen Egon Bahr nog
in het ministerie van buitenlandse zaken
in Bonn leider van de planningsstaf was.
Hij had die functie van Willy Brandt
gekregen, in die tijd minister van buitenlandse zaken. Bahrs denkbeelden werden eerst in maart vorig jaar in Europa
plotseling in de discussie geworpen, nadat een artikel van de Amerikaanse professor Hahn hierover in het driemaandelijks tijdschrift Orbis was gepubliceerd.
Volgens Gehlen bewijst de inhoud van
het stuk dat bepaalde groepen in Bonn
aansturen op een neutralise ring van de
Bondsrepubliek. Zowel Gehlen als de
CDU/CSU oppositie gebruikten vorig
jaar Bahrs denkbeelden bij het pogen
de `Ostpolitik' in diskrediet te brengen.
Centraal in de omstreden studie staan
de vragen, wat voor mogelijkheden er
zijn om het veiligheidsvraagstuk in Europa op te lossen en wat de Bondsrepublikeinse belangen hierbij zijn. Voor dit
doel had Bahr in 1968 drie denkmodel-

len uitgewerkt. Terwijl het uitgangspunt
van alle drie modellen was, dat geen van
de eventueel te nemen maatregelen de
Europese veiligheid in gevaar zou mogen brengen, stond als politiek einddoel
de hereniging van Duitsland in eerste instantie voor ogen.
Volgens het eerste model zouden NATO
en het Pact van Warschau als principieel
tegengestelde organisaties moeten blijven
bestaan, waarbij een geïnstitutionaliseerd
contact werd uitgesloten. Wel zou intensief moeten worden gestreefd naar ontspanning en ontwapening. In deze samenhang sloot Bahr een vermindering
van buitenlandse troepen in de Bondsrepubliek en de DDR niet uit. Ook niet
een eenzijdige troepenvermindering in
het westen, met behoud evenwel van het
nucleaire wapenpotentieel.
In het tweede model ging Bahr ervan uit
dat beide militaire bondgenootschappen
zouden blijven bestaan, maar dat hun
contacten zouden worden geïnstitutionaliseerd, zodat zij tenslotte hun tegengestelde karakter verliezen. In een toelichting wees hij evenwel dit model van de
h an d, omdat deze ontwikkeling de Duitse deling zou bezegelen, ofschoon zij
vergaand zou overeenstemmen met de
politieke doelstellingen van de SovjetUnie en de Verenigde Staten.
Egon Bahr was voorstander van zijn derde model: de bondgenootschappen zouden worden ontbonden en vervangen
door een nieuw Europees veiligheidssys-

* Opmerkingen naar aanleiding van de publicatie van Reinhard Gehlen's Zeichen der Zeit.
Gedanken and Analysen zur weltpolitischen Entwicklung, Von Hase and Koehler Verlag,
Mainz, 1973.
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teem. Hiervan zouden behalve beide
Duitse staten ook Nederland, België,
Luxemburg, Polen en Tsjechoslowakije
deel uit moeten maken. Op het gebied
van deze staten zouden geen atoomwapens mogen worden opgeslagen, er zouden geen vreemde troepen mogen worden gelegerd en bovendien zouden deze
staten zich moeten verplichten zich niet
te zullen aansluiten bij het een of ander
militair bondgenootschap.
Van hun kant zouden de Sovjet-Unie en
de Verenigde Staten de garantie moeten
geven, dat zij dit Europese veiligheidssysteem zouden respecteren. Tegelijkertijd zouden zij samen met de andere geneutraliseerde staten het Duitse recht op
hereniging moeten erkennen. In die zin
dat zij niet zouden ingrijpen in het toenaderings- en herenigingsproces tussen
beide Duitse Staten.
In een toelichting stelde Bahr echter
voor, dat dit model waarschijnlijk niet
aanvaardbaar zou zijn voor zowel de
Sovjet-Unie als de Verenigde Staten,
omdat het primair de Duitse belangen
dient. Zijn conclusie was daarom, dat
vastgehouden moest worden aan het eerste model. Een institutionalisering van
de contacten tussen de NATO en het
Pact van Warschau zou bij dit alles zoveel mogelijk moeten worden voorkomen, aangezien een dergelijke ontwikkeling niet zou bijdragen tot de oplossing
van het Duitse vraagstuk.
Zowel Gehlen als de CDUICSU oppositie hadden aanstoot genomen aan het
tweede model, waa ri n een Europese gedemilitariseerde zone werd voorgesteld.
Hierbij wordt verwezen naar een gesprek, dat Egon Bahr in 1969 als staatssecretaris bij de bondskanselarij met
professor Hahn heeft gehad.
Tijdens dit gesprek waarvan eerst ruim
drie jaar later het resultaat werd gepubliceerd zou Bahr een vierfasenplan hebben ontvouwd.
In de eerste fase zou de DDR moeten
worden erkend; in de tweede fase zouden er met de Oosteuropese staten nietaanvalsverdragen moeten worden afgesloten; in de derde fase zouden de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten hun in
Centraal Europa gelegerde troepen moe-
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ten verminderen; en in de vierde fase
zou er een neutrale zone in CentraalEuropa moeten worden gecreëerd.
Ofschoon de bondsregering zich bij herhaling van dit fasenplan, alsook van
Bahrs modellenspel distantieerde achtten Gehlen en de CDU/CSU-oppositie
het bewijs geleverd dat minister Bahr en
bepaalde k ri ngen in de ministe ri es van
buitenlandse zaken en van defensie een
neutralisering van de Bondsrepubliek
nastreven.

Frans-Duitse tegenstelling
De nachtmer ri e van een neutralisering
van de Bondsrepubliek werd (en wordt)
ook door de Fransen gekoesterd. Het is
duidelijk dat hier sprake was (en is) van
een zeer scherpe Frans-Duitse tegenstelling over de toekomst van Europa. Weliswaar werden (en worden) deze tegenstellingen zorgvuldig binnenkamers gehouden, toch is het misschien mogelijk
enige indruk te krijgen van de aard van
het meningsverschil.
In december 1967 maakte het tijdschrift
Politique Etrangère theoretische modellen bij de toenmalige Franse buitenlandse politiek, die gekenmerkt werd door de
leuze Détente-Entente-Coopération'. Deze modellen werden kort daarna, in januari 1968 gepubliceerd in het tijdschrift
Europa Archiv.
Maar de Westduitsers hadden het daarbij niet gelaten. In december 1968 publiceerden zij in het Europa Archiv een
aantal eigen modellen van mogelijke ontwikkeling in Europa in de jaren zeventig. Van een dezer modellen werd uitdrukkelijk gezegd, dat het qua opzet verregaand overeenstemde met de studie
van Politique Etrangère. Het ging hier
om een model waarbij de Sovjet-Unie en
Frankrijk de hegemoniale mogendheden
op het Europese continent zouden zijn,
terwijl Centraal-Europa militair geneutraliseerd was. Dat, zo werd gezegd, zou
in strijd zijn met de fundamentele uitgangspunten van de Europese Gemeenschap, die immers gebaseerd is op het
p ri ncipe van de gelijkheid van de leden.
De vraag die zich thans in verband met
de Franse houding opdringt is, in hoe-
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verre de wetenschappelijke Frans-Duitse
tegenstellingen van anno 1968 nu politieke tegenstellingen zijn geworden en of
hierin de eigenlijke achtergrond moet
worden gezocht van de telkens terugkerende Franse verwijten dat de Duitsers naar neutralisme zouden streven.
De Europese werkelijkheid is immers
sinds 1968 zo ver geëvolueerd dat thans
de theoretische mode ll en van toen moeten worden omgezet in concrete onderhandelingspapieren, die bruikbaar zijn
bijvoorbeeld in het kader van de Europese Veiligheidsconferentie.
Het plan-Bahr heeft veel weg van een
Bondsrepublikeins tegenplan voor de
Franse concepties, zoals die hierboven
zijn uiteengezet. Het heeft kennelijk tot
doel een duurzame discriminatie van de
Bondsrepubliek te voorkomen doordat
alle Europese staten behalve de SovjetUnie afstand zullen doen van het atoomwapen.
Het is daarom duidelijk dat zowel Gehlen als de CDU/CSU-oppositie door hun
beweringen, dat onder andere minister
Bahr een neutralise ri ng van de Bondsrepubliek na zou streven, twee doelen voor
ogen hebben. In de eerste plaats willen
zij met terugwerkende kracht Brandts
Duitsland- en Oost-Europapolitiek in
discrediet brengen. Daarvoor zoeken zij
steeds weer als doelwit Egon Bahr uit,
die zij als de personificatie van deze politiek zien. In de tweede plaats is 'neutralisme' een thema dat er in de Bondsrepubliek altijd wel ingaat. Neutralisme
wil zeggen: onzekerheid, politieke anarchie en tenslotte communistische overheersing, aldus de christendemocratische
interpretatie en die van Reinhard Gehlen. O ri ginaliteit en geloofwaardigheid
(althans op het terrein van de buitenlandse politiek) zijn nog steeds schaarse
artikelen bij Gehlen en in de christendemocratische gelederen.
Finlandisering van West-Europa
`Vreedzame samenwerking betekent
geenszins een einde van de strijd tussen
de twee economische systemen. Deze
strijd tussen het proletariaat en de bourgeoisie zal doorgaan omdat socialisme
en imperialisme niet te verenigen zijn en
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deze strijd zal eindigen in de uiteindelijke overwinning van het communisme
op wereldschaal', aldus de Prawda van
22 augustus 1973.
West-Europa behoeft echter voorlopig
niet bevreesd te zijn voor een communistische revolutie of een Russisch militair offensief. Het gevaar is, volgens
Reinhard Gehlen, subtieler: `Finlandisering'. De Sovjet-Unie stelt haar hoop op
een `Finlandisering' van de Westeuropese staten. Nadat het Westen in 1973
door een afzonderlijke `communistische
Oostduitse' staat te erkennen, de scheidslijn in Europa accepteerde -- impliciet
ook de communistische heerschappij in
Oost-Europa -- willen nu de Kremlinleiders de Westeuropese staten in dezelfde
positie manoeuvreren als waarin Finland
verkeert. De Kremlinleiders weten dat
West-Europa niet rijp is voor een communistische revolutie noch open staat
voor een militaire verovering op de wijze waarop de Oosteuropese landen in
de tweede helft van de jaren veertig
communistisch werden gemaakt. De
Kremlinleiders zijn zich voorts bewust
dat de Sovjet-Unie het niet zonder economische bijstand van de Westeuropese
landen kan stellen, wil de Sovjet-Unie
na politieke en mi li taire pariteit bereikt
te hebben, ook economisch op voet van
gelijkheid met de Verenigde Staten komen. Om die reden heeft Moskou b& lang
bij een economisch welvarend West-Europa. Een West-Europa echter, dat tegelijkertijd in politiek opzicht passief is.
Immers, zo lang West-Europa zelfstandig, zonder Russische inmenging, over
zijn politieke lot kan beslissen, kunnen
de Kremlinleiders niet zeker zijn van
hun greep op de Oosteuropese landen en
eventueel op de Sovjet-Unie zelf. Leonid Brezjnev en zijn collegae in het
Kremlin kunnen, volgens Gehlen, hun
onderdanen geen vrije contacten met de
buitenwereld toestaan. Bij de in het vorig jaar gehouden Europese Veiligheidsconferentie in Helsinki was vrees voor
vrije contacten duidelijk de zichtbare
Achilleshiel van minister Gromyko en
zijn Oosteuropese collegae.
Meer dan ooit is het dan ook het primaire doel van Moskou om de lastige
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Westeuropeanen in een zodanige toestand v an passiviteit te brengen, dat zij
geen aanlokkelijk voorbeeld meer vormen voor de Oosteuropeanen.
Daartoe dienen de Westeuropeanen niet
alleen in slaap gesust te worden door
eindeloos herhaalde slogans van 'vermindering v an spanning' en `einde van
de koude oorlog'. De Sovjet-Unie heeft
vermoedelijk een verder reikend doel:
de Westeuropese landen zo onderling
verdeeld en besluiteloos te maken dat zij
aan de leiband van het Kremlin gaan
lopen.
Zowel in zaken van moraal als van politiek bestaat de deugd misschien alleen
dank zij een chronisch gebrek aan kansen, aldus Leopold Labedz (in: Internationale Spectator van 8 juli 1973). Maar
zulke kansen kunnen er ontstaan. Indien
de ontspanning zou leiden tot terugtrekking van de Amerikaanse strijdkrachten
uit West-Europa, en indien als gevolg
daarvan, ieder Westeuropees land gedwongen zou zijn om op bilaterale basis
met de Sovjet-Unie tot een akkoord te
komen, dan zou de weg naar 'Finlandisering' van het gehele gebied open komen te liggen.
Het is in feite onbillijk tegenover de
Finnen dat deze Russische doelstelling
ten aanzien van West-Europa bekend
staat als `Finlandisering'. De Finnen
wisten zich na 1945 aan het Russische
rijk te ontworstelen en werden niet opnieuw, zoals de Baltische staten, geannexeerd. Sinds het einde van de Tweede
Wereldoorlog zijn de Finnen erin geslaagd een communistische putsch, zoals
die van 1948 in Praag, te verhinderen,
de knellende economische banden met
Moskou wat losser te maken en een democratisch staatsbestel te handhaven dat
hoe dan ook gunstig afsteekt bij de situatie in de door de Sovjet-Unie beheerste
Oosteuropese landen.
Anti-amerikanisme dat zich als pro-europeanisme voordoet, ruzie over landbouwprijzen onder negatie van wijdere
politieke overwegingen, verhulde en onverhulde neutralistische tendenties — dit
alles kan eerder leiden tot Westeuropese
niet-gebondenheid dan tot Westeuropese
eenheid.
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De door de energie-crisis veroorzaakte
interne malaise zal volgens J. L. Heldring massale werkloosheid en galopperende inflatie teweeg brengen die op hun
beurt radicale fascistische en communistische reacties zullen oproepen in de
Westeuropese landen. Heldring lijkt aan
de laatste de voorkeur te geven op voorwaarde dat zij in soepele Italiaanse banen worden geleid, zodat de gedeklasseerde middengroepen er hun plaats in
kunnen vinden en niet tot het fascisme
worden gedreven. Volgens Heldring is
`de gunstigste uitkomst van het somberst
denkbare scenario' een verzameling v an
min of meer neutralistische Westeuropese staten tegenover een nog altijd vanuit
één centrum geleid, min of meer autarkisch Sovjet imperium.
Voor de Russen zou het uitstekend van
pas komen, als zij de Westeuropese staten geleidelijk in de positie van Finland
zouden kunnen brengen. Finland moge
dan een zekere mate van zelfstandigheid
hebben behouden, Moskou heeft toch
grote invloed zowel op de binnenlandse
politiek van Finland als op zijn buitenlandse betrekkingen. In april 1973 werd
de ambtstermijn v an president Kekkonen met vier jaar verlengd zonder verkiezingen om de Kremlinleiders gunstig
te stemmen in verband met het Finse
streven naar een overeenkomst met de
Europese gemeenschap.
Bij de herdenking, in april 1973, van het
25-jarig bestaan van het vriendschapsverdrag van 1948 tussen Finland en de
Sovjet-Unie verklaarde president Kekkonen dat het verdrag met de Sovjet-Unie
tot `samenwerking op basis van vertrouwen' tussen beide landen had geleid.
Finland was een pionier geweest bij de
erkenning van de DDR en het aangaan
van een overeenkomst met de COMECON, aldus de Finse president. En inderdaad was Finland vaak vóórgegaan,
maar steeds in de richting die de SovjetUnie aangaf.
Toch is de term `Finlandisering' in één
opzicht misleidend en onbillijk tegenover
de Finnen. Finland had na de Tweede
Wereldoorlog immers weinig keuze, gezien zijn geografische ligging en zijn verleden. Als de Westeuropese staten zich
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laten `Finlandiseren', zal dat hun eigen
vrije keuze zijn. Als zij hun krachten
versnipperen en hun cohesie op het spel
zetten, bestaat de k ans dat zij de een na
de ander zo verzwakt worden dat Moskou een voet tussen de deur kan zetten.
Waarschijnlijk zou de Sovjet-Unie d an
de democratische instellingen in WestEurope onaangetast laten en ook geen
territoriale eisen stellen. Vóór alles zouden de Kremlinleiders van West-Europa
hetzelfde verlangen als van Finland:
geen directe kritiek op de politiek en het
optreden van de Sovjet-Unie, samenwerking op basis van vertrouwen, onder
meer op economisch terrein, teneinde de
Sovjet-Unie meer armslag te geven.
L. L. S. Bartalits

Kindermans levenswerk
25 Eeuwen Europees theater
Met het voltooien van het tiende deel
van zijn Theatergeschichte Europas1
heeft de Weense ordinarius voor theatergeschiedenis en -wetenschap, Heinz Kindermann, een onmogelijk avontuur, de
analytische beschrijving van 2500 jaren
Europese theaterontwikkeling, tot een
goed einde gebracht. 17 volle jaren druktijd en 30 jaren schrijftijd hebben geleid
tot een instrument dat zakelijk, overzichtelijk, systematisch, bibliografisch en cultuurhistorisch zonder verdere twijfel een
monument uitmaakt. Andermaal komen
de eenzame lezer en beschouwer, ook bij
dit rijke laatste deel, de twijfels op of
zulke reusachtige onderneming nog wel
zinvol door één enkel persoon kan worden aangevat en afgewikkeld; onze tijd
kan echt dit slag universeel encyclopedisme niet meer opbrengen en het resultaat
van zovele pagina's zal dan ook herhaaldelijk aanleiding geven tot 't stellen van
vele vragen en het aanbrengen van vele
vraagtekens. Het ziet er in elk geval niet
naar uit dat de volgende generatie een
gelijksoortig zeloot zal voortbrengen die
vanuit een veranderd bewustzijn over
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mens en wereld en theater het hele werk
in een nieuw perspectief zal overdoen.
Kindermann is voortaan een historisch
feit; mijn eerbied is ongenuanceerd
groot, mijn argwaan is vergelijkbaar intens. Data- en persoonshistorisch is het
geheel doorgaans van een hoog betrouwbaarheidsgehalte; inzichtelijk en theaterintrinsiek is er nauwelijks een ander
standpunt aan te treffen dan dat het
comparatistische afwegen van de elkaar
opvolgende generaties logisch en noodzakelijk tot een rechtvaardige tekening
zal leiden van oorzaken en motieven en
dus fundamentele bestaansvoorwaarden
van het fenomeen theater.
Dit tiende deel bestrijkt de restgebieden
van Europa die tussen 1890 en 1930 het
volle naturalisme, het rozige impressionisme en het langzaam wegebben van
deze stilistische normen hebben gekend:
Nederland, België, Letland, Litauen, Estland, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Kroatië, Servië, Bulgarije, Hongarije, Roemenië, Italië, Spanje, Portugal, Turkije
en Griekenland. Het theater wordt nergens geïsoleerd gepresenteerd maar telkens geïntegreerd in het tijdsgebeuren en
in de omstandigheden van de afhankelijkheid of samenwerking met andere
kunsten. Met iets meer nadruk dan in de
vorige delen (waarschijnlijk toch wel omdat voor deze periode ruimer en hanteerbaarder materiaal i.v.m. het publiek
beschikbaar is) wordt de relatie tussen
theater en maatschappij gereleveerd; ook
de aspecten van staatssubsidie en privéonderneming maken in dit tijdvak reeds
een historiseerbaar moment uit. Te sporadisch toch wordt de rol (of het gehalte) van de kritiek bij de evolutie betrokken zodat de (eventuele) functie van
haar invloed wel helemaal zoek is. 'Tegelijk blijft ook dit slotdeel een goudmijn van beeldbronnen uit de meest diverse richtingen, aangevuld met registers
over alles en nog wat zodat het zoeken
een lust wordt. Het bijzonderste van dit
tiende deel is nochtans dat Kindermann
zijn negendelenlang volgehouden werkwijze als vereenzaamd kenner opgegeven

1 Heinz Kindermann, Theatergeschichte Europas. X. Band. Naturalismus and Impressionismus. III. Teil. Otto Muller Verlag, Salzburg, 1974, 754 pp., 14 kleurpp., 73 kunstdrukpp.,
301 tekstill., ln., óS.720,--.
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heeft en thans een internationaal team
van medewerkers heeft aangetrokken,
telkens uit de te behandelen nationale
theaterbewegingen. Uiteraard is daardoor methodisch een allegaartje van behoeften en nadrukken ontstaan; mij lijkt
het niet dat daardoor zulke verwarring is
ontstaan dat het geheel onleesbaar en
onsamenhangend is geworden. Toch is
deze toegeving aan kritische stemmen
ik zelf heb het principe van de geïsoleerde zwoeger voor dergelijke materie altijd
onhoudbaar geacht) van die aard dat
temperamenten en instellingen door elkaar heen gaan lopen en het coöperatieve beginsel niet kan instaan voor een
coherente samenhang. Om één voorbeeld
aan te halen dat ons domein onmiddellijk aangaat: Prof. Dr. H. De Leeuwe
die het Nederlandse en Vlaamse aandeel
voor zijn rekening heeft genomen, heeft
kennelijk (en terecht, volgens de opzet
van dit werk) de theaterbeweging belangrijker geacht dan de dramatische,
terwijl André Delcampe en René Hainaux die het Franstalig-Belgische aspect
doornemen, zich te exclusief op de toneelauteurs hebben gegooid en amper
nog de ruimte en de adem hebben om in
stormloop ook nog iets over de theaterevolutie mee te delen. Dat is niet zonder
meer een teko rt ; De Leeuwe heeft immers fatsoenlijke stof in de zijnswijze
van het Nederlandstalige theater terwijl
de Belgen theatraal in die periode nauwelijks iets voorstellen en zich op hun
dramatische produktie (waarbij ze zich
tegen de drukkende Franse usurpatie
kunnen afzetten) concentreren.
Prof. De Leeuwes beknopte overzicht
van toch enkele woelige decennia is keurig en correct; Louis H. Chrispijn, H.
Heijermans, W. Royaards, E. Verkade
hebben de nadruk gekregen die ze verdienen, terwijl het aandeel van de decorbouwers (A. Molkenboer, A. Jones, F.
Lensvelt, S. Gade, 0. Strnad) toch aanvaardbaar reliëf krijgt. Misschien is enkel Jan C. de Vos wat te weinig uit de
bekende verf gekomen, maar de behandeling van de opkomst en functie van de
regisseur is binnen dit ko rt bestek voortreffelijk. Tegelijk vindt hij nog de ruimte om de maatschappelijke evolutie van
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de acteurs door te nemen en wordt ook
de opera, met name de rol van de Wagner-Vereeniging treffend gepresenteerd.
Het Vlaamse aandeel, ook door Prof.
De Leeuwe verzorgd, bevat enkele
vreemde details maar is in de algemene
tendens moeiteloos bij te treden. Of H.
Van Peene als Gentenaar een `Landarzt'
(34) te noemen valt, is te betwisten; in
elk geval is de dramaturgische behoefte
van F. Gittens niet `in 5,hnlichen Geleisen' (34) terug te vinden als Van Peene.
H. Teirlinck heeft niet te Brussel (35)
maar te Antwerpen het Nationaal Toneel en de Studio helpen oprichten. De
oprichting van het Nationaal Tooneel te
Antwerpen (1853) blijft onvermeld. De
schouwburg te Antwerpen heet Koninklijke Nederlandse en niet Koninklijke
`Flamische' (41); deze laatste staat te
Brussel, een vergissing die in Nederland
nog wel eens wordt gemaakt. Als hij, na
het vertrek van Johan De Meester naar
Nederland en dus bij de artistieke dood
van het Vlaamse Volkstoneel (1929),
meedeelt dat bij de splitsing van de
groep (een deel onder Staf Bruggen, een
deel onder Anton Van de Velde) twee
troepen ontstonden die `ihre Ttigkeit
unverdrossen und zielstrebig (fortsetzen)'
(46), dan is dat onjuist; Van de Velde
heeft het niet verder dan 1932 gebracht
zodat Bruggen het terrein voor zijn nationalistische troep alleen had tot bij het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.
Er kan nog getwist worden maar de basis van onenigheid zou dan wel zo breed
moeten genomen worden dat De Leeuwe's ruimte daarvoor inderdaad niet voldoende groot is geweest; als hij bv. onder Jan Poot als directeur K.V.S. (Brussel) van 1920 af een `Literarisierung des
Spielplans' (39) ziet, dan is dit in oppervlakkige feitelijkheid juist, maar theaterhistorisch wat misleidend. De samenstelling van het Brusselse publiek verlegt
zich tijdens deze jaren van een overwegend volks en vermakelijk publiek naar
een schuchtere intellectualisering maar
vooral een representatieve verburgerlijking en daarvan geeft het repertoire toch
wel doorslaggevend de weerspiegeling.
Als De Leeuwe tenslotte als belangrijkste resultaten van het Vlaams Volksto-
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neel drie factoren aangeeft, dan p as t het
wel even na te gaan in hoeverre die bestendigheid hebben bezeten. Hij noemt:
`die Hebung des Nationalbewusstseins,
ja sogar die Erweckung des Nationalstolzes', `die Fárderung der einheimischen Dramatik' en `den gunstigen Einfluss auf das Liebhabertheater' (46). Of
niet veeleer de politieke conjunctuur v an
het nationalisme de levenskansen (hoe
beperkt uiteindelijk ook) van het Vlaams
Volkstoneel heeft geconditioneerd, kan
momenteel, bij het ontbreken van een
grondige studie van dit gezelschap, niet
worden uitgemaakt; De Leeuwe heeft
voldoende stevige grond om op te staan
maar de twijfel is niet weggenomen. De
toenmalige eigen dramatiek heeft zonder
twijfel een zalige impuls gekend, maar
er is geen follow-up geweest tijdens de
jaren 30 met vergelijkbaar animo en gehalte, terwijl het amateurtheater, op enkele verdienstelijke punten van activiteit
na, door de Wereldoorlog en de gewijzigde communicatiebehoeften opgehouden is creatief te zijn. Maar het nagaan
van de evolutie van zijn historische bevindingen is inderdaad niet De Leeuwe's
taak geweest.
Kindermann sluit zijn levenswerk af met
een bezinning in welke mate een historisch oeuvre van deze omvang in ons
aperspectivisch tijdperk zinvol is. Uiteraard blijft hij op zijn stellingen staan
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maar hij geeft blijk op verstandige wijze
kennis te hebben genomen van de nietalledaagse of niet-humeurige bezwaren.
Mijn voo rn aamste opwerping blijf ik
handhaven: Kindermann heeft een imponerend-waardevolle externe geschiedenis gecomponeerd van een fenomeen, het
theater, dat hij langs de binnenkant als
een bekende grootheid poneert. De theaterwetenschap moet voor mij in eerste
instantie de zijnswijze en -waarden van
het theater als theater nagaan; pas dan
kan omzichtig worden uitgekeken naar
de realiseringsvormen en -voorwaarden
die de toepassing van dit fenomeen determineren. Kindermanns oeuvre is, met
dit niet helemaal in het achterhoofd
maar als behoeftencomplex op de voorgrond, een waardige afsluiting zoniet
apotheose van een voorbije opvatting
van de theaterwetenschap. Hij heeft er
nooit een geheim van gemaakt -- en ook
thans blijft hij dit beklemtonen — dat
theaterwetenschap voor hem een cultuurgeschiedenis via één enkel fenomeen
uitmaakt; deze opvatting ligt in deze
tien delen op imponerende wijze geëtaleerd. De volgende generaties zullen,
omzichtig maar als het hoort zonder
aanzien des persoons, de verse stellingen
toetsen aan de histo ri sche inventaris van
deze in zijn ijver, kennis en volharding
waarlijk indrukwekkende man.
C. Tindemans

Boekbespreking

Binnengekomen boeken, aan het begin van iedere
rubriek vermeld, worden besproken naar mogelijkheid
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Andriessen, drs. H. C. J. — Groei en grens
in de volwassenheid. — Van Gorcum, As-

ik het boek op mij bekende theorieën nakeek, viel het zeer goed mee.
Een origineel opgebouwd naslagwerkje dat
in al zijn beknoptheid goede diensten kan
bewijzen.
G. Boeve

sen, Dekker & v. d. Vegt, Nijmegen, 19742,
391 pp., f 44,—.

Beirnaert, R., e.a. — Democratisch bouwen
aan een doelgerichte afdeling menswetenschappen. — Acco, Leuven, 1974, 78 pp.,
BF. 105.

Schneider-Andrée, R. — A B C der Bildungsref orm. -- Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1974, 139 pp., DM. 8,—.

G. Hellinga

Tussen aanhalingstekens.
Uitgangspunten in de psychotherapie
Boom, Meppel / Denis, Borgerhout, 1974,
151 pp., BF. 240.
Dit boekje is, aldus de auteur, een poging
om de lezer in een paar minuten een overzicht te geven van zoveel mogelijk hem onbekende referentiekaders van psychotherapie. Het wil de lezer helpen om een citaat
(tussen aanhalingstekens) van een of andere
autoriteit in de psychotherapie te situeren
in het `systeem' van die autoriteit of richting. Zo zijn 23 referentiekaders gegeven,
telkens aangevuld met definities en voorbeelden.
De auteur heeft zich een bijzonder moeilijke
opgave gesteld: in enkele bladzijden de invalshoek van Rogers, van Jung, van Moreno, enz. nauwkeurig weer te geven. Het is
onmogelijk te verifiëren of hij dit voor alle
theorieën goed gedaan heeft; daarvoor zou
men zijn werk moeten overdoen. Maar waar

E. en M. Polster

Praktijk van Gestalt
Lemniscaat, Rotterdam / Denis, Borgerhout,
1974, 264 pp., BF. 335.
Dit is de Nederlandse bewerking door J.
Valk van `Gestalt therapy integrated'. We
begrijpen dat Valk het woord therapie niet
bewaard heeft in de titel: het boek beschrijft immers een praktijk die niet uitsluitend therapie beoogt, maar ook het opwekken of versterken van groeimogelijkheden in
iedere gezonde mens. Toch is ook het
woord praktijk weer enigszins misleidend:
er komt heel wat theorie in het werk voor,
zij het niet systematisch en ook niet beperkt
tot de klassieke Gestalttheorie. Dit bijeengegaarde theoretisch materiaal, dat in de
details wat ordeloos is (of zijn er niet voldoende drukproeven gelezen?), is ten dele
goed uit de verf gekomen, maar vaak blijft
het bij een even aanstippen van een gegeven
of een bedenking. Dit soort grasduinen van
de schrijvers werkt storend, want men wil
graag de achtergronden of de verantwoording van hun meningen vinden.
De beschrijving van de praktijk schenkt
meer voldoening. Er zit een schat aan ervaringen en inzichten in, groot genoeg om
te doen verlangen naar een tweede lezing of
naar een occasioneel raadplegen van een
hoofdstukje.
G. Boeve
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Peeters, K. F. — 50 jaar IJzerstichting. —
IJzerstichting, Antwerpen, 1974, 143 pp..
Pethybridge, Roger — The Social Prelude
to Stalinism. — MacMillan, London, 1974,
343 pp., £ 7.
Marina Warner
Die Kaiserin auf dem Drachenthron
Leben und Welt der chinesischen
Kaiserinwitwe Tz'u-hsi. 1835 -1908
Vertaald uit het Engels door Klaus Fessel.
(Ploetz-Bildbiografien), Verlag Ploetz,
Würzburg, 1974, 269 pp., ill..
In onze westerse geschiedenisboeken komen
niet-Europese volkeren dan pas ter sprake
wanneer beschreven wordt hoe onze voorvaderen hun intrede doen in hun tot dan toe
onbekende gebieden. Al die volkeren hebben voor onze kijk op de geschiedenis
meestal niet meer dan een figurantenrol.
Gelukkig wordt er in onze jaren gewerkt
aan een `dekolonisatie' van de geschiedschrijving. Het doel zal moeten zijn bij een
echte wereldgeschiedenis uit te komen; één
van de wegen is van binnenuit de geschiedenis van de niet-westerse culturen te bekijken.
Een voorbeeld van hoe zoiets het zicht op
onszelf kan veranderen, kan dit boek van
Marina Warner ons geven. Zeker, het is
vooral een politieke biografie. Rondom de
hoofdpersoon maken we een stuk geschiedenis mee van het `Rijk van het Midden'.
We krijgen informatie over het regeersysteem, over de heersende corruptie, over het
onvermogen van een dynastie, over de tegenstellingen tussen arm en rijk. Maar
doordat de schrijfster zich op Chinees
standpunt heeft gesteld, kunnen wij onszelf
zien aankomen met het doel opium te verkopen, de `christelijke beschaving' te brengen, handelsbelangen te veroveren. En wat
men dan ook moet zeggen over het gedrag
en de politiek van de Chinese leiders van
dat ogenblik, er is genoeg gebeurd om ons
onze zelfverzekerdheid te doen verliezen.
Met dit boek dringen we een heel klein

beetje door in de Chinese geschiedenis; tot
nu toe heb ikzelf daarover nog maar heel
weinig gelezen — daarom kan ik niet beoordelen of er grove vergissingen begaan
zijn door de schrijfster noch of een andere
interpretatie meer legitiem is. Maar het
geeft veel stof om over na te denken en om
op voort te studeren. De prachtige illustraties helpen zeer de belangstelling levend
te houden.
Marcel Chappin
Jean Chesneaux
Peasant Revolts in China 1840 -1949
Thames and Hudson, London, Boekenimport Denis, Antwerpen, 1973, 180 pp., 66
ill., 157 BF..
Onder een iets te neutrale titel van een
eeuw Chinese boerenopstand beschrijft Jean
Chesneaux, professor van geeschihedenis
van het Verre Oosten aan de Sorbonne, in
feite een van de voornaamste voorwaarden
van Mao's overwinning in 1949: de groeiende ontevredenheid van de boeren als revolutionair potentieel. en als gunstig uitgangspunt voor de algemene communistische revolutie in China. Chesneaux verheldert in
zijn studie, waarin uitgebreid, minder bekend, feitenmateriaal is verwerkt, niet enkel
een belangrijke historische ontwikkeling
naar het Chinese communisme, maar ook
de aard zelf van dit communisme. Het boek,
een deel van de Library of World Civilization, is uitstekend geïllustreerd.
S. Heester
Richard W. Van Alstyne
The United States and East Asia
Thames and Hudson, London, Boekenimport Denis, Antwerpen, 1973, 180 pp., 67
ill., 157 BF.
Professor Van Alstyne begint zijn geschiedenis van de betrekkingen tussen de USA en
Oost-Azië met een beschrijving van de aantrekkingskracht die China, land van begeerte, in de loop der eeuwen op de vreemdelingen heeft uitgeoefend, ook op de Amerikanen vanaf het einde van de achttiende
eeuw, om het specifieke karakter avn deze
betrekkingen uiteen te zetten: hoeveel macht
de vreemdelingen in China ook hebben uitgeoefend, ze werden steeds als `barbaren'
beschouwd. Het grote gewicht van het boek
ligt echter op de recente politieke geschiedenis van de machtsverhoudingen tussen de
U.S.A. enerzijds en China en Japan anderzijds. Dit boek past dan ook helemaal in de
opzet van de Library of World Civilization,
een serie die zich op de ontwikkelingen in
de recente internationale geschiedenis toespitst.
S. Heester
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Hubert Jedin
Handbuch der Kirchengeschichte.
Band V1/2, Die Kirche in der Gegenwart.
Die Kirche zwischen Anpassung und
Widerstand (1878 bis 1914)
Herder, Freiburg, 1973, 624 pp..
Van het groot kerkgeschiedenis-handboek
o.l.v. Jedin is nu de laatste band verschenen, voor de periode van 1878 tot 1914. Met
band II (in voorbereiding) zal de hele set
zijn beslag gekregen hebben. De verdere
kerkgeschiedenis, namelijk van de Tweede
Wereldoorlog tot Vaticanum II, vergt een
eigen aanpak van de bronnen en zal daarom afzonderlijk in een supplementaire band
worden opgenomen.
Van Band VI, 2, die hier ter bespreking
voorligt, is het eerste deel gewijd aan het
pontificaat van paus Leo XIII onder de titel

Het probleem van de aanpassing aan de
moderne wereld (3 - 387). Daarin wordt
eerst de situatie van de kerk besproken in
de onderscheiden Westerse landen. In Pruisen en het Duitse Rijk woedt de Kulturkampf. In Oostenrijk treden spanningen op
de voorgrond in de Oostenrijks-Hongaarse
monarchie terwijl in Italië Quirinaal en Vaticaan scherp tegenover elkaar gaan staan.
In Frankrijk loopt de verzoening met de
katholieken op een mislukking uit. Daar
waar in het Iberisch schiereiland de balans
van revolutie naar reactie omslaat, valt in
de Beneluxlanden een neiging naar behoudsgezindheid waar te nemen. Het British-Empire kent zijnerzijds opnieuw een
soort katholiek zelfbewustzijn nogal verschillend van, maar toch niet zonder invloed op de 'American Way', op Ierland,
Australië en Canada; maar het verschilt nog
meer van wat zich onder de laatste Tsaren
afspeelt in het Russisch Rijk, in de drie
Poolse deelgebieden, de Donaumonarchie
en Zuid-Europa. Het eigendomsrecht, de
maatschappij-theorieën, gezin en familie, de
schoolkwesties, verenigingsleven, de pers en
het sjabloon van de godsdienstbestrijder komen hier aan bod. Ook de sociale beroering
waait door de gelederen der gelovigen, onder wie de boeren, de middenstand maar
vooral de industrie-arbeidersklasse het
meest tot de verbeelding spreken. Het is
ook de tijd waarin de politieke partijen, op
een nieuwe leest geschoeid, de verhouding
Staat en partij ter sprake brengen en de
katholieken bij de eeuwwisseling geconfronteerd worden met hun respectieve culturen.
Op het gebied van de vroomheid valt deze
periode samen met het opkomen van de eu-
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charistische congressen en de verering van
de Franse karmelites Thérèse van Lisieux.
Als reactie op de nieuwe feiten ontstaat een
springtij van nieuwe kloostercongregaties en
een dramatische restauratie van oudere orden. Ook in de kerkenbouw en de kerkelijke kunst uiten zich deze reacties. Hoe moeizaam deze evolutie soms was blijkt uit de
strijd om de kerkmuziek: de Gregoriaanse
plain ch an t werd van bovenaf opgelegd,
maar de polyfonie van Palestrina en de zogenaamde Caecilia-beweging bleven hardnekkig voortbestaan. Leerstellig werd er niet
minder gekampt.
Prof. 0. Kohler uit Freiburg aarzelt niet de
Encycliek Aeterni Patris aan te halen van
Leo XIII. Door de vernieuwing van Thomas' filosofie hoopt men een universele weg
te hebben gevonden om vele problemen van
deze tijd aan te kunnen. Naast de filosofie
doemt in alle hevigheid de kwestie van de
bijbel op, wordt het `Amerikanisme' als een
ketterij gebrandmerkt en vallen kerkorganisatorisch de herenigingsstrevingen op met
de Oosterse Kerken, die uitmonden (of mislukken) in de Uniatenkerk met haar onderscheiden, te Rome steeds voor verdacht gehouden riten.
Aan dit eerste deel beantwoordt het tweede
onder de titel: Defensieve ordening van
krachten (391 - 548). Vanzelfsprekend zijn
hier de bijdragen van de Leuvense hoogleraar Roger Aubert maatgevend. Deze kenschetst het hervormingswerk van Pius X als
conservatief. Hiervoor pleiten inderdaad
vanuit het hedendaags standpunt bekeken:
de reorganisatie van de Romeinse Curie, de
codificering van het kanoniek recht. Hiertoe behoort in mindere mate o.i. de liturgische hervorming (kinder-communie) en de
pastorale bekommernis waaronder de zogeheten Katholieke Actie. Dramatischer nog
was de modernistische crisis die in het nog
christelijk gebleven West-Europa zoveel
heilige muurtjes vergeefs zocht te slopen.
In een laatste en derde deel ten slotte, worden amper 40 bladzijden gespendeerd aan
de uitbreiding van de katholieke missies

vanaf Leo XIII tot aan de tweede wereldoorlog (550 - 597).
Men kan zich niet van de indruk ontdoen
dat, gezien wat re nu in de kerk gaande is,
dit monumentale werk wel eens het sluitstuk
zou kunnen zijn van een bouwwerk dat al te
lang in de steigers heeft gestaan. Nochtans
ook in deze optiek zal geen intellectueel
verzuimen dit kostbaar instrument een ereplaats te gunnen onder de standaardwerken
van zijn studio.
S. De Smet
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Dr. L. H. A. Groothuis 0. Carm.

De Brabantse bisschoppen Bekkers
en De Vet.
Wegbereiders van een vernieuwingsbeweging
(Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland, XXVIII), Stichting
Zuidelijk Historisch Contact, Tilburg, 1973,
312 pp., f 38,—.
Dit boek is een bewerking van een in 1971
door de universiteit van Munster aanvaard
proefschrift, waarin het pastorale optreden
wordt bestudeerd van de Brabantse bisschoppen Bekkers en De Vet, die als eersten en enigen van het toenmalig Nederlands episcopaat zich hebben ingezet voor
een algehele ve rn ieuwing van het kerke lijk
leven in Nederland. Wezenlijke kenmerken
daarvan waren dialoog, communicatie, het
samen als Gods volk onderweg zijn, het
handelen vanuit een persoonlijk verantwoordelijkheidsbesef, en het met elkaar leven in vrede en vreugde. Beide bisschoppen
hebben zich, elk op hun eigen wijze, ingezet voor een synthese van geloof en leven,
van kerk en wereld.
Groothuis heeft met dit boek een belangrijk werk verricht, doordat hij, op eerlijke
wijze omgaand met zijn bronnen, een betrouwbaar beeld heeft kunnen schetsen van
twee personen, die een grote rol hebben gespeeld in een beslissende periode van de
kerk in Nederland.
P. Begheyn
Peter Bamm

Een mensenleven
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, z.j.,
400 pp., f 25,90.
Peter Bamm is het pseudoniem van de in
1897 geboren Curt Emmrich, die door zijn
artikelen en boeken vrij bekend is geworden. In `Die unsichtbare Flagge' (1953) beschreef hij zijn werkzaamheden als chirurg
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Velen zullen hem kennen als de auteur die de Route
van Paulus' zendingsreizen naging en er
`Friihe Stdtten der Christenheit' (1954) over
schreef. Hetzelfde deed hij met de veroveringsreizen van Alexander de Grote.
`Een mensenleven' is een zeer leesbare autobiografie, die tegelijkertijd veel aandacht besteedt aan het Europa van de laatste 70
jaar. Het is een cultuurgeschiedenis van
Europa.
Panc Beentjes

Teilhard de Chardin
(Denken en Denkers) Wereldvenster, Baarn,
197414, 181 pp., f 13,75.
Een boek, dat op de beperkte Nederlandse
markt aan zijn veertiende druk toe is, behoeft werkelijk geen krans. Maar wie zich
in de vroegere uitgaven verdiept heeft, kan
ik aanraden deze veertiende druk nader te
bestuderen. Want Delfgaauw heeft zijn inleiding verrijkt met een aantal hoofdstukken, waarin zowel de wetenschapstheoretische vragen als de maatschappelijk-politieke implicaties van Teilhards ideeën nader
worden uitgewerkt en geplaatst in het kader
van de huidige situatie. Enige herhalingen
zijn daarvan wel het gevolg, maar toch
blijft het boek bijzonder leesbaar. En het
stimuleert het denken. Bovendien biedt het,
door een selecte bibliografie, een handreiking tot verdere studie.
P. Smulders
Engelbert Maximilian Buxbaum

Petrus Canisius und die kirchliche
Erneuerung des Herzogtums Bayern
1549 -1556
(Bibliotheca Instituti Historici S.I. XXXV),
Institutum Historicum S.I., Roma, 1973,
310 pp..
Deze dissertatie uit 1966 (sindsdien verschenen literatuur is amper verwerkt) bestudeert slechts een beperkte episode uit
het leven van de Nederlandse heilige. Op
basis van diepgaand archiefonderzoek wijst
Schr. op het belang van Canisius voor de
kerkelijke vernieuwing van Beieren in de zo
kritieke jaren van het midden der zestiende
eeuw. De grondslag daarvan was de hervorming van de Ingolstadter universiteit en de
daaraan gekoppelde zielzorgelijke arbeid,
waartoe o.m. de publikatie van de katechismus gerekend moet worden. Canisius'
werk in deze jaren bleek tevens van beslissende betekenis voor de stichting van jezuietencolleges in later tijd.
Ondanks de verrassende vondsten van nog
onbekende akten betreffende Canisius
wordt aan het reeds bestaande beeld van
de heilige hier niet veel toegevoegd; hoogstens worden de contouren wat scherper en
betrouwbaarder. In een aanhangsel vindt
men tekstuitgaven, enige detailstudies en
gegevens over de stand van het bronnenonderzoek. De personen rond Canisius komen nauwe lijks uit de verf. Tenslotte wordt
ook in dit boek deze Nederlander hardnekkig geannexeerd als `de eerste Duitse jezuiet'.
P. Begheyn
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Giannaras, A. — Aesthetik heure. — Francke, Bern, 1974, 144 pp., DM. 12,80.
Krings, Hermann, Hrsg. — Handbuch Philosophischer Grundbegriffe
f e 5 - 6. — Kósel
Verlag, München, 1974, 1233 -1539, 1540 1874 pp., DM. 12,— per deel.
Preobrashenskij, E. — Die sozialistische
Alternative. — Rotbuch Verlag, Berlin,
1974, 143 pp., DM. 6,—, abb. DM. 5,—.
Seifert, Josef -- Leib and Seele. — Anton
Pustet, Salzburg/Munchen, 1973, 380 pp.,
DM. 38,—, óS.268,—.
F. J. W . Harding

Jean-Marie Guyau (1854 - 1888)
Aesthetician and Sociologist.
A Study of his Aesthetic Theory and
Critical Practice
Droz, Genève, 1973, 135 pp., SF. 32,—.
Moralistisch abstraherend binnen de eerste
sociologische generaties, niet zonder enige
verwantschap met Nietzsche, is Guyau in
zijn theoretiserende werk over esthetica (Les
problèmes de l'esthétique contemporaine,
L'art au point de vue sociologique) bescheiden en vooral schools gebleven. S. analyseert droogweg de hoofdthema's en stellingen waarin Guyau het goede en het schone
probeert te verenigen tot `une création sociale'. Zijn invloed is erg gering uitgevallen,
althans niet nadrukkelijk aan te wijzen; zijn
wat wanhopige verzet tegen de theorie van
l'art pour l'art in een geleidelijk veranderende tijdssmaak is daar niet vreemd aan.
Omdat hij vooral in theorie geïnteresseerd
is geweest, bekleedt hij dan ook midden een
zo sterk empirisch georiënteerde periode,
logisch een tweede-rangspositie in de ontwikkeling van de esthetica, hoezeer ook zijn
opstelling een beter lot heeft verdiend. Helaas zal niet onze tijd daarin enige wijziging aanbrengen.
C. Tindemans
Corn. Verhoeven

Parafilosofen.
Wijsbegeerte buiten de school
Amboboeken, Bilthoven, 1973, 94 pp.,
f 8,90.
De reden voor deze uitgave is mij noch
tijdens, noch na lezing helder geworden.
Het is een bundeling van stilistisch fraaie,
maar inhoudelijk nogal gemakkelijk uitgevallen invallen over Nederlandse schrijvers
van formaat en literaire broddelaars, die
zich al dan niet uitdrukkelijk als wijsgeer
hebben gepresenteerd.
P. Begheyn

THEOLOGIE

Feneberg, Wolfgang — Der Markusprolog.
-- Kósel Verlag, München, 1974, 215 pp.,
DM. 58,—.
Fermet, A., et R. Marlé — Theologies
d'aujourd'hui. — Le Centurion, Paris, 1973,
272 pp..
Kertelge, Karl, Hrsg. -- Ruckfrage nach
Jesus. -- (Quaestiones Disputatae) Herder,
Freiburg/Basel/Wien, 1974, 223 pp., DM.
22,80.
Luijpen, Prof. Dr. W. — Theologie is antropologie. — Boom, Meppel, 1974, 217 pp.,
I 24,50.
Reckinger, Francois — Wird man morgen
wieder beichten? — Butzon & Bercker, Kevelaer, 1974, 210 pp., DM. 22,—.
Schlier, Heinrich -- Die Markuspassion. —
Johannes Verlag, Einsiedeln, 1974, 96 pp.,
DM. 9,50.
Weerwoord. Reacties op Dr. H. Berkhof's
Christelijk Geloof. — Callenbach, Nijkerk,
1974, 255 pp., f 31,—.
Alfons Deissler

De boodschap van het
Oude Testament
Katholieke Bijbelstichting, Boxtel, 1974,
182 pp..
Aan de titel heeft de uitgever toegevoegd:
Een poging tot beter verstaan. En mijns inziens is het een geslaagde poging, wanneer
men er de tijd voor neemt het boek echt te
bestuderen; het is geen leesboek, maar een
thematische leeswijzer door het gehele Oude
Testament heen. Veel nieuwe gegevens van
de huidige bijbelwetenschap en theologie
zijn erin verwerkt, zodat het werkje actueel genoemd kan worden.. Het zou ook als
leidraad voor bijbelgroepen goede diensten
kunnen bewijzen, mits men dan niet in één
jaar klaar wil komen en er een goede leiPanc Beentj es
ding bij aanwezig is.
C. H. Dodd

Dichtbij als een mens
Gooi en Sticht, Hilversum, 1974, 144 pp..
Op 86-jarige leeftijd voltooide de Engelse
nieuwtestamenticus Dodd (bekend om zijn
`Parabels of the Kingdom', 'The Apostolic
Preaching and Its Development' en zijn studies over het vierde evangelie) zijn laatste
werk, dat hij zelf 'The Founder of Christianity' noemde, maar dat in het Nederlands
`Dichtbij als een mens' moest gaan heten.
De achterflap van het boek geeft een goede
afspiegeling van de inhoud: `Van de getuigenissen over Jezus poogt de auteur door te

88

stoten naar de persoon van Jezus zelf'. Een
bekend geluid uit de Leben-Jesu-Forschung,
die is stukgelopen op precies dit punt: het
achter de tekst willen kijken, het beter willen weten dan de tekst.
Het `uitstekend exegetisch materiaal' dat
wordt aangekondigd op de flap zijn de
evangelieteksten zelf, maar waarschijnlijk
heeft men iets anders op het oog gehad dat
ik in het boek niet heb kunnen ontdekken;
of het moest zijn dat men de parabel van
de timmerwerkplaats bedoelt (p. 97), waarbij een van de twee broers opstuivend zaagsel in zijn oog krijgt; een nieuw ontdekt
handschrift misschien?
Tenslotte kleven aan de verta ling enkele
vervelende fouten. Een physician is een arts
en geen fysiker (p. 19), zwart-nacht (p. 127)
is evenals `chronologiker' (p. 27) geen geweldig Nederlands.
Panc Beentjes
Walter Kasper
Glaube im Wandel der Geschichte
(Topos-Taschenbucher), Matthias-Grunewald-Verlag, Mainz / Patmos-Verlag, Dusseldorf, 1973, 214 pp., DM. 7,80.
In een pocket een ruime keuze uit eerder
gebundelde studies van deze jonge theoloog,
`Glaube und Geschichte'. Voor de hier herdrukte studies geldt uiteraard wat vroeger
reeds gezegd is n.a.v. het grotere werk
(Streven 24/1 (maart 1971) 660).
S. Trooster
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den gesignaleerd die aan de exegese van
Romeinen 9 -11 kleven in Barths beroemde
Rdmerbrief. Het derde deel van het proefschrift, getiteld `Kruispunten en uitzichten'
stelt in alle eerlijkheid de vragen die het
lezen van Barths werk oproept.
Panc Beentjes
J. F. Lescrauwaet, e.a.
Plaats voor Maria in deze tijd?
Gooi en Sticht, Hilversum, 1974, 60 pp..
Dat het antwoord op de gestelde vraag positief is, blijkt reeds uit het verschijnen van
dit boekje. Aanleiding was de voltooiing
van de restauratie in het Noord-Brabantse
De Hasselt van de Mariakapel uit 1500.
Een viertal deskundigen hebben de hernieuwde opening vergezeld doen gaan van
een lezingencyclus. Met name de analyse
van de psycholoog W. Berger is zeer interessant. De bijdragen uit de Oosterse en reformatorische Kerk zijn zeer verhelderend,
terwijl het opstel van Lescrauwaet over Maria als gelovige weinig nieuws te bieden
heeft. Uitspraken als: `Zij laat zich vrij bevruchten door het scheppende woord van
God' en `De vruchtbaarheid van haar gelovig hart ging vooraf aan de vruchtbaarheid
van haar schoot' (p. 18) zijn m.i. verlegenheidsfrasen die de eigenlijke problemen terzijde laten. Tenslotte: het dogma van Maria Tenhemelopneming is van 1950, niet zoPanc Beentjes
als p. 37 zegt van 1959.

Dr. W. L. Dekker

Getuige Israël
H. Veenman & Zonen, Wageningen, 1974,
214 pp., f 16,90.
De ondertitel van het boek — Dogmatische
en bijbels-theologische studie over de plaats
van Israël in het denken van Karl Barth,
met name in zijn Kirchliche Dogmatik --moet duidelijk maken hoe men het `Getuige' moet interpreteren. De geschiedenis van
Israël is voor Barth `die Vorgeschichte Jesu
Christ'; Jezus Christus is en bepaalt alle
werkelijkheid. Israël bestaat in zijn getuigezijn. Na de opstanding van Jezus behoeft
de getuige niets nieuws meer te zeggen (p.
12), maar zijn getuigenis van de verzoening
blijft van kracht. Het is goed te bedenken
dat Barth de term `Israël' doorgaans gebruikt voor het theologisch begrip `Godsvolk', terwijl hij voor het meer politieke begrip meestal `joden' of `jodendom' bezigt.
De auteur heeft met deze disse rt atie gemeend de omgekeerd chronologische weg
van de Kirchliche Dogmatik te moeten bewandelen, hetgeen de ontwikke li ngsgang in
het werk van Barth onoverzichtelijk maakt.
Ook is het nogal mager wanneer in minder
dan twee pagina's (83 - 84) de gevaren wor-

Dr. K. H. Miskotte
Om het levende woord
Kok, Kampen, 1973, 378 pp., f 27,50.
Bij het lezen van deze `Opstellen over de
praktijk der exegese' overvielen mij twee
tegenstrijdige gevoelens. Aan de ene kant is
het boek zeer gedateerd; men merkt het aan
de stijl, de wijdlopigheid en het verhullend
spreken over exegetisch-kerke lijke kwesties.
Zo bezien heeft het werk na 40 jaar niet
meer zulke goede papieren. Aan de andere
kant heeft Miskotte een monumentaal werk
neergeschreven, waarin hij zijn liefde voor
werkelijke exegese niet onder stoelen of
banken steekt. Hij kiest overduidelijk partij
in de kwestie van `wat er blijkbaar staat' en
van `wat er eigenlijk bedoeld is. (p. 34). De
exegeet immers is gebonden aan de tekst;
`verstaan beteekent voor hem het verstaan
van het geschrevene, niet van het beschrevene' (p. 47). Of om hetzelfde in andere
woorden te lezen: `Wij leggen immers den
tekst uit, niet de gebeurtenissen achter den
tekst, maar den tekst zelf' (p. 179). Zo beschouwd kan de hoofdgedachte van de
praktijk der exegese nog steeds nagevolgd
Panc Beentjes
worden.
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GODSDIENST
Buckinx-Luykx, A., — Een paus voor onze
tijd. -- Poppecentrum, Averbode, 1974, 207
pp., BF. 285.

De Kerk in Mocambique. --- Missiecentrum
Pater Damiaan, Breda, Dic Map, Horstink,
1974, 256 pp., f 13,50.

Hulsho f, Jan -- Wahrheit and Geschichte.
— Ludgerus Verlag, Hubert Wingen, Essen,
1973, 213 pp..

Krause, Gerhard — Weihnachtspredigten.
— J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tubingen,
1973, 172 pp., DM. 9,50.

Kriener, Martin --- Aporien der politischen
Predigt. -- Chr. Kaiser, Verlag, Munchen,
1974, 70 pp., DM. 7,80.

Kripp, Sigmund -- Abschied von Morgen.
— Patmos Verlag, Dusseldorf, 1973, 199
pp., DM. 16,—.

Lindmaijer, Maria Anna --- Mein Verkehr
mit Armen Seelen. --- Christiana Verlag,
Stein am Rhein, 1974, 142 pp., SF. 7,80.

Pieper, Josef -- ttber die Schwierigkeit heute zu glauben. -- Kbsel Verlag, Munchen,
1974, 332 pp., Paperback DM. 25,—.

Terruwe, Dr. A. A. A. — Kom uit de boom
Zacheus, ik kom bij je eten. -- De Tijdstroom, Lochem, 1974, 55 pp., f 10,—.
Wilims, Wilhelm — Der geerdete Himml.
-- Verlag Butzon & Bercker, Kevelaer,
1974, 192 pp., 15 beeldcollages, DM. 22,—.

A. H. van den Heuvel

Hij zal het delen met zijn vrienden.
Verhalen over Jozua van Nazareth
Ten Have, Baarn, 1974, 104 pp., f 8,50.
Navertellingen uit het Nieuwe Testament,
zeer vrij en soms nauwelijks nog met een
perikope in verband te brengen. Dergelijke
kritiek heeft de auteur voorzien; zijn voorwoord is daarom een uitvoerig exposé over
de bedoeling van het geschrift. De verhalen
hebben -- zo zegt hij -- noch literaire noch
theologische pretenties; zij fungeren ook
niet als een substituut voor de bijbelse verhalen: de bijbelverhalen zelf moeten zegevieren. Wat is dan het doel van het boek?
Een pleidooi voor gedurfd navertellen, terwijl men weet dat de verhalen het nooit
zullen winnen van de bijbeltekst zelf. En
om de afstand tussen tekst en navertelling
te benadrukken werd de naam Jezus gespeld
als Jozua. Kortom, een erg ondoorzichtige
Panc Beentjes
argumentatie.

Hans Kung
in de kerk
Gooi & Sticht, Hilversum, 1974, 116 pp..

Wat blijven moet

Het eerste deel van dit boekje, waarin het
gaat om `de vraag op welke wijze de christelijke boodschap verkondigd en gerealiseerd moet worden in de kerk en de samenleving van vandaag', bevat een redevoering,
onder dezelfde titel gehouden o.m. in de
Amsterdamse Dominicuskerk. Het is een
eerlijk en hartverwarmend pleidooi voor
wat als enige blijven moet: de persoon van
Jesus zelf en alles wat in Hem gegeven is.
In die zin is Kling dan ook wars van elke
wettische benepenheid en reëel ten aanzien
van de mogelijkheden en onmogelijkheden
binnen christendom en kerk. De bladzijden
die hij wijdt aan een portret van Christus,
vormen een ontroerende hedendaagse geloofsbelijdenis.
Het tweede deel bevat Kungs bijdrage in de
bundel Fehlbar, waarin hij op grond van
overtuigende argumenten ervoor pleit onfeilbaarheid van bepaalde kerkelijke geloofsuitspraken en instanties plaats te Iaten
maken voor de onverwoestbaarheid en onwankelbaarheid van de kerk, in weerwil
juist van haar feitelijk feilbaar handelen en
spreken.
In het speciaal voor deze uitgave geschreven
voorwoord betuigt Kung zijn solidariteit
P. Begheyn
met de kerk in Nederland.

Maria de Groot

Klein Handvest
Gebeden
Holland, Haarlem, 1973, 112 pp., f 9,90.
Gebeden te maken die krachtens taal en
inhoud kunnen gaan van mond tot mond
en ook op papier niet verbleken, is slechts
zeer weinigen gegeven. Gelukkig zijn het er
binnen het Nederlands taalgebied niet al te
weinig. In elk geval moet tot hen gerekend
worden de Haagse dichteres-predikante Maria de Groot, die in deze bundel reeds aan
de werkelijkheid getoetste teksten opnam,
die eerlijk, bemoedigend en rijkgeschakeerd
zijn: een handvest dat waarachtig houvast
P. Begheyn
biedt.

Rudolf Schnackenburg

Opdat wij mogen geloven
Katholieke Bijbelstichting, Boxtel, 1974,
131 pp..
De bekende nieuwtestamenticus heeft een
aantal meditaties en preken waarin het begrip `geloof centraal staat, laten bundelen
tot een boekje met als ondertitel: `Inspiratie
uit het Nieuwe Testament'. Hoewel de teksten uit het Nieuwe Testament aanleiding
zouden kunnen geven tot een diepe exegese,
laat de auteur het er een beetje bij zitten.
Zelfs zijn persoonlijk getuigenis over Jezus
Panc Beentjes
doet mat aan.
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er in de loop van de jaren in Albanië is misgegaan. Hij is het bijvoorbeeld die de
bloedwraak heeft ingevoerd om het volk
blijvend te verzwakken.
Natuurlijk is de schrijver een trouw volger
van de partij-opvattingen. De hoge Turken
misbruiken en bedriegen de lagere. Hun lot
is hun totaal onverschillig. Zij denken alleen aan hun eigen carrière en genoegens.
Schrijver is daarbij ook een Albanees, een
zoon van het totaal in de steek gelaten volk.
De Turken (lees Amerikanen, waarvan men
door een diepe kloof gescheiden is) worden
geholpen door de Venetianen (De SovjetUnie, die geestelijk toch veel dichter bij
staat en eigenlijk steun in de strijd had
moeten geven).
Het wonderlijke is nu dat men dit boek
ademloos en achter elkaar uitleest. Ieder individu dat er in beschreven wordt, krijgt
volledig gelegenheid om zich te ontwikkelen.
Ook daar waar de figuren standpunten
moeten representeren, zoals die van de
technici en de gelovigen in het Turkse leger,
worden ze als volledige mensen beschreven.
Naast de begin-werken van Solzjenitzyn bewijst Kadare, dat het socialistisch realisme
wel degelijk kunstwerken van belang af kan
leveren.
C. J. Boschheurne

Stuttgart, 1974, 276 pp., DM. 32,—.

Jaroslav Hasek

5'c/0i-zing, Klaus, Hrsg. — Neues Mt-spiel
Original-Ton. — Suhrkamp, Frankfurt,

De lotgevallen van de brave soldaat
Svejk.
In het achterland

1974, 326 pp., DM. 11,—.

Schwarz, Wilhelm Johannes — Der Erzuhler Siegfried Lenz. — Francke, Bern, 1974,
189 pp., DM. 17,80.

Solzjenitsyn, Alexandr — De Goelag Archipel. — De Boekerij, Baarn, 1974, 516
pp., f 19,90.
Vos, Herman — Nathalie, Nathalie. — De
Clauwaert, Leuven, 1974, 171 pp., BF. 195.

Ismael Kadare

De Regentrommen
Pegasus, Amsterdam, 1974, 223 pp., f 11,90.
Van deze Albanese schrijver kennen wij al
een andere roman: De generaal van het
Dode leger (cfr. Streven, april 1973, p. 726).
Speelde die in het heden, het nu voorliggende werk gaat in de Albanese traditie terug naar de grote tijd van verzet tegen de
invallende Turken, de tijd van de nationale
held Skanderbeg. Als zodanig is dit werk
een epos op de heldhaftigheid van het Albanese volk. Afwijkend van de oude liederen waarin deze periode ook beschreven
werd, gaat de schrijver nu de gang van zaken laten zien vanuit het Turkse kamp. De
tegenstander krijgt dus ook iets menselijks.
Maar hij krijgt wel de schuld van alles wat

Pegasus, Amsterdam, 1974, 302 pp..
Men hoeft maar naar de kaart van de oude
Habsburgse monarchie te kijken om de romantische mogelijkheden van dit land te
zien. Tussen Bodensee en Karpaten vormde
ze een mogelijke brug tussen oost en west.
Die romantische mogelijkheden zijn in de
kunst zeker gedeeltelijk verwezenlijkt. Kijkt
men naar de nostalgie van de Oostenrijker
van nu naar die tijd van toen, dan krijgt
men de indruk dat ze ook in het werkelijke
leven verwezenlijkt zijn. De niets-doende
Hofrat, Strauss, de wals, de handkus en de
aapjeskoetsier spelen er nog een rol. Maar
men kan niet ontsnappen aan de indruk dat
deze mogelijkheden alleen in Wenen zijn
verwezenlijkt. Wenen vormt inderdaad een
brug tussen oost en west. In de meest letterlijke zin; men hoeft slechts de dorpen
west en oost van de stad met elkaar te vergelijken. Maar we mogen ons afvragen hoe
was zelfs hier die verwezenlijking. Hasek
stelt zich namelijk ten doel de werkelijkheid
van de stervende monarchie vanuit Praag te
schilderen. En zelfs Wenen was niet alleen
Strauss. Het is niet onleerzaam om daar-
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over de jeugdgeschiedenis van A. Hitler nog
eens door te lezen. Maar hoe was het leven
buiten het hart van de monarchie. Men had
er waarschijnlijk weinig contact met de buitenwereld. Toen Dostojevskij zich in Praag
wou vestigen, was dat voor hem als buitenlander onmogelijk. De literatuur zelf vertelt
ons weinig over dit land buiten Wenen.
Musil gebruikt het als decor om een Duitssprekende gemeenschap duidelijker te isoleren. Is wat we bij Kafka lezen werkelijk
de sfeer waarin de toenmalige Duitse gemeenschap in Praag leefde? De Tsjechische
componisten doen ons soms melancholiek
aan, maar maken ons ook niet veel wijzer.
Hasek probeert het Praag uit het eerste jaar
van WO I nu te beschrijven aan de hand
van zijn brave soldaat Svejk, een soort Sancho Panza, zonder Don Quichotte. Hij
schildert ons een door domme officieren
beheerste maatschappij, die tot in haar
merg verrot is. Een maatschappij van onrecht, oneerlijkheid en terreur. We zien een
politiestaat van het meest ongunstige type.
Er is in niets ook maar de minste overeenstemming met de monarchie van Grinsing,
Wienerwald en Operette. Het is uiterst
moeilijk nu nog te zeggen of deze schildering juist is, men kan het niet laten te dénken dat dit overdreven is. Een paar regels
uit Karl Kraus' Chor der Offiziere bevestigen echter het beeld dat van het leger
wordt gegeven:
'Und das weisz heut doch jedes Kind
Wir fall'n nur wenn wir b'soffen sind'.
De mensen die dit werk eerst lazen, kenden
de tijd waarover werd geschreven. Hasek
wilde aan hen trouwens iets heel anders
vertellen, namelijk dat dezelfde mensen die
zo een grote en zo een verderfelijke rol
hadden gespeeld in de laatste dagen van de
monarchie, ook, met een ander masker op,
weer een grote rol speelden in de nieuwe
republiek.
C. J. Boschheurne
Wolfgang Rothe, Hrsg.

Die deutsche Literatur in der
W eimaner Republik
Reclam, Stuttgart, 1974, 486 pp., DM. 32,80.
W. Rothe, altijd al erg gevoelig voor de
politiek-maatschappelijke determinanten in
het verschijnsel van de bellettrie, heeft andermaal een synthese ontworpen die zonder
meer alternatief aandoet. De periode van
de Duitse geschiedenis tussen 1918 en 1932,
die niet bepaald kan klagen over gebrek
aan belangstelling, blijkt zich, inzake literatuuronderzoek, totnogtoe te hebben vastgeklampt aan ofwel de nageschiedenis van
de expressionistische hoogconjunctuur of-
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wel de isolering van de dominante romanciers; geen van beide aspecten acht S. te
verwaarlozen maar precies daarom wil hij
de begeleidende factoren thans grondig belichten omdat ze beide voorgaande pas mogelijk maken. Daarom ligt nu de nadruk op
de ongewone feiten en strekkingen en het
resultaat is, ook kwalitatief, uitgesproken
voortreffelijk. Voorop loopt het drama met
zijn theatrale eigenzinnigheid; Th. Koebner
(de Nieuwe Zakelijkheid als crisis van het
liberalisme), E. Schurer (de postexpressionistische komedie) en F. Trommler (met
prachtig demonstratiemateriaal over het politiek-revolutionaire theater) variëren een
aantal vaste criteria en stimuleren de analyse in de diepte, sterk gesteund door de
politiek-doctrinaire codes van de ideologische partijen (F. Schonauer, H. Denkler).
De roman wordt niet opgehangen aan individuele namen maar aan tendensen, zoals
tijdsbewustzijn, analyse van het verleden,
sociale determinanten, mythisering, provincie-karakter (W. Wendler, W. Schiffels, J.
C. Thóming, H. F. Pfanner, W. Rothe, H.
Schumacher). Ook de lyriek wordt thematisch-ideologisch (H. N. Fugen, H. D. Schilfer, F. J. Raddatz, C. Rulcker) ontleed,
evenals de nationaalsocialistische `vdlkische'
literatuur (A. von Bormann) en de typische
tijdswaarde van het cabaret (K. Riha). De
ongewoon hoge waarde van het literaire
essay (R. Wuthenow) wordt wat pijnlijk geconfronteerd met het negatieve affirmatiekarakter van de germanistiek (S. Reinhardt)
waarvan de belangrijke vertegenwoordigers
later onverdroten tot collaboratie zijn overgegaan. Het zijn nergens monografieën, het
is ook geen poging tot volledigheid, het is
evenmin een haastige restauratie met nostalgisch leedvermaak; maar een kordaat
aangeven van vitale aspecten (hoe ze ook
hebben uitgepakt in de mentale constellatie
van de tijd) die een bepalende stroming
vertegenwoordigen voor deze woelige 15
jaar.
C. Tindemans
AIbert Hauser - Anton Kruttli

Literatur als Prozess.
Literaturgesprache zum Thema
Autor - Kritiker - Leser
Arche, Ziirich, 1973, 174 pp., DM. 16,80.
De hier verzamelde primaire teksten, kritische commentaren en samenvattingen van
lezersreacties (gecomprimeerd protocol van
een samenkomst van auteurs, critici en lezers in een open gesprek) blijken te ontgoochelen. Niet zozeer omdat deze lokaalZwitserse garnituur op onbehoorlijk peil
over literatuur zou denken, maar wel dat
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het in de titel beloofde proces-karakter in
deze publicatie niet blijkt. De creatieve
teksten nemen veel meer ruimte in beslag
dan de kritische reacties en de compilaties
van uren uitwisseling onder de drie soorten
deelnemers. M.a.w. het functionele document geeft te weinig inzicht in de ware natuur van de confrontatie, indien niet mechanisch wordt vastgehouden aan de integrale geluidsband. De lezer van dit boek
kan slechts in moeizame aanvulling door
zijn verbeelding in de buurt komen van
wat kennelijk een vruchtbaar ruilakkoord is
geweest.
C. Tindemans
Marcel Reich-Ranicki

Zur Literatur der D.D.R.
Piper, München, 1974, 166 pp., DM. 10,—.
De Duitse literatuurcriticus (zelf uit de
DDR gevlucht in 1958) zet hier zijn meestal
in het weekblad Die Zeit tussen 1963 en
1973 verschenen recensies over DDR-nieuwigheden keurig op een rijtje. Ongetwijfeld
is de selectie representatief voor een `betere'
literaire smaak: A. Seghers, E. Strittmatter,
S. Heym, S. Hermlin, F. Fuhmann, H.
Kant, G. de Bruyn, G. Kunert, C. Wolf,
R. Schneider, U. Plenzdorf, W. Biermann
en J. Becker, doorgaans ook in de Bondsrepubliek gepubliceerd. S. blijft achterdochtig raadselen over motieven en geheimen in
deze overheersend proza-teksten. Gehalte
en belofte weet hij voldoende keurig aan te
duiden maar de ideologische fundering kan
bij hem telkens rekenen op een forse slogan. Mag dit standpunt (met zijn verleden)
begrijpelijk zijn, het -al-dan-niet-duidelijke
standpunt van de auteur zelf, noodzakelijk
voor de intrinsiek-literaire evaluatie, raakt
herhaaldelijk in de verdrukking. Het beste
is wellicht nog deze terecht geldige opstelling voorzichtig te vergelijken met de degelijke integrale interpretaties die momenteel
op de Duitse boekenmarkt te verkrijgen
zijn.
C. Tindemans

Wolfgang Lockemann
Lyrik, Epik, Dramtik oder die
totgesagte Trinitiit
A. Hain, Meisenheim am Glan, 1973,
374 pp., DM. 49,—.
Zoals elke generatie op haar beurt en uit
eigen aandrang de zekerheden van de vorige
fundamenteel betwijfelt, zo is deze belangrijke (maar vrij vaak erg moeizame) studie
een constructief antwoord op het bekende
werk van K. Hamburger, Die Logik der
Dichtung (1957). In dit bestek is het uitgesloten enigszins trefzeker of rechtvaardig de
uitgebreide zoektocht te verhalen die S.
ondernomen heeft om de kern van de tra-
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ditionele drie literaire genres en uiteraard
ook de bevestiging van het goede recht op
bestaan van deze aanduidingen te beschrijven. Het is een onuitputtelijk rijk boek en
dat is wellicht het enige grondige verwijt;
verder lijdt het enkel onder het gebrek aan
voldoende organisatie. Dit laatste kan een
onoverkomelijk bezwaar lijken, maar dat is
slechts schijn. Er is immers een imponerende systematiek aanwezig nl. de poging tot
zelfstandige omschrijving en ontleding (met
overstelpend veel voorbeelden die zorgvuldig geanalyseerd worden) van het grondwezen van de genres; deze poging echter kan
niet gebeuren zonder voortdurende interactie van de verschillende opvallendheden
(om ze te isoleren, of om ze met elkaar in
relatie te plaatsen, altijd dus om ze vergelijkbaar te behandelen), ook al is consequent het blikpunt gericht op de verheldering van telkens één van het trio. En deze
onderlinge wezensbepaling desorganiseert
de uiteenzetting vaak meer dan toelaatbaar
kan worden geacht. S. spoort de sleutels
tot elk genre op, discuteert met de omvangrijke bibliografie en komt tot het formuleren van resultaten. Deze resultaten blijven
te weinig gestructureerd en/of geschematiseerd, al is hier natuurlijk ook de literaire
bent zelf medeverantwoordelijk voor die
immers bij herhaling en als om strijd overgaat tot het vermengen van karakteristieken
waar S. precies zich als opdracht heeft gesteld de ongecompromitteerde wezenstrekken te achterhalen. S. respecteert principieel
de indeling in de drie genres, al was het
maar omdat generaties en eeuwen erin geloofd hebben en ze dus niet te schrappen
zijn, maar hij wil ze wel hun normatieve
dwang ontnemen en die vervangen door een
systematisch inzicht. Zo wordt het tenslotte
toch een pleidooi voor de (groter dan doorgaans aanvaarde) autonomie van het literaire kunstwerk dat in zich een gestructureerde code bevat die door de activerende
lezer geraadpleegd, ontcijferd of verwaarIoosd (voor eigen lezerscategorieën van leesreageerbaarheid) wordt. Dit nu is scherp
in tegenstelling tot de huidige structuralistische opvattingen dat het kunstwerk in
eerste instantie in de leesdaad van de lezer
gerealiseerd wordt. Tenslotte moet je S.
gelijk geven: pas na of door middel van een
systematische wezensbepaling (niet in het
luchtledige, maar uit de factoren die, omdat ze de aanspreekbaarheidspotentie van
de lezer mobiliseren, determinerend voor
de specificiteit van het genre moeten genoemd) komt het begrip literatuur resp.
literatuurwetenschap onder handbereik.
C. Tindemans
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Arnold, Paul — Le thédtre japonais d'aujourd'hui. — Renaissance du livre, Bruxelles, 1974, 123 pp..
Badenhausen, Rolf, en Harald Zielske,
Hrsg. — Buhnen f ormen, Buhnenrkume,
Biihnendekorationen. — Schmidt, Berlin,
1974, 217 pp..
Biedermann, Marianne — Das politische
Theater von Max Frisch. — Schauble,
Lampertheim, 1974, 182 pp..
Csato, Edward — Polnisches Theater unserer Zeit. Band 12. — Schauble, Lampertheim, 1974, 138 pp..
Fickert, Kurt — To heaven and back. —
University Press of Kentucky, Lexington,
1972, 70 pp., $ 6,—.
Frauenrath, Mireille — Le fils assassiné. —
Fink, München, 1974, 121 pp., DM. 38,—.
Frohlich, Petra — Das nicht-kommerzielle
amerikanische Theater. — Schauble, Lampertheim, 1974, 236 pp..
Harding, Laurence V. — The dramatic art
of Ferdinand Raimund and Johann Nestroy. — Mouton, The Hague, 1974, 243 pp.,
f 48,—.

Hughes, Catherine — Plays, Politics and
Polemics. — Drama Book, New York, 1973,
194 pp., $ 8,—.
Jhering, Herbert — Der Kampf urns Theater. — Henschel, Berlin, 1974, 487 pp., M.
18,—.
Pfister, Manfred — Studien zum Wandel
der Perspektivenstruktur in elisabetanischen
and jakobáischen Komtidien. — Fink,
München, 1974, 228 pp., DM. 68,—.
Reiter, Seymour — World Theater. — Horizon Press, New York, 1973, 259 pp.,
$ 10,—.
Schneider, Gunther — Untersuchungen zum
dramatischen Werk Robert Musils. —
Lang, Bern, 1974, 272 pp..
Wisenthal, J. L. — The marriage of contraries. — Harvard University Press, Cambridge,1974, 259 pp., $ 10,—.
Christoph Funke
Der Regisseur Horst Schónemann.
Bericht - Analyse - Dokumentation
Henschelverlag, Berlin, 1971, 136 pp.,
M. 18,50.
Dit deeltje in een nu reeds ruim bekende
reeks die met tijdsdocument, vriendencommentaar en foto-illustraties een alleraardigst
geheel van actuele begeleiding van het theater vormt, doet vlijtig mee aan wat blijkbaar
onvermijdelijk idoliseringsliteratuur is ge-

worden. H. Schónemann, die aanvankelijk
in de provincie het acteur- en regisseurambacht heeft aangeleerd, is sedert 1958 te
Oost-Berlijn (Maxim-Gorki-theater) en sedert 1966 te Halle (Landestheater) een der
erkende groten in het theater. Hij heeft een
groot aandeel gehad in het op scène brengen van nieuwe auteurs als R. Kerndl, C.
Hammel en H. Kant, d.w.z. een serie regiembevestigende auteurs met nauwelijks
kritische inslag maar met veel zoeterige indoctrinatie. S. levert bijgevolg een, als dit
genre je aanspreekt, perfect werkstuk af
waarin de biografische, artistieke en ideologische reliëfdata keurig worden aangereikt.
C. Tindemans
Gabriele Inacker
Antinomische Strukturen im Werk
Hugo von Ho f mannsthals
A. Kummerle, Góppingen, 1973, 287 pp.,
DM. 34,—.
De notoire moeilijkheidsgraad die deze impressionistische auteur blijft kenmerken,
wordt in deze koel-vernuftige studie in belangrijke mate verduidelijkt. Het gaat om
de analyse van twee antinomische begripsparen die fundamenteel voor het levensgevoel en voor de vormcode van deze auteur
blijken te zijn: voortschrijdende tijd/duur
en eenzaamheid/gemeenschap, en via dit
duo tracht S. de werkingswaarde t.o.v. de
poëtologische genres te ontdekken. Zij onderscheidt daartoe 3 fasen die elk voor zich
een ander niveau in de omgang met de antinomieën vertegenwoordigen. In de (lyrische) debuutfase oriënteert Hofmannsthal
zich weg van het naturalisme (met zijn opeenvolging van tijdsmomenten en de communicatieve behoefte) door bewust discontinuïteit en het magische vereenzamingsmoment op te zoeken. Wellicht is hier de invloed van Bergson in het spel (`intuïtie' en
`duur' als centrale thema's verwant met
diens `durée pure'), alvast affiniteit, en deze
tendensen worden overtuigend geadstrueerd.
In een 2e fase ontdoet zich Hoffmannsthal
van de benauwende grenzen tussen subject
en object en verovert een versoepelde ikstructuur; het maakt hem meteen geschikt
voor het drama als vormoplossing, waarvan
de resultaten direkt te merken zijn in de
specifieke taalbehandeling die mono- en
dialoog door elkaar heen laten lopen. De 3e
fase is de bekende komedie-fase, waarin
spreken en zwijgen niet langer contrasten
vormen, waarin het leven gemetamorfoseerd
wordt in droom en spel (de Calderon-invloedssfeer) zodat uiteindelijk een existen-
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tieel drama te voorschijn komt dat van introversie uitgroeit naar een bovenindividualiteit die rakelings langs de utopie heen
schiet en zoiets als een synthese uitmaakt.
C. Tindemans
Jan Knopf

Bertolt Brecht
Ein kritischer Forschungsbericht
Athendum, Frankfurt, 1974, 228 pp.,
DM. 19,80.
Wolfgang Schivelbusch

Sozialistisches Drama nach Brecht.
Drei Modelle: Peter Hacks-Heiner
Muller-Hartmut Lange
Luchterhand, Neuwied, 1974, 264 pp.,
DM. 9,80.
Onder de subtitel `Fragwiirdiges in der
Brecht-Forschung' vat J. Knopf al de weerzin samen die hem in het contact met de
uitgebreide schaar Brecht-experten ten deel
is gevallen. Waar Forschungsberichte doorgaans een zo waardevrij mogelijke nuchtere
samenvatting van een wetenschappelijke toestand brengen, gaat Knopf drastisch op de
kritische toer en elk van zijn verhalen is een
beknopt essay dat wezenlijke en overbodige
aspecten, waarschijnlijke en ronduit valse
stellingen aantoont in beperkte, maar gezaghebbende zinnen. En ieder van zijn stellingnamen is een rechtzetting of een verwijzing van noodzakelijke onmiddellijke opdrachten in het Brecht-onderzoek. Waaraan
hij bijzondere aandacht schenkt: het begrip
Verfremdung (uit de Russisch-formalistische
hoek weggehaald), de editie-problemen, de
debuut-vraagtekens, het behaviorisme als
tussenfase, de Lehrstiick-theorie, de Aufhebung-standpunten, de lyriek, het realisme
als ideologisch-stilistische beslissing, het
marxisme in zijn leven. De bibliografie met
364 eenheden wordt uiteraard principieel in
deze discussie betrokken; het resultaat is
zondermeer een nieuwe start van de Brechtvisie.
Schivelbusch gaat eerst Brechts lot tijdens
zijn DDR-tijd na met aansluitend de wat
huisbakken op- en uitbouw van een socialistische dramatiek die socialisme en dialectiek vereert (H. Baierl, V. Braun) maar oerconventioneel blijft. Boeiender wordt zijn
brede analyse van P. Hacks als auteur van
het harmonistische drama (reproducerend
en bijgevolg ideologisch zonder echte spanning), H. Muller (vooral Philoctet, Der Horatier en zelfs Mauser) die een dialectisch
drama riskeert dat kritiserend t.o. de DDRpraktijk staat op wat enkel secuur-leninistische doctrine kan genoemd worden. Tenslotte komt H. Lange aan de beurt die een

zelfde slag dialectiek dramatisch manipuleert (van Marski over Aias naar Trotzki in
Coyoacan) en langzaam onderweg blijkt
naar wat S. in uitvoerige verantwoording
(nogmaals eminent ideologisch en maatschappijfilosofisch opgebouwd) een 'communistische' tragedie durft te noemen omdat dit drama een dialectische relatie behandelt binnen (uiteraard) een materialistische levensopvatting. Ook deze studie is
onmisbaar om de DDR-dramatiek (en veel
ruimer nog, überhaupt de totale cultuuridee) enigszins te kunnen benaderen.
C. Tindemans

Albert Hunt

Arden. A Study of His Plays
Eyre Methuen, London, 1974, 176 pp.,
£ 2,95, ppb., £ 1,45.
In tegenstelling tot zovele vlugge boekjes
die volsthaan met ruikers en geuren, is dit
werkje uiterst zorgvuldig en degelijk. Verfrissend is vooral S.'s stelling dat hij niet
koste wat kost de Britse toneelauteur John
Arden verdedigen moet tegen diens belagers, maar dat hij moet uiteenzetten waarin
de unieke herkenbaarheid van deze auteur
precies bestaat. Bovendien zoekt hij deze
persoonlijke waarde niet in de Britse versie
van de Brecht-invloed, maar weet hij erg
goed duidelijk te maken dat de fundamentele benadering van het fenomeen theater
bij deze auteur verantwoordelijk moet geacht voor zijn afwijkende vormgeving en
zijn borende thematiek. Daarom is het resultaat minder een euforische lofzang dan
een overtuigd pleidooi voor een vorm van
theater.
C. Tindemans

Bernard F. Dukore

Bernard Shaw, Playwright.
Aspects of Shavian Drama
University of Missouri Press, Columbia,
1973, 311 pp., $ 13,—.

Gordon W. Couchman

This Our Caesar.
A Study of Bernard Shaw's Caesar
and Cleopatra
Mouton, The Hague, 1973, 183 pp., f 32,—.
Wat S.'s inleiding presenteert als synthese
van Shaws code van het dramatische handwerk, blijft conventioneel; wat hij, steunend
op deze banale basis, aan eigen analyse
daaruit te voorschijn haalt, is fris en belangrijk. Hij verkent dit omvangrijke oeuvre
niet integraal maar geeft een geselecteerde
waaier van kenmerken: de discussie als be-
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wuste dramatisering en als structuur van
het discussiedrama, de relatie tussen de thematische kern en diens ontwikkeling, de
verhouding tussen het dramatische centrum
en de omkadering, de absurde en existentialistische constanten, de socialistische intenties en de parabelvorm. Het gaat nergens om abstracte wijsheden; de argumentering gebeurt op de concrete teksten zelf.
Vele interpretaties corrigeren de vakliteratuur; tegelijk opent S. vaak nieuwe dimensies waarvan vooral de analyse van Shaws
socialisme wezenlijk is. Dan merk je pas
dat, bij de grote omvang van de Shaw-commentaar, nog ruime behoefte bestaat voor
detaillering die in staat is de vele vooroordelen te modificeren.
Deze detaillering is al aangepakt door G.
Couchman. In zorgvuldige methodes haalt
hij Shaws intenties uit de tekst te voorschijn: de anti-Cleopatra-behoefte, de verbrijzeling van alle romantische gedaas, het
opbouwen van de komedie uit het tragische
fundament. Deze Caesar and Cleopatra is
tegelijk de start geweest van een nieuwe
traditie: de ironisering van de geschiedenis,
een loopje nemen met de stoere documenten. Ook heeft Shaw zich met Shakespeare
willen meten terwijl het stuk een didactische
spreekbuis wordt voor zijn `vitalisme'. Een
niet te ontlopen resultaat: deze a-historische Caesar is Shaws groot(ste) zelfportret.
C. Tindemans

FILM

Baxter, John — An appalling talent: Ken
Russell. — Michael Joseph, London, 1974,
240 pp., £ 4,—.

Bettetini, Gianf ranco — The language and
technique of the film. — Mouton, Den
Haag, 1973, 202 pp., f 48,—.

Burch, Noël — Marcel L'Herbier. — Seghers, Paris, 1973, 183 pp..

Davis, Brian — The thriller. — Studio Vista, London, 1973, 159 pp., £ 0,90.

Dossiers du cinéma. Cinéastes 3. — Casterman, Tournai, 1974, 256 pp., BF. 365.

Jarvie, I. C. — Film and Gesellschaf t. —
Enke, Stuttgart, 1974, 377 pp., DM. 24,—.

Kroner, Marion — Film. Spiegel der Gesellschaf t. — Quelle & Meyer, Heidelberg,
1973, 188 pp., DM. 22,—.

Renoir, Jean — Ma vie et mes films. —
Flammarion, Paris, 1974, 264 pp..

Tucker, Richard N. — Japan: Film image.
— Studio Vista, London, 1973, 144 pp.,
£ 2,95.

Rui Nogueira

Le Cinéma selon Melville
Seghers, Paris, 1974, 272 pp., geïll.,
FF. 29,—.
S. Bjórkman, T. Manns, J. Sima

Le Cinéma selon Bergman
John Counsell

Play Direction. A Practical Viewpoint
David & Charles, Newton Abbot, 1973,
141 pp., £ 2,50.
Ik kan me nauwelijks voorstellen dat dit
slag handboek voor de (aankomende) regisseur enige concrete zin heeft, maar alvast
kan ik zeggen dat het een lief ding is. S.
loopt met opgeheven handjes doorheen de
rijen medewerkers en toestanden en deelt
terloops de handige oplossingen mee die hij
daarvoor in zijn loopbaan bedacht heeft.
Alles komt tenslotte neer op gezond verstand en wat soepelheid. Dat er wellicht
toch nog iets meer bij komt kijken om niet
alleen het begrip van het regisseren een
zelfstandige lading te kunnen geven, maar
om dit bovendien ook technisch en inhoudelijk tot een artistieke werkwijze en effect
te brengen, komt bij deze brave vakman
niet op. Uiteraard is deze fundamentele verkenning ook niet de bedoeling van uitgever
en auteur geweest, maar wat kan dan wel
de verantwoording uitmaken van dit zelfs
voor amateurs teleurstellende maaksel?
C. Tindemans

Seghers, Paris, 1974, 376 pp., geïll.,
FF. 29,—.
Deze Franse uitgeverij, gespecialiseerd in
filmmonografieën, start met deze beide titels
een nieuwe reeks, gewijd aan uitvoerige gesprekken met cineasten. Melville, de Franse
cineast die in 1947 met zijn film `Le Silence
de la Mer' reeds zo iets had aangekondigd
als de `nouvelle vague', Melville de perfectionist, de bewonderaar van de Amerikaanse film, de buitenstaander, is een kritische en intelligente gesprekspartner. Maar,
zoals Hitchcock in het beroemde Truffautgesprek, geeft hij van meet af aan toe dat
hij niet bereid is iets van belang over zijn
eigen werk prijs te geven. Beroepsgeheim!
Dat niettegenstaande deze principiële terughoudendheid Melville gedurende een driehonderdtal bladzijden treffende dingen weet
te zeggen over dat beroep, is voor een
groot deel te danken aan Nogueira, die een
groot bewonderaar is van deze cineast. Tevens is dit boek een mooi en bescheiden
testament van een filmmaker die, naar zijn
oordeel, met zijn dertien films toch nog niet
het summum van zijn mogelijkheden had
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uitgeput. Misschien was Melville in het verkeerde land en in de verkeerde tijd geboren
Het Bergman-boek is ietsje verschillend van
uitwerking. Het bestaat voornamelijk uit
een dertiental gesprekken die drie Zweedse
specialisten gehad hebben met Bergman tussen 1968 en 1970. Al vertoont Bergman hier
een bereidwilligheid en een openheid die hij
niet altijd tentoonspreidt in andere gesprekken, toch lijkt het me dat de interviewers
heel wat kansen hebben laten voorbijgaan.
In de eerste plaats begaan ze regelmatig de
fout aan de cineast naar betekenissen en
bedoelingen te vragen: een soort van vragen
waar Bergman, dat blijkt uit zijn ontwijkende antwoorden, een hekel aan heeft. Waarom de filmmaker niet laten spreken over
zijn métier, over de techniek, over het artisane van zijn beroep? Dit zijn de onderwerpen waar hij zich het liefst en het uitvoerigst (en ook het intelligentst) over uitlaat. Maar de mooiste kans die de interviewers gemist hebben, is de filmactiviteit
van Bergman te betrekken bij zijn theateractiviteiten. Nochtans Bergman geeft zelf
regelmatig toe dat hij `een theaterman is',
`dat hij zo iets van uit het theater benadert',
`dat hij in die periode volledig in het theater
gedompeld was', enz.... Dit is gewoon nog
meer te betreuren omdat de drie interviewers, zelf Zweden, in staat zouden geweest
zijn Bergman in zijn intellectuele en culturele context te situeren. Het Bergman-boek
heeft een summiere bio-filmografie; het
Melville-werk beschikt over een uitvoerige
filmografie.
Eric De Kuyper
Leslie Halliwell

The Filmgoer's Companion
Paladin, London, 1973, 1072 pp., £ 1,50.
Vooral bij het gebruik blijkt dat deze filmencyclopedie van onschatbare waarde is. Informatie over zowel acteurs als regisseurs,
films, en verschillende aspecten uit de filmgeschiedenis, worden alfabetisch gepresenteerd en in korte leesbare teksten beschreven of gesitueerd. Een reeks steekwoorden
behandelen uiteenlopende thema's (van Tarzan tot Shakespeare, van `kerken in film'
tot `prostitutie'). Nogal uitsluitend AngelSaksisch gericht, wat in dit geval als een
voordeel uitvalt. Voor de specialist even
goed bruikbaar als voor wie bij gelegenheid
informatie-naast-het-tv-kijken van films
verlangt. Deze derde uitgave in de pocketeditie werd uitvoerig aangevuld en uitgebreid.
Eric De Kuyper

KUNST

Berger, John — Anders zien. — Sun, Nijmegen, 1974, 162 pp., f 12,50.
Gilgamesj -- De mens in verzet tegen zijn
noodlot. -- De Driehoek, Amsterdam, 72
pp., 16 etsen, H. van Kruiningen, f 27,50.

Gisèle Freund

Photographi c' et Société
Seuil, Paris, 1974, 221 pp., geïll..
Schrijfster, zelf een fotografe, heeft een
kleine geschiedenis van de fotografie geschreven, die des te meer waarde heeft,
omdat de maatschappelijke componenten
erg nauw betrokken worden in de evolutie
van dat medium. De vele foto's die het
werkje bevat schijnen niet altijd direct aan
te sluiten bij de tekst, wat op z'n minst
merkwaardig mag genoemd worden in een
studie die ook op dat punt de belangrijkheid van de correlatie tekst/beeld in vele
historische feiten demonstreert.
Eric De Kuyper

Rudolf Kloiber

Handbuch der Oper
Band 1: Adam/ Prokofjew
Band II: Puccini I Zimmerman
Bdrenreiter/DTV, Kassel/Miinchen, 1974,
deel 1: 431 pp., deel 2: 444 pp., elk deel
DM. 9,50.
Heruitgave in pocket van een reeds klassiek
werk. Per auteur worden de belangrijkste
opera's besproken. Het accent valt op de
inhoud van het libretto; dat telkens opgevolgd wordt door een historische situering
en een korte appreciatie. Ook en vooral
voor de niet-specialist is het bovendien interessant om te weten welke muziektechnische
eisen een werk stelt: een apart hoofdstuk
in het tweede deel behandelt deze muziektechnische aspecten. Handig en prettig leesbaar naslagwerk.
Eric De Kuyper
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TE WINNEN

• In de maand oktober krijgt U bij de ASLK gratis een
tientje van de Nationale Loterij per 5.000 fr. die U bijspaart op uw gewoon boekje of uw termijnboekje
(of naar keuze, een geheel biljet per storting van
50.000 fr.).

• Bovendien wordt uw spaartegoed verdubbeld als uw
gewoon boekje wint bij de trekking van spaarboeknummers op 4 februari 1975. Hoe hoger het bedrag
dat van 31 oktober 1974 tot 1 februari 1975 op dat
boekje ingelegd is gebleven, hoe meer U wint.
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Technisch
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tel (09) 23.20.57
Afdeling Al 2e graad:
— technisch ingenieur
in de industriële scheikunde
-- technisch ingenieur
in de gistingsbedrijven

Ets. Van De Poel & Co
P. V. B. A.
TEL. 68.62.81 (4 I.)

LAAGEIND 3

TELEX 33.062

2090 STABROEK
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— bedrijfsassistent
in de gistingsbedrijven
— laboratoriumassistent
in klinische scheikunde
— laboratoriumassistent
in industriële scheikunde
Voor jongens en meisjes
De school beschikt over een pedagogie voor jongens.
De meisjes kunnen volledig pension
nemen in een meisjes-home.
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0,017 kcal/mh°C)

Firma M. H. Lummerzheim & Co.
-- Zeeschipstraat 107 - 9000 - Gent —
— Tel. (09) 53.86.71 (4 1.) —
HOGER TECHNISCH INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
Kapucijnenvoer, 39, 3000 Leuven. Tel. 016284.21
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— op zaterdag van 10 tot 12 uur
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Hypothecaire leningen

TECHNICUM
Londenstraat, 43, Antwerpen.
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in mechanica, elektronica
en industriële scheikunde.
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Personalia

Prof. Mr. Dr. A. Heijder, geboren 1934. Studeerde Nederlands recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Promoveerde i n 1963 o p 'Bewakers en bewaakten'. Doceert thans strafrechtwetenschappen, i n het bijzonder onder crimïnologisch en crimineel-politiek opzicht, aan de
Universiteit v a n Amsterdam. Adres: Belle van
Zuylenlaan 47, Amstelveen.
Staf Loots, geboren 1945, regent Germaanse T a len. Leraar Nederlands aan het Onze-LieveVrouwecollege te Antwerpen. Publiceerde aforismen in de verzamelbundels ' A a n de haak' en
'Koraalklippen' en i n de tijdschriften 'Open' en
'Ons L a n d ' . Adres: Frans van Heymbeecklaan, 3,
2100 Deurne.
Drs. Frans Kurris S.J. geboren 1926. Studeerde
wijsbegeerte, Frans en theologie. W a s tien jaar
werkzaam i n het religieus vormingswerk. P u bliceerde o.a. 'Moderne literatuur i n christelijk
perspectief (1964), 'Lezen en laten lezen' (1967),
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Fmm Boenders, geboren 1924. Studeerde Germaanse filologie en filosofie te Leuven. Producer
bij de B R T , derde programma. Adres: Waterloostraat 41. 2600-Berchem.
Jacques De Visscher, geboren 1943. Licentiaat
moraalwetenschap, leraar aan het Hoger SintLucasinstituut te Gent. Medewerker aan ' D e
Nieuwe', ' D e B a z u i n ' , 'Kultuurleven'. Adres:
Tennisbaanstraat, 91, 9000 Gent.
Dr. Hans Hermans,
geboren 1908. Studeerde
rechten i n Nijmegen. Was daarna tot de oorlog
parlementair redacteur bij D e Tijd, n a de oorlog
bij D e Maasbode. H i j was secretaris v a n de m i nister-president en tegelijk lector i n de dagblad-

wetenschappen aan de Universiteit te Nijmegen,
Daarna zestien jaar Nederlands Commissaris
voor Algemene Voorlichting op Curacao. H i j
was algemeen secretaris van de Nederlandse Katholieke Oudervereniging. Adres: Vlaskamp 614,
Den Haag.
i

t

j
j . Kicken,
geboren 1943. Studeerde
aan de T . H . te Eindhoven en behaalde het d i ploma wiskundig ingenieur i n 1968. Studeert
wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te
Groningen met als hoofdvak weten.schapsfilosof j T docent wis- en natuurkunde aan verschili
scholen, sinds 1972 aan de H T S der gemeente Groningen. Hij publiceerde in 'Bres', ' D e
Kleine Aarde', 'Amersfoortse stemmen' en ' D e
HTS-er'. Bereidt een boek voor dat onder de
titel 'Mogelijkheden van een alternatieve wetenschap' in 1975 z a l verschijnen. Adres: Josef Israëlsstraat 14A, Groningen,
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Carlos Tindemans, geboren 1931. Doctor i n de
Germaanse filologie Gent. Doceert aan het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, Rijksuniversitair Centrum Antwerpen; aan het Rijkshogertechnisch Instituut voor Toneel en C u l tuurspreiding te Brussel. Medewerker ' K en C Agenda'. Adres: J a n van Mirlostraat 1, 2520Edegem.

Typografische verzorging en vignetten: Jacques Janssen
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De werkmethode van de Europese Gemeenschap na
haar verruiming, p. 99
A priori kon men verwachten dat een groter aantal lidstaten de vaak al zo
moeizame onderhandelingen en debatten binnen de Gemeenschap slechts kan
verzwaren en ondoorzichtiger maken. De auteur beschrijft als insider hoe men
deze moeilijkheden heeft proberen op te vangen en welke positieve kanten er
aan de verruiming kunnen vastzitten.

Einde van het militaire regiem in Griekenland, p. 109
De terugkeer van Griekenland naar Europa roept gecompliceerde problemen
op. Niets wijst erop dat de Griekse economie binnen afzienbare tijd in staat zal
zijn, zich volledig aan te passen aan de regels van de Europese Gemeenschap.
Op het politieke vlak zal aan een hernieuwde inwerkingstelling van het associatie-akkoord een volledig herstel van de Griekse democratie vooraf moeten
gaan.

De vrede van de Kerk en de worsteling van de theologie, p. 119
Dit artikel is de rede die de Rector van de Katholieke Theologische Hogeschool Amsterdam gehouden heeft bij de opening van het academisch jaar.
Spanning is er, omdat de katholieke kerk als catholica onder deze paradox
staat: gemeenschap te zijn tussen mensen wier gemeenschaps-ontwerp diepgaand verschilt. De pastor --- van de jongste kapelaan tot de paus van Rome
— staat in het concentratiepunt.

Wat heeft Mao tegen Confucius ?, p.128
Is Mao's anticonfuciaanse campagne méér dan de spreekwoordelijke stok om
een hond, in casu de politieke tegenstander Lin Piao, te slaan? De auteur voert
ons door een meer dan twintig eeuwen oude geschiedenis, waarin de confuciaanse wijsheid voortdurend werd gecontesteerd, door een keizer die Confucius' boeken liet verbranden, door opstandige slaven en boeren, en tenslotte
door de marxistische beweging van deze eeuw. Voor een begrip van wat thans
gebeurt blijkt het historisch perspectief onontbeerlijk.

Nietzsche en de Joden, p. 140
Een korte aanduiding dat men de `antisemitische' opvatting van Nietzsche niet
te simplistisch mag zien. Van de andere kant is zijn afwijzen van de Joden in
bepaald opzicht wel zeer fundamenteel.

Gedachten rond de pauselijke diplomatie, p. 145
Een expert in internationaal recht bespreekt de voor sommigen brandende
vraag: moet de hele Vaticaanse diplomatie niet worden afgeschaft en alle nuntii worden teruggeroepen? Er blijken aan deze vraag heel wat meer kanten te
zijn dan men zou denken.

The Exorcist: een krachttoer in de Horrorfilm, p. 159
Dit nieuwste superprodukt van de horrorfilm wordt gesitueerd binnen de alsmaar groeiende reeks van filmen die de duivelse bezetenheid behandelen op
een wijze dat ook serieuze filmcritici er zich mee konden inlaten. De auteur
probeert zich te distantiëren van de opdringerige reclame om de film, om het
werkstuk zelf te toetsen op zijn inhoudelijke geloofwaardigheid en zijn technische kwaliteiten of gebreken.

werkmethode van de Europese
Gemeenschap na haar verruiming
De

R. Pourvoyeur

In de bewogen geschiedenis van de Europese eenmaking mag de verruiming van het Europa der Zes tot een Europa van negen Staten als een van
de meest ingrijpende gebeurtenissen worden beschouwd. Hiermede werd
voor de eerste maal het open karakter van de Gemeenschap ten volle benadrukt: tot hiertoe was dit slechts tot uiting gekomen in haar liberale
tariefpolitiek en het afsluiten van talrijke associatieovereenkomsten met
derde landen. Nu er bijna twee jaar verlopen zijn sedert op 1 januari 1973
drie nieuwe Lid-Staten hun intrede in de Gemeenschap deden, is het wellicht interessant een eerste evaluatie van de resultaten op te stellen, althans
op het vlak van de werkmethode van de Gemeenschap. Vooraf is het
echter nodig even ons geheugen op te frissen aangaande het karakter van
de Gemeenschap, haar werking en de basisbegrippen waarop haar verruiming gefundeerd werd.

De Europese Gemeenschap : waarom, hoe en wat ?
Een van de elementen die de Gemeenschap in haar vormgeving het meest
beïnvloed hebben is het feit, dat de Europese eenmaking tegelijk politieke
en economische doelstellingen nastreeft: element van verrijking wellicht,
maar ook van verwarring, omdat de politieke doelstellingen, waarover weliswaar een principieel akkoord bestaat, naar hun inhoud niet altijd op dezelfde manier door de verschillende partners opgevat worden. Globaal kan
men nochtans stellen dat twee politieke ideeën door allen gedeeld worden:
vooreerst wil men, intern, door een zo nauw mogelijke fusie, een gewapend
conflict tussen Westeuropese Staten voorkomen; vervolgens wil men, extern, door gezamenlijk als een Unie op te treden, eindelijk opnieuw een rol
spelen in de wereldpolitiek en daardoor de Europese belangen tot hun
recht laten komen.
Economisch streeft de Gemeenschap ernaar een antwoord te vinden op de
grote economische uitdaging van deze tijd: de vraag aan te passen aan de
structurele veranderingen die het aanbod onderging in de dubbele richting
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van zeer grote specialisatie èn massaproduktie, waardoor het afzetgebied
in beide gevallen aanzienlijk verruimd dient te worden en dus één grote
markt de plaats moet innemen van de kleine nationale markten van de afzonderlijke staten.
Meer vrede, meer welvaart, dit zijn de, wellicht ambitieuze, doelstellingen
van de Europese eenmaking. Wat zijn de middelen waard die hiertoe aangewend worden? Men weet dat voor de verwezenlijking van deze doelstellingen de klassieke methode van internationale samenwerking onvoldoende
geacht werd. In de internationale organisaties van het klassieke type worden de besluiten gewoonlijk met eenparigheid van stemmen genomen; ze
zijn slechts bindend voor zover ieder land ze daarna -- zonder daartoe
gedwongen te kunnen worden -- in zijn nationale wetgeving opneemt, en
er wordt op deze besluiten maar al te makkelijk door iedere Staat unilateraal teruggekomen. Daarom werd voor het Europees eenmakingsproces in
1950 een nieuwe vorm van samenwerking, nl. de `supranationale' voorgesteld. Er werden organen geschapen die over de mogelijkheid beschikten
om de Lid-Staten te dwingen tot het aanvaarden of het niet nemen van
beslissingen.
Wij zullen het hier niet hebben over het onderscheid tussen de werkmethoden van de E.G.K.S. 1 enerzijds, van de E.E.G. en Euratom anderzijds.
Het thans meest gangbare proces, dat van de E.E.G., berust op de samenwerking tussen een Commissie die voorstelt en een Raad die beslist. De
beslissingen worden meestal genomen volgens een kalender voorzien hetzij
in een verdrag, hetzij in een uitvoeringsbepaling ervan.
Een laatste vraag dient nog beantwoord: waarop worden de inspanningen
tot eenmaking gericht? Op de totstandbrenging van een gemeenschappelijke markt, wat zeer algemeen betekent: enerzijds, het vrije verkeer van
goederen, mensen, diensten en kapitalen door de afschaffing van de
verkeersbelemmerende wetgevingen en tolmuren, en anderzijds de opbouw
--- over heel het grondgebied van de Gemeenschap — van een zo geunificeerd mogelijke economische- en sociale politiek (hetzij gemeenschappelijk,
hetzij geharmoniseerd, hetzij gecoördineerd) ten einde te beletten dat Staten of machtige belangengroepen door unilaterale daden het vrije verkeer
1 De werking van de Gemeenschap — juridisch zijn er in feite drie Gemeenschappen: de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (E.G.K.S.), de Europese Economische Gemeenschap (E.E.G.) en Euratom — steunt op 6 Verdragen: het Verdrag
van Parijs (1951 -- oprichting van de E.G.K.S.), de twee Verdragen van Rome (1957
-- oprichting van de E.E.G. en Euratom), het Verdrag tot instelling van één Raad
en één Commissie van de Europese Gemeenschappen (Fusieverdrag 1965), het Verdrag dat de bevoegdheden van het Europese Parlement verruimt (1970) en het Verdrag tot toetreding tot de Europese Gemeenschappen van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
(1972).
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zouden belemmeren. Dit proces geschiedt progressief, is onomkeerbaar en
wordt pragmatisch doorgevoerd -- dit laatste betekent dat de verdragen
geen pasklare oplossingen voorschrijven, maar dat de te volgen politiek
door de gemeenschappelijke instel li ngen wordt bepaald.

Institutionele structuur in een notedop
In tegenstelling tot de klassieke internationale organisaties, die geïnspireerd
zijn op het vennootschapsrecht, hebben de onderhandelaars hier duidelijk
het Montesquieu - Hamilton staatsmodel voor ogen gehad. Wij vinden dus
een rechterlijke macht (Hof van Justitie), een Parlement, en het equivalent
van een Regering, die het recht heeft beslissingen te treffen. Deze laatste
bevoegdheid wordt verdeeld tussen twee organen: het eerste, de Commissie, orgaan dat volledig onafhankelijk van de Regeringen werkt, bezit een
quasi-exclusief recht om voorstellen te doen en belichaamt als het ware het
gemeenschappelijk Europees belang; het tweede, de Raad, samengesteld
uit ministers van elke Lid-Staat, beschikt over een quasi-exclusief recht om
beslissingen op basis van die voorstellen te nemen. Deze beslissingen, in
tegenstelling tot de klassieke werkwijze, zijn direct uitvoerbaar in de gehele
Gemeenschap.
De besluitvorming geschiedt via een para-Hegeliaans proces, waarbij de
voorstellen van de Commissie — draagster van het nieuwe element, het
Europees gemeenschappelijk belang, en steeds deelnemend aan de Raadsdeliberatie (these) van de negen nationale delegaties rond de Raadstafel
verenigd, — kritisch onderzocht worden (antithese); de specifieke taak van
de Raad bestaat in het uitwerken van de synthese, activiteit 3 die in een
zekere zin belichaamd wordt in de persoon van de Voorzitter van de
Raad4.
Het Europees Parlement wordt systematisch geraadpleegd vooraleer beslissingen getroffen worden 5 ; zelf heeft het geen beslissingsmacht behoudens
de bevoegdheid van het laatste woord inzake het budget, en dit vanaf 1975.
Het Hof van Justitie behoedt en interpreteert het recht.
2 R. Pourvoyeur, Die Befugnisse des Ministerrates der Europaïschen Wirtschaf tsgemeinschaf t in Economisch en Sociaal Tijdschrift, Antwerpen, april 1967, p. 97.
3 Voor een uitvoerige beschrijving van de werking van de Raad zie: R. Pourvoyeur,
De Raad van de Europese Gemeenschappen, Eclectica, reeks monografieën uitgegeven door de Economische Hogeschool St. Aloysius, Brussel, 1972, 96 blz.. Dit werk
werd aanvang 1974 aangevuld door een artikel verschenen in 'Kultuurleven' en getiteld De Europese besluitvorming en haar hervorming.
4 R. Pourvoyeur, Presidency of the Council in the E.C., te verschijnen in het najaar
1974 in 'Administration', Dublin.
5 Zulks is ook het geval voor het Economisch en Sociaal Comité, waarin alle economische en sociale groeperingen vertegenwoordigd zijn.
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Het toetredingsverdrag van 1972
Iedereen weet nog welke moeilijkheden gerezen zijn in verband met de
toetreding van nieuwe Lid-Staten. Veertien maanden na het begin van de
eerste onderhandelingsronde (1961- '63) werden de werkzaamheden gestaakt, wat een interne politieke crisis in de Gemeenschap veroorzaakte
tussen voor- en tegenstanders van de toetreding. Het licht werd pas op
groen gezet ter gelegenheid van de topconferentie van Den Haag in 1969.
Nieuwe onderhandelingen begonnen in mei 1970 met vier kandidaten:
Denemarken, Ierland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk, en werden
succesvol besloten met de ondertekening op 22 januari 1972 van de toetredingsakte6.
Dit alles was mogelijk gemaakt doordat men een akkoord bereikte over
enkele grondbeginselen, waarop de hele economie van het toetredingsverdrag gebaseerd is. De voornaamste daarvan vatten wij hier samen.
1. De nieuwe leden aanvaarden de 5 bestaande verdragen zoals ze destijds
werden vastgesteld, zonder wijzigingen te vragen; wat meer is -- en dit is
de prijs voor het laatkomen -- zij aanvaarden het omvangrijk pakket `afgeleide wetgeving', d.i. het geheel van de beslissingen door de Europese
instellingen getroffen sedert 1952 voor de E.G.K.S., en sedert 1958 voor de
E.E.G. en Euratom, en die nog van kracht zijn7.
2. De nieuwe leden beschikken over een overgangstijd om dit alles progressief op te vangen; zij mogen dus hun aanpassing zeer liberaal over een
tijdvak van vijf jaar spreiden.
3. De opneming van de kandidaat-leden geschiedt voor allen op hetzelfde
tijdstip.
4. De integratie van industrie en landbouw geschiedt gelijktijdig.
5. De voordelen die elke partij aan derde landen vóór de toetreding toegekend had, worden uitgebreid tot de andere partij. Aldus nemen de nieuwe
kandidaten deel aan de associaties door de E.E.G. afgesloten en de verruimde E.E.G. sluit handelsakkoorden met de overige E.V.A.-partnerss,
ter compensatie van het feit dat Groot-Brittannië en Denemarken de
E.V.A. verlaten, terwijl ook oplossingen voorzien worden voor de Cornmonwealth-landen9.
6 Denemarken, Ierland en Noorwegen voorzagen een referendum tijdens het ratificatieproces; het negatief resultaat in dit laatste land bracht het er toe, geen lid te
worden van de Gemeenschap.
7 ± 8000 bladzijden op formaat 30 x 20 (in 2 kolommen gedrukt).
8 Europese Vrijhandelsassociatie opgericht door een serie Europese landen in 1959
(Verdrag van Stockholm) als `Ersatz' — men late mij de uitdrukking toe — voor
een EEG-lidmaatschap.
9 Op 25 en 26 juli 1974 werd te Kingston (Jamaica) een grote conferentie gehouden
tussen 44 ontwikkelingslanden (Afrikaanse landen met de EEG geassocieerd, Cornmonwealthlanden van Afrika en het Caraïbische gebied) en de 9 Euromarktlanden.
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Institutionele gevolgen van de toetreding
Het toetredingsverdrag heeft een aanpassing van het institutioneel raderwerk met zich meegebracht, niet in de zin van een fundamentele wijziging
-- wat een bewijs a contrario is voor het feit dat er vooralsnog geen politiek haalbare vervangingsoplossing bestaat voor wat thans functioneert --,
maar wél in de kwantitatieve opstelling. Aldus werd het aantal leden van
het Europees Parlement, van de Commissie en van het Hof uitgebreid, en
werden Britse-, Deense en Ierse burgers in die functies aangesteld. Alleen
in het Europees Parlement zijn de Britten niet voltallig aanwezig, daar de
Labour-partij tot hiertoe geweigerd heeft, haar vertegenwoordigers aan te
stellen.
Voor de Raad was de zaak ingewikkelder. De vertegenwoordiging zelf
bood geen moeilijkheden: de oorspronkelijke regeling die voorziet dat
iedere Regering één van haar leden stuurt om het land te vertegenwoordigen, blijft gehandhaafd, maar de stemmingsprocedure moest veranderd
worden. Voor de geva llen waarin een gekwalificeerde meerderheid voorzien werd, had men aan de grote landen vier, aan België en Nederland
twee en aan Luxemburg één stem gegeven; (4 X 3) + (2 X 2) ± 1 = 17.
Wanneer bes li st werd over een voorstel van de Commissie moesten twaalf
stemmen `pro' gevonden worden; in andere gevallen moesten bovendien 4
Staten `pro' gestemd hebben. Dit belette coalitie-vorming -- tenzij in negatieve zin -- door twee grote Staten en gaf praktisch aan de Benelux-staten
een vetorecht voor alle gevallen waarin niet gediscussieerd werd over een
voorstel van de steeds Europees georiënteerde Commissie.
Een gelijkaardig systeem kon bij de uitbreiding slechts vastgelegd worden
na een aanzienlijke verhoging van het stemmen-aantal. Bovendien moest
aan Denemarken en Ierland, gelet op hun economisch belang, een aantal
stemmen toegekend worden, dat kleiner was dan dat waarover Nederland
en België beschikten, maar toch groter dan dat van Luxemburg. De overeengekomen cijfers luiden: 10 stemmen voor elke `grote' Staat, 5 voor België en 5 voor Nederland, 3 voor Denemarken en 3 voor Ierland en 2 voor
Luxemburg. De gekwalificeerde meerderheid zou voortaan 41 op 58 zijn en
om te beslissen zonder een voorstel van de Commissie zouden 6 Staten `ja'
moeten zeggen. Een coalitie van de vier groten zou dus in dit laatste geval
méér dan één kleine Staat moeten overtuigen. Een veto van a lle kleinen
zou ook het treffen van een beslissing op basis van een voorstel van de
Commissie verhinderen, wat in de oplossing met zes niet bestond10
10 In de Commissie werd het bv., 5 op 13 i.p.v. 3 op 9 vroeger.
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Intern politieke verhoudingen voor de uitbreiding
Om de intern-politieke gevolgen van de verruiming te beschrijven, dient
vooraf iets gezegd over de intern-politieke verhoudingen vóór de uitbreiding. Het is wellicht bekend, dat sedert de crisis van 1965 en het compromis van Luxemburg11 van januari 1966, de Gemeenschap naar verluidt een
andere stijl gevolgd heeft. In feite werd hier veeleer een praktisch reeds bestaande toestand bekrachtigd.
Nergens in het compromis staat, dat voortaan alleen met eenparigheid van
stemmen zou worden gestemd. Het tegendeel is waar en alleen Frankrijk
heeft verklaard dat de Franse Regering zich niet zou neerleggen bij beslissingen die met een gekwalificeerde meerderheid Frankrijk zouden minoriseren in een zaak die door de Franse Regering als vitaal werd beschouwd.
In feite hebben sedertdien drie elementen gespeeld:
- een tendens om voortaan de besprekingen steeds maar voort te zetten,
om een maximum aan `consensus' te bereiken, tendens gevoed door de
belangrijkheid van de op het spel staande problemen;
-- de opengelaten mogelijkheid om met een gekwalificeerde meerderheid
te stemmen, welke mogelijkheid — samen met de overtuiging van elke
partner dat het verlaten van de E.E.G. een katastrofe zou zijn — iedereen
er toe aanzet om een relatief grote soepelheid aan de dag te leggen bij het
al dan niet vasthouden aan zijn uitgangspositie. Er wordt trouwens nog
steeds met gekwalificeerde meerderheid gestemd op belangrijke punten zoals bv. het jaarlijks budget;
-- het feit dat de evolutie van de onderhandelingen in de loop der jaren
en op enkele uitzonderingen na — zoals bv. de problematiek van de vrije
vestiging van liberale beroepen -- de materie van de oorspronkelijke verdragen als het ware uitgeput heeft. Een enkele blik op de dagorders van de
Raadszittingen bewijst dit: thans wordt in ruime mate gedebatteerd over
problemen die buiten het bestek van de bestaande Verdragen vallen (regionale politiek, monetaire en economische unie, om maar twee voorbeelden
te noemen). Wat de opstellers van het Verdrag niet verwacht hadden is,
dat in 1974 heel wat meer een beroep zou worden gedaan op artikel 235
(residuaire bevoegdheid) en artikel 100 (aanpassing van de nationale wetgevingen): beide voorzien de eenparigheid van stemmen.

Intern-politieke gevolgen van de verruiming
Men heeft het meer dan eens gehad over de `verzwarende' invloed van de
11 De tekst van dit compromis werd door de Commissie gepubliceerd in haar Bulletin No. 3 van maart 1966.
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verruiming. Laten wij dit systematisch onderzoeken en meteen nagaan of
er niet tevens compenserende winstpunten te noteren vallen.
Vooreerst is er de tamelijk simplistische constatatie, dat voortaan in plaats
van 7 partners (en dus zeven interventies bij elke ronde!, nl. de vertegenwoordigers van de zes landen plus de Commissie), wij voortaan tien redenaars aan het woord zu llen horen, de vorigen, plus de drie `nieuwen'. Dit
is een absoluut-verlengend fenomeen, maar men heeft kunnen constateren
dat lang niet altijd tien verschillende standpunten — Goddank! — worden
ingenomen, en dat de laatsten die aan het woord komen, hetzij hun beurt
verzaken, hetzij verwijzen naar vorige uiteenzettingen.
Belangrijker is het feit dat tengevolge van de reeds vermelde tendensen en
toestanden, de eenparigheid van stemmen een vaak voorkomend verschijnsel is; en vermits een dergelijke eenparigheid eerder streeft naar de kleinste gemene deler van de aanwezige standpunten, zal zij dan ook meestal op
een des te lager peil tot stand komen, naarmate het aantal deelnemers
stijgt. Dit mathematisch, op kansrekening gebaseerd gevolg moet men onder de ogen durven te zien: het maakt deel uit van de prijs die voor de
verruiming moest worden betaald.
Gelukkig speelt een andere redenering in de omgekeerde zin. In een beperkte gemeenschap is men geneigd te gaan denken zoals de school van het
Mercantilisme het deed, of zoals Montaigne het uitdrukte `Nul ne gagne,
qu'un autre ne perde'. Het voorbeeld van Benelux heeft echter bewezen,
dat in een douane-unie beide partners aan de winnende kant kunnen staan
en dat het voordeel van de ene niet voortvloeit uit een aderlating van de
andere, maar wel uit een betere bestemming van de produktiefactoren.
Toch komt het ook in Benelux-verband nog voor dat bij een discussie de
ene aan de andere, als in een huwelijk, een toegeving moet doen.
Beter is het gegaan van zodra het Benelux-experiment, dank zij een gunstig
historisch verloop, uitgebreid kon worden tot zes Staten: hier konden `multilaterale compensaties' spelen (het verlies door land 1 geleden in zijn betrekkingen met land 2 wordt gecompenseerd door wat het wint in zijn betrekkingen met land 3, enzovoort).
Ontegensprekelijk heeft de verruiming de gelegenheden tot multilaterale
compensaties nog vermenigvuldigd en aldus de integratie die steeds gunstig
is op langere termijn, ook op korte termijn aantrekkelijk gemaakt.
Bovendien — en dit is wezenlijk voor de interne harmonie in de Gemeenschap — is daar het feit dat in tegenstelling tot wat meestal gedacht wordt,
er weinig of geen systematische coalities tot stand zijn gekomen ten tijde
van de `zes'. De manicheïstische voorstelling als zouden tegen het zwarte
gaullistische schaap de zuivere Europeesgezinde vijf steeds samengewerkt
hebben, is historisch onjuist. Veeleer is het zo geweest, dat naargelang van

106

R. Pourvoyeur

de materie telkens weer andere groeperingen tot stand kwamen, en dat is
een bewijs van uitstekende gezondheid.
Fataal moet de verscheidenheid van belangen, voortspruitend uit de verruiming, de waaier van de mogelijke coalities nog uitermate verbreden; en het
is een verheugende constatatie, dat in tegenstelling met wat soms verwacht
werd, de drie `nieuwen' niet als één blok gereageerd hebben, maar dat
Denemarken en Groot-Brittannië op landbouwgebied bv. andere stellingen
ingenomen hebben, terwijl Ierland en Italië zeer dicht bij elkaar staan
inzake regionale politiek (men beschouwe dit als een vluchtige greep uit
talrijke mogelijke voorbeelden).

Een politiek en economisch optimum ?
Al deze beschouwingen vormen een deel van de grote vraag naar de optimale grootte van de Gemeenschap, vraag waarover een en ander kan worden gezegd, maar die niet in cijfers kan worden beantwoord.
Het economisch optimum? In termen van bevolkingsgrootte stemde de Gemeenschap van de Zes reeds overeen met de Verenigde Staten; en vele
economische indicatoren wezen op een meer dan voldoende omvang van
het economisch potentieel. Wellicht was er hier en daar nog een sectorieel
tekort, maar zich hierop beroepen om de verruiming te rechtvaardigen, zou
impliciet weer een streven naar autarchie betekenen, dat economisch niet
meer te verantwoorden is.
Politiek optimum? Wij zagen zojuist dat de verruiming, intern-politiek,
diametraal tegengestelde effecten heeft, en een arithmetische balans opmaken zou meer dan gewaagd zijn. Maar een dubbele positieve overweging
blijft volledig overeind: enerzijds is de Gemeenschap van negen — voor
zover een gemeenschappelijke politieke wil kan worden ontwikkeld -- ontegensprekelijk beter in staat, haar politieke doelstellingen (voorkomen van
oorlog en meer gewicht krijgen in het wereldgebeuren) te verwezenlijken;
bovendien zijn heel wat stemmen opgegaan die zeggen dat de voordelen
van de vrijhandel `gemaximaliseerd' worden door het internationaliseren
ervan; anderzijds was de fractie in de Gemeenschap die de toetredende landen (en vooral de Britten) er bij wilde, veel te sterk om zeer lang lijdzaam
te blijven toezien, hoe de `gap' tussen de Gemeenschap en de Britten bv.
door de vooruitgang van de eigen integratie steeds maar groter werd.

Administratieve gevolgen van de toetreding
Het valt buiten het onderwerp van deze korte bijdrage een evaluatie proberen te geven van de economische gevolgen van de verruiming. Het zou
trouwens nauwelijks doenbaar zijn, na nog geen twee jaar werking: het
eerste jaar is vanzelfsprekend een overgangsjaar geweest, het tweede werd
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beïnvloed door factoren die in zeer ruime mate niet of weinig gebonden
zijn aan de dynamiek van de integratie zelf.
Maar op de administratieve aspecten die ontsnapt zijn aan de aandacht van
de openbare mening, moet toch nog gewezen worden. De verruiming werd
zo lang besproken — elf maanden werden aan parlementaire ratificaties en
volksreferenda besteed -- dat op het ogenblik van de toetreding, 1 januari
1973, het publiek overtuigd was dat dit alles reeds tot het verleden behoorde. In feite begon het pas.
Men weet dat in de Europese Gemeenschappen iedere nationaliteit recht
heeft op een bepaald quotum ambtenaren, dat overeenstemt met de sleutel
volgens welke de budgettaire bijdrage van het land berekend wordt 12. Om
nu in alle categorieën en graden aan de nieuwe leden hun quota te kunnen
geven, kon men overgaan ofwel tot een verruiming van de kaders, ofwel
tot vervangingen. Er werd uitgegaan van het beginsel dat de verruiming
van de Gemeenschap wel het materieel werk zou vergroten (en men dus in
de lagere graden de kaders kon verruimen) maar dat op het vlak van conceptie en beheer de uitbreiding geen bijkomende functionarissen zou vergen.
Deze operatie en de gelijktijdig hiermee verlopende recrutering van nieuwe
ambtenaren heeft niet enkel veel maanden in beslag genomen, zij heeft
vele diensten gedurende een hele tijd gestoord en soms tot een verminderde
efficiëntie veroordeeld. De administratieve prijs voor de verruiming liep zo
hoog op dat in geval van nieuwe verruimingen die steeds mogelijk zijn
(Portugal? Noorwegen? Zweden? Griekenland?), dergelijke tegemoetkomingen wellicht niet meer in die mate aan de nieuwe leden zouden worden
toestaan.

De houding van de Labourregering
Op 28 februari 1974 werden in Groot-Brittannië verkiezingen gehouden.
Zij leidden tot de samenstelling van een Labour-minderheidsregering.
Al was het een Labourregering die in 1967 de tweede aanvraag tot toetreding ingediend had, toch had de ondertussen in de oppositie gegane Labour-partij steeds de thesis verkondigd, dat de toetredingsvoorwaarden,
door de conservatieve regering bedisseld, te zwaar wogen op de Britse economie en dat bovendien een dergelijke beslissing aan het voorafgaandelijk
advies van het volk, via een referendum, moest worden onderworpen. Harold Wilson had steeds gezegd, dat de Labour een `renegociatie' als noodzakelijk beschouwde.
Wij handelen hier niet over de interne politieke verhoudingen in Groot12 Voor de Benelux-landen wordt gewoonlijk het percentage van 25 % aangehouden.
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Brittannië13 ; ons onderwerp is: de werkmethode van de Gemeenschap na
haar verruiming.
In de Gemeenschap zelf kende men een soort gelarveerde crisis, waar heel
wat elementen in meespeelden: de energiecrisis, de afwezigheid van beslissing inzake het regionaal fonds, interne politieke moeilijkheden in verschillende Lid-Staten (dood van president Pompidou, minderheidsregering in
Denemarken, ontslagname van kanselier Brandt, regeringscrisis in België,
verkiezingen in Luxemburg) om niet te gewagen van de kritieke toestand
van de Italiaanse economie. De problemen die de Britten aan de orde zouden stellen kwamen dus nogal ongelegen!
Het is nog te vroeg om een scherpe diagnose te stellen inzake de huidige
Britse houding. Wel kan gezegd worden, dat men toch de indruk krijgt dat,
al wil de Britse regering een renegociatie, zij dit thans vraagt in het kader
van de bestaande procedures en verdragsbepalingen; herzieningsprocedures, vrijwaringsclausules, nieuwe Raadsbeslissingen zijn mogelijke, wettige
wegen. Waar integendeel wel grote onzekerheid over bestaat is de bereidheid van de Britse delegatie om mee te werken aan wat buiten de verdragen
om thans ondernomen wordt: monetaire unie, politieke unie, regionale
politiek.

Slotbeschouwingen
Wij zullen ons niet aan een conclusie wagen: ze zou te oppervlakkig uitvallen na de weinige maanden die sedert de toetreding verstreken zijn en
de storende externe factoren die ondertussen meegespeeld hebben.
Gewis, een grotere groep is moeilijker te beheren dan een kleinere en de
problemen nemen proportioneel toe. Maar men moet toch onderstrepen,
dat — zo de Zes al perfect leefbaar waren en het nog zouden zijn -- de
Gemeenschap van de Negen toch dichter de natuurlijke grenzen van Europa benadert, de normale inhoud van het begrip Europa, de normale verhoudingen van noordelijk en zuidelijk gelegen landen, van rijk en arm,
industrie en landbouw, produktie en handel, zee en vasteland, agglomeratie
en platteland, met één woord, die verscheidenheid, die, zoals iemand ooit
zei, `in de eenheid de rijkdom van Europa uitmaakt'.
13 Onder de elementen van de politieke puzzel citeren wij:
--- een referendum kan alleen bij een wet worden ingesteld en de Labour is minoritair -- althans voor het ogenblik (sept.);
-- de invloed op de Labour van een extreem-links georiënteerde vleugel van 'antimarketeers' is aanzienlijk;
-- het B ri tse publiek is nog steeds `visceraal-insulair' en nog slechter voorgelicht
dan de 'continentals'.
--- de Britse vakbonden hebben quasi-unaniem de terugtrekking van Groot-Brittannië uit de E.E.G. gestemd!

Einde van het militaire regiem in
Griekenland
L. L. S. Bartalits

Staatsgreep in Cyprus
Op 15 juli 1974 had de door Griekse officieren geleide Nationale Garde het
bewind van aartsbisschop Makarios omvergeworpen, nadat deze het vertrek
van die officieren had verlangd en daarmee de invloed van Athene in
Cyprus had willen beperken. De voornaamste tegenslag van de nieuwe
machthebbers was echter dat president Makarios de staatsgreep overleefde.
Hij had zijn paleis tijdens de aanval via een achteruitgang weten te ontvluchten en leidde vervolgens enkele dagen lang het verzet vanuit Paphos,
tot deze plaats door de oprukkende tanks van de Nationale Garde werd
bedreigd. Toen werd Makarios met een helicopter van de RAF naar de
Britse basis Akrotiri overgebracht en vandaar met een Brits toestel naar
Malta.
Nog op 15 juli werd Nicos Sampson als nieuwe `president' beëdigd. In een
boodschap aan het Cypriotische volk deelde Sampson mee dat hij de eervolle opdracht had gekregen het presidentschap te aanvaarden. Als doelstelli ng van zijn regering noemde Sampson onder andere: onmiddellijk herstel
van recht en orde, een realistische politiek bij de oplossing van de brandende sociale problemen, voortzetting van de Grieks-Turkse Cyprus-dialoog,
voortzetting van de buitenlandse politiek als niet-gebonden land en het
streven naar vriendschap met alle staten en het houden van vrije verkiezingen. Met geen woord repte Sampson van de enosis.

Diplomatieke activiteiten
Mocht het nieuwe bewind op het eiland de situatie min of meer in de hand
hebben, internationaal werd het door niemand, zelfs niet door de kolonels
in Athene, erkend. Noch president Makarios noch Turkije wilden zich bij
de situatie neerleggen.
Reeds op 15 ju li was het Turkse leger in staat van alarm gebracht. Ook de
Britse regering toonde zich over de ontwikkelingen bezorgd, hetgeen leidde
tot intensief overleg om de bij het verdrag van Londen van 1960 gegaran-
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deerde onafhankelijkheid van Cyprus te waarborgen. Op 17 juli vond in
Londen overleg plaats. Zowel Makarios als de Turkse premier Ecevit spraken met eerste-minister Wilson en zijn minister van buitenlandse zaken
Callaghan. Makarios werd door de Britse regering nadrukkelijk erkend als
de gekozen president van Cyprus. Ecevit verzocht de Britse regering om
`een gemeenschappelijke actie tot herstel van de constitutionele status quo
op Cyprus'. Wilson en Callaghan verwierpen echter verzoeken om samenwerking voor een militair optreden. Vervolgens werd de Amerikaanse onderminister van buitenlandse zaken, Sisco, in het overleg betrokken. Sisco
scheen de Turken ertoe gebracht te hebben hun plannen voor een invasie
op Cyprus uit te stellen.
Vanuit Ankara vertrok Sisco op 19 juli naar Athene, maar ondervond daar
kennelijk onvoldoende medewerking om de Turkse bezwaren weg te nemen.
Sisco nam uit Athene de boodschap mee dat het Griekse bewind immobiel
was en niet van zins bleek enige belangrijke concessie te doen die zijn
nieuw verworven controle op Cyprus in gevaar zou kunnen brengen. Dit
resulteerde op 20 juli in een Turkse invasie op Cyprus. Deze werd gerechtvaardigd met een beroep op artikel vier van het garantieverdrag van 1960.
Krachtens dit verdrag garandeerden Groot Brittannië, Griekenland en Turkije de onafhankelijkheid, de territoriale integ ri teit en de veiligheid van Cyprus en tevens de stand van zaken, zoals de grondwet voorschrijft. De
garanderende landen kunnen overleg plegen, gezamenlijk optreden of individueel ingrijpen, wanneer zij dat nodig achten. De grondwet schrijft verder
voor dat de president, gekozen door de Grieks-Cyprioten, een Griek moet
zijn en de vice-president, gekozen door de Turks-Cyprioten, een Turk. De
grondwet was geschonden door de afzetting van Makarios. De staatsgreep
was namelijk uitgevoerd onder leiding van Griekse officieren, die door president Makarios bij herhaling gesommeerd waren het eiland te verlaten.
Vandaar dat het te begrijpen was dat Turkije sprak van Griekse inmenging.
Na vijf dagen van steeds wanhopiger pogingen om Britse medewerking te
verkrijgen voor een gezamenlijke Engels - Turkse interventie om de Griekse
officieren uit Cyprus te verwijderen en van even vruchteloze pogingen om
effectieve diplomatieke druk op Athene uit te oefenen door de NATO-landen, zag de regering-Ecevit in dat niemand bereid was meer te bieden dan
woorden ter ondersteuning.
In een commentaar op 22 juli 1974 stelde The Times dat de Turkse invasie
op Cyprus een tragische ontwikke li ng was, waarvoor de NATO -- en in het
bijzonder de Verenigde Staten -- een zware verantwoordelijkheid droeg. De
doelstelling van Turkije om de legaliteit op Cyprus te herstellen na de
putsch van de Griekse officieren daar was geheel gerechtvaardigd en zelfs
prijzenswaardig, geen Britse en nog veel minder Amerikaanse staatslieden
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verkeerden in de positie om de Turken te kritiseren omdat zij niet op het
resultaat van hun diplomatieke pogingen wachtten. De kansen van Engeland om de Grieken bakzeil te laten halen waren tot nul gereduceerd door
het evident gebrek aan bereidheid van de regering-Wilson om militair te
interveniëren.
Wat de Amerikanen betrof, zij konden bijna zeker de Griekse kolonels in
Athene bakzeil hebben doen halen. Maar hun nalatigheid om enige kritiek
op hun actie te uiten en de berichten uit Washington dat de Verenigde
Staten zich voorbereidden om het Sampson-regime te erkennen 1, deden het
uiterst onwaarschijn lijk lijken dat zij enige effectieve pressie op Athene zouden gaan uitoefenen. In die omstandigheden leverden, althans volgens de
regering-Ecevit, diplomatieke pogingen slechts tijdwinst op, waardoor het
regime-Sampson zijn greep in Cyprus kon versterken, en het voldongen feit
kon worden omgezet in een nieuwe status quo.
De zuidflank van de NATO was niet door de gevreesde Russische maritieme aanwezigheid in het oostelijk bekken van de Middell andse zee en evenmin door uitbreiding van de smeulende vuurhaard in het Midden-Oosten,
maar door de Turkse invasie in Cyprus opengereten. Een simpele burenruzie was voldoende geweest om de machtspolitieke verhoudingen in ZuidEuropa te veranderen.
Toen de Engelsen in 1947 hun handen aftrokken van het door een burgeroorlog verscheurde Griekenland, voelde president Truman zich gedwongen
het ontstane vacuüm te vullen. Van een echt vacuum was eigenlijk geen
sprake, want het zag er naar uit dat zonder verdere buitenlandse bemoeienis de communisten en hun bondgenoten dat hadden kunnen vullen. Die
bemoeienis van buiten bleef evenwel niet uit: de Truman-doctrine garandeerde in één adem een niet-communistisch bewind in Athene en militaire
en economische hulpverlening op grote schaal aan het niet-communistische
buurland Turkije. De Truman-doctrine legde daarmee de basis voor de
latere opneming van beide staten in de NATO en ontwikkelde zich praktisch tot het dogma voor Amerikaanse militaire interventies in de vijftiger
en zestiger jaren.
De behoefte om Griekenland en Turkije bij het bondgenootschap te betrekken kwam niet zozeer voort uit een algemeen gevoelen dat deze landen iets
met de verdediging v an de democratie in West-Europa van doen hadden,
maar meer uit het verlangen zoveel mogelijk grensgebied van de SovjetUnie en haar invloedssfeer onder Amerikaanse controle te brengen, iets wat
in een door angsttrauma's beheerst West-Europa werd aangemoedigd.
Turkije rekende op 20 juli af met de geest van de Truman-doctrine en het
1 Cf. Der Spiegel, 26 augustus 1974, p. 59.
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zag er naar uit dat zelfs een tussen Ankara en Athene heen en weer reizende
minister Kissinger daaraan niets had kunnen veranderen. Dit betekent echter niet dat nu ook de overbodigheid van de NATO is aangetoond. Wel dat
er opnieuw een reden is om zich op zijn minst op doelstellingen en omvang
van het bondgenootschap te bezinnen. Waarbij dan als uitgangspunt zal
moeten worden gekozen dat, anders dan in de jaren vijftig en zestig, de
aard van de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie en,
in de tweede plaats, die van de relaties tussen West- en Oost-Europa van
veel verstrekkender betekenis voor de veiligheid in dit deel van de wereld
zijn dan het gedrag van de onverantwoordelijken in de zuidflank van de
NATO.

Gevolgen van de Turkse interventie
De bij de noordelijke havenstad Kyrenia op 20 juli gelande Turkse troepen
leverden felle strijd met de Grieks-Cypriotische Nationale Garde en ook
tussen de beide volksgemeenschappen op het eiland deden zich bloedige gevechten voor. Internationaal leverde de Turkse actie het gevaar op van een
oorlog in Thracië tussen Griekenland en Turkije. Engeland en de Verenigde Staten stelden dan ook alle mogelijke pogingen in het werk om zo'n
dreigende botsing te voorkomen.
Hoewel men in Londen en Brussel vele pogingen in het werk stelde om in
Cyprus een staakt-het-vuren te bereiken, kwamen de beslissende initiatieven
van minister Kissinger. Hij verzekerde op 20 juli in San Clemente dat een
staakt-het-vuren goede kans maakte en dat de Verenigde Staten hun leveringen van wapens en munitie aan de strijdende partijen stopzetten. Kissinger wenste nadrukkelijk te stellen dat de crisis in het oostelijke Middellandse-zeegebied in geen enkel opzicht een confrontatie met de Sovjet-Unie
vormde en dat het Kremlin volstrekt normale maatregelen trof in de toenmalige situatie. De Verenigde Staten van hun kant hadden niet het voornemen in het conflict tussen beide te komen.
Dezelfde dag zette Sisco zich in Athene in om in gezelschap van de Britse
ambassadeur, Robin Hooper, de Griekse leiders te overreden. Vervolgens
vertrok Sisco naar Ankara en wel met een zeer ferme boodschap, waarin de
Grieken dreigden de aanval te openen op de grens te land, als de Turken
hun invasie niet binnen 48 uur staakten.
Op 21 juli had Sisco een onderhoud met de Turkse minister van buitenlandse zaken, Turan Gunes. Minister Gunes ontving na dit onderhoud de
Russische ambassadeur, die bij zijn vertrek melding maakte van een `zeer
nuttige' conversatie. Van zijn kant zette de Franse ambassadeur aan de
directeur van de politieke zaken het standpunt van de EEG-landen uiteen.
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Toen onderminister Sisco in Athene was teruggekeerd, werd hij onmiddellijk ontvangen door de Griekse leiders, en het akkoord over het staakt-hetvuren begon zich af te tekenen. Kissinger onderhield zich telefonisch langdurig met president Nixon in San Clemente over de voortgang bij de onderhandelingen en gaf vervolgens nieuwe instructies aan zijn afgezant na afloop
van een bijeenkomst van de interministeriële groep die belast was met het
volgen van de evolutie van de crisis.
Het scheen dat een ontspanning mogelijk was, daar de Turken aanvankelijk
slechts een beperkt succes wensten en de Grieken een staakt-het-vuren
onontbeerlijk achtten, mits hun tegenstanders zich tot bepaalde gebieden
van het eiland beperkten.
Van zijn kant ondernam de NATO steeds meer stappen om een openlijk
confl ict tussen twee lidstaten van de organisatie te vermijden. Secretarisgeneraal Luns richtte op 20 juli reeds persoonlijke boodschappen aan de
twee landen nadat de NATO-raad zijn steun had uitgesproken aan de
pogingen van Engeland en de Verenigde Staten. Ook de EEG-landen, die
voor het eerst hun `crisisprocedure' in werking stelden, zetten hun interventies bij de Griekse en Turkse regering voort. Frankrijk, dat tot 31 docember
1974 de raad van de Europese Gemeenschap voorzit, werd met het nemen
van stappen belast.
Onder internationale druk bevestigden de Turkse en Griekse regeringen op
22 juli officieel dat zij akkoord gingen met een wapenstilstand op Cyprus,
waarom de Veiligheidsraad op 20 juli in een met algemene stemmen aanvaarde resolutie had gevraagd. De grote mogendheden waren erin geslaagd
een directe confrontatie tussen de Griekse en Turkse legers te vermijden.
Zij bleken over de nodige pressiemiddelen te beschikken. Deze diplomatieke overwinning kwam echter erg laat. Zelfs al respecteerden de Grieken en
Turken op Cyprus tijdelijk het staakt-het-vuren, de oude demonen op dit
eiland waren losgebroken. Het staakt-het-vuren op 22 juli was nog niet het
einde van de burgeroorlog.
Het was zeker dat de Turkse regering het essentiële van haar onmidde ll ijke
politiek-militaire doeleinden had bereikt. Daarom waren de Griekse militaire leiders in Athene de grote ver li ezers in deze crisis, omdat zij behalve
het spel ook hun gezicht verloren hadden. Men dient de diplomatieke inspanningen die tot het staakt-het-vuren op 22 juli geleid hadden, natuurlijk
voor een belangrijk deel op het krediet van Kissinger te schrijven. Maar het
was een Pyrrus-overwinning. Minister Kissinger scheen zich aanvankelijk
vergist te hebben, zowel aangaande de krachtsverhoudingen op Cyprus als
in de houding van Ankara. Onder-minister Sisco was er niet in geslaagd de
Turkse inval op 20 juli te verhinderen.
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Enkele dagen later, op 23 juli deden zich op Cyprus en in Griekenland
belangrijke nieuwe ontwikkelingen voor. In Nicosia werd Clerides tot president benoemd en in Athene kondigde de militaire junta de overdracht van
de macht aan een burgerregering aan. Op verzoek v an president Gy ' 's
keerde Karamanlis vanuit Pa rijs naar Griekenland terug om een nieuwe
regering van nationale eenheid te vormen. In een van zijn eerste toespraken
zei Karamanli s het als zijn belangrijkste taak te beschouwen te voorkomen
dat de Cypriotische crisis op een oorlog tussen Griekenland en Turkije zou
uitlopen.
Een der eerste Grieken die zich realiseerde dat Cyprus de Achilleshiel van
het mi litaire regime zou zijn, was kolonel Papadopoulos. Hoewel de relaties
tussen hem en aartsbisschop Makarios sinds 1967 steeds slechter werden,
probeerde Papadopoulos zijn collegae altijd tegen te houden. Zoals hij op
de dag van de staatsgreep der Nationale Garde tegen president Makarios
aan vrienden vertelde, waarschuwde hij steeds dat de Turken Cyprus zouden binnenvallen en dat Karamanlis zou worden teruggeroepen om de
brokken op te rapen2.
Voor de gang van zaken op Cyprus werd vooral brigade-generaal Joannides
verantwoordelijk geacht, die Papadopoulos in november 1973 ten val
bracht. Joannides, tot 23 juli jl. het hoofd van Griekenlands militaire politie, leek te willen bewijzen dat Beria zich zonder Stalin had kunnen handhaven. Hij liet een regering vormen van gezichtloze mensen die thans bestemd schijnen voor de vergetelheid.
Sinds november 1973 was de G riekse staatsmachine volledig verlamd, hetgeen de economische c ri sis, die zich reeds eerder manifesteerde, had verergerd. Deze toestand zou waarschijnlijk voor onbepaalde tijd hebben
voortgeduurd, indien de Cypruscrisis niet tussenbeide was gekomen.
Het was februa ri 1974 toen waarnemers in Athene begonnen te vermoeden dat het Griekse regime zijn eigen graf aan het graven was. In die tijd
begon een campagne tegen Turkije naar aanleiding van de Turkse claim op
delen van de bodem van de Egeïsche zee. Deze campagne had tot doel de
Gri ekse strijdkrachten te verenigen, en slaagde e rin de kloof te dempen
tussen generaal Davos, commandant van het derde legerkorps in het noorden, en het regime in Athene. Het gevolg van deze campagne was echter
wanhoop in NATO-kringen te Brussel en een overtuiging in Ankara dat het
Griekse regime niet voor rede vatbaar was. Deze overtuiging van de regering-Ecevit droeg aanzienlijk bij tot de Turkse bereidheid om op Cyprus te
landen.
2 Cf. Die Welt, 26 juli 1974.
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Een van de opmerkelijkste feiten was, hoe goed het Griekse systeem, de
traditionele sociale structuur en het estab li shment de zeven jaren mi li taire
dictatuur hadden overleefd. De kolonels duidden de intellectuele en politieke élite van voor april 1967 altijd aan als geprivilegieerde malcontenten,
waarmee de zgn. Griekse revolutie had afgerekend. Maar deze élite was in
juli 1974 weer opgedoken; het kabinet-Karamanlis is geen weerspiege ling
van de `nieuwe krachten'. Van de eerste elf ministers hadden er negen in
Athene rechten gestudeerd, en van de twaalf junior-ministers hadden er
zeven vóór de staatsgreep van de kolonels deel uitgemaakt van het parlement.
Dit bevorderde stellig de stabiliteit in de overgangstijd. In politieke termen
is het nieuwe kabinet een bruikbare coa li tie van rechtse en centrumpolitici,
waarin ook twee figuren zitting hebben die medio 1973 bereid waren geweest met Papadopoulos te onderhandelen over kabinetsposten, een aantal
leiders van het verzet tegen het militaire regime, de royali st Stratos en de
sociaal-democraat Protopappas. Waarschijnlijk had Karamanlis aanvankelijk niet de bedoeling gehad een vertegenwoordiger van de linkerzijde in zijn
kabinet op te nemen.
Als onderhandelaar over een Cyprus-regeling in Genève en bewaker van de
overgang naar de democratie, geniet het kabinet-Karaman li s het vertrouwen
van de natie, maar het staat ook voor de delicate taak de gevoelens van de
kiezers te peilen en te evalueren in hoeverre de maatschappelijke structuur
sinds 1967 onder de oppervlakte is veranderd.
In het verleden ging het de Griekse partijen meer om persoonlijkheden dan
om zaken. In hun districten beschikten de afgevaardigden over een reusachtig netwerk van persoonlijke relaties. Zij waren gidsen door de bureaucratische mijnenvelden en oplossers van familieproblemen. In Athene groepeerden zij zich om leiders met overredingskracht. Sterke programmapartijen hebben daarentegen een aanhang nodig die zich bewust is van de collectieve belangen.
Sinds de staatsgreep van de kolonels is de middenklasse wellicht groter geworden, zodat ze thans meer geneigd is tot bescherming van de gemeenschappelijke belangen van haar leden. De door het militaire regime tot
immobiliteit veroordeelde vakbonden staan voor een lange periode van
wederopbouw, en de linkse groeperingen en partijen dienen zich, na jaren
van automatische oppositie tegen de junta, in de nieuwe situatie te heroriënteren.
Van Karaman li s zelf verwacht men dat hij een nieuwe conservatieve partij
zal vormen, misschien met medewerking van sommige politici van de oude
Centrum-Unie. In het politieke midden zou een nieuwe Centrum-Unie kunnen ontstaan, maar sommige liberale leden van de huidige regering wensen
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een nieuwe Democratische Partij met een reformistisch, maar ondogmatisch
programma.
Tussen de communisten en het centrum is het beeld minder duidelijk. De
verzetsorganisatie Democratische Defensie publiceerde minimumeisen voor
de politieke zuivering en zou hierna de politieke arena kunnen binnentreden
als socialistische partij. En dan is er de min of meer omstreden figuur van
Andreas Papandreou, tot 1967 politicus van de Centrum-Unie, de eerste
niet-communistische politieke leider die het klaar had gespeeld de arbeiders
en boeren hoop op een radikale verandering te geven. Tijdens het kolonelsbewind is Papandreou steeds meer naar links opgeschoven, werkte zijn
verzetsorganisatie steeds nauwer samen met het ondergrondse communistische verzet.
Na zijn terugkeer uit de ballingschap uitte Papandreou in zijn verklaringen
bij herhaling demagogische beschuldigingen aan het adres van premier Karamanlis. In politiek opzicht staat hij thans ergens tussen de socialisten en
communisten in. Daarom zou het heel wat zelfverloochening van hem eisen
om het collectieve leiderschap van een tot samenwerking met het centrum
geneigde socialistische partij te accepteren.

Griekenland en Europa
Griekenland, ingeknepen tussen de grote mogendheden die elk met een
eigen onfeilbare remedie voor Cyprus waren komen aandragen, wendde
zich plotseling tot Europa om hulp. Zoals minister Mavros in augustus jl.
zei, ging het niet alleen om de toekomst van Cyprus maar ook om het
voortbestaan van Griekenland. Dit was volgens Mavros in de allereerste
plaats een Europese crisis.
Terwijl Moskou van plan was (en is) de kwestie Cyprus om propagandistische redenen voor het internationale voetlicht te brengen, drong Washington er bij Athene op aan de Russen erbuiten te laten, indien het een
bevredigende oplossing wenst. Uitdagend speelde Athene de een tegen de
ander uit in de hoop het beste te bereiken, maar de Griekse leiders wisten
(en weten) dat elke Cyprus-oplossing moeilijk te verteren zal zijn. Hun
voornaamste zorg is wel, dat de overgang naar de democratie in Griekenland er niet door in gevaar komt.
De Grieken zagen het initiatief van de Sovjet-Unie voor een conferentie in
het kader van de Verenigde Naties als een kans om de Verenigde Staten te
dwarsbomen. Dat zou het zwaar getroffen nationaal zelfbewustzijn van de
Grieken opvijzelen, maar praktisch verder niets opleveren. Men beseft dat,
indien puntje bij paaltje komt, Moskou en Washington prioriteit zouden
geven aan de Turkse vriendschap, omdat die grotere voordelen oplevert.
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De Russen willen het niet graag toegeven, maar het is waarschijnlijk zo:
een neutraal of niet gebonden Grriekenland, versterkt wellicht door een garantie van zijn grenzen door de Sovjet-Unie, zou weliswaar een geschikte
pion zijn in het Russische Balkanspel; maar de belangen van de SovjetUnie bij de Dardanellen, de grenzen in de Kaukasus en de luchtcorridors
over Turks gebied naar het Midden-Oosten, en een socialistische regering
in Ankara op de koop toe, zijn onvergelijkelijk veel groter.
De Verenigde Staten bieden Griekenland de bittere pil van het realisme.
Washington is niet in staat van Turkije vóóraf de concessies te krijgen die
voor de Grieken een eervolle vrede zouden mogelijk maken: de prijs van
federatie of kantonisering op Cyprus zal betaald moeten worden. Maar de
regering-Karamanlis heeft daarvoor niet meer blaam dan hij die een bankroete zaak ove rn eemt.
Steeds meer zien de Griekse leiders in dat de Cypruscrisis slechts een symptoom is van een malaise in de Grieks-Turkse betrekkingen, de zeer oude
inter-Egeïsche tegenstelling. Minister Mavros gelooft dat een regeling voor
Cyprus onderdeel moet vormen van een breder compromis tussen Griekenland en Turkije. Er liggen grote bilaterale problemen in het verschiet: de
exploitatierechten ter zake van olie in de Egeïsche Zee; de behande li ng van
minderheden in beide landen; de veiligheid en toekomst van het oecumenische patriarchaat; en de geschillen over controle op de luchtvaart in de
Egeïsche zone. Volgens Mavros moet er een `package deal' komen, anders
zu ll en wij al onze tijd moeten gaan besteden aan de oplossing van problemen met de Turken.
Maar in welk verband? Griekenland trok zich terug uit de NATO, omdat
die weigerde zich bezig te houden met een belangrijk con flict tussen twee
lid-staten. De onverschilligheid van de NATO — wellicht eenvoudig daardoor te verklaren, dat secretaris-generaal Luns de verkeerde tijd had gekozen voor zijn vakantie — gaf de Grieken de stellige indruk dat het re fl exsysteem van het bondgenootschap te traag is een een procédé voor de regeling van interne kwesties tussen leden treurig ontbreekt.
Einde augustus jl. bood president Giscard d'Estaing de Grieken en Turken
een Europees forum aan, waarin zij een 'package deal' zouden kunnen uitwerken. De ineenstorting van de militaire dictatuur in Griekenland bracht,
bijna automatisch, procedures op gang tot ontdooiing van Griekenlands
associatie-overeenkomst met de Europese Gemeenschappen. Het bezoek
van minister Mavros medio september jl. aan Brussel bevestigde de Europese oriëntatie van de regering-Karamanlis. Diep teleurgesteld in de houding van de Amerikanen, niet alleen tijdens de Cypruscrisis maar ook
tijdens de gehele periode van het kolonelsbewind in Athene, doch weinig
geneigd zich in de armen van de Sovjet-Unie te werpen, ziet Griekenland
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in West-Europa zijn enige toevlucht om uit het huidige isolement te geraken. De toenadering tot de Europese Gemeenschappen is een van de belangrijkste doeleinden van de Griekse diplomatie geworden.

Frankrijk en Griekenland
Frankrijk, dat tot het eind van dit jaar het voorzitterschap van de Raad
van Ministers van de EEG bekleedt, is in deze onderneming de voornaamste bondgenoot van Athene. Hoewel de Franse regering zich ten aanzien
van het Cyprusconflict naar een voorzichtiger positie heeft teruggetrokken,
en vooral op verzoening tussen de beide volksgemeenschappen in Cyprus
aandringt, blijft zij de vriendschap met Griekenland meer dan ooit op prijs
stellen. President Giscard d'Estaing beriep zich daarvoor in zijn televisierede van 2 7 augustus jl. zelfs op het feit dat het Westen een groot deel van
zijn beschaving aan Griekenland te danken heeft.
Niettemin werpt deze terugkeer van Griekenland naar Europa gecompliceerde problemen op. Niets wijst er op dat de Griekse economie binnen
afzienbare tijd in staat zal zijn om zich volledig aan te passen aan de regels
van de Europese Gemeenschap. Op het politieke vlak herinnerde Berkouwer, de voorzitter van het Europese Parlement, er 5 september jl. in een
persconferentie aan, dat aan een hernieuwde inwerkingstelling van het associatie-akkoord een volledig herstel van de Griekse democratie vooraf
moet gaan. Griekenland verkeert echter nog in een overgangsfase, zodat
Turkije met recht kan betogen dat zijn huidig bewind democratischer is
dan dat van Karamanlis. De `Turkse hypotheek' en de precaire situatie op
Cyprus verhinderen premier Karamanlis overigens zich aan binnenlandse
problemen te wijden.
Dient de houding van Frankrijk in de recente crisis als anti-Amerikaans te
worden aangemerkt? Het is waar dat Giscard d'Estaing zich van Washington gedistantieerd heeft en Athene heeft kunnen aanmoedigen om zich,
evenals Frankrijk in 1966, uit de militaire organisatie van de NATO terug
te trekken. Toch houdt de Franse president, door de hulp die hij Karamanlis aanbiedt, de Grieken hoe dan ook in het Westelijke kamp, terwijl de
Verenigde Staten (die Turkije voor de verdediging van het oostelijk Middellandse Zee-gebied van grotere betekenis achten) hun gunsten aan Ankara uitdelen. Men kan dus evengoed van rolverdeling spreken als van
rivaliteit.

De vrede van de Kerk en de worsteling
van de theologie•
P. Smulders S.J.

'Ieder huis wordt, -- ik citeer, -- ieder huis wordt, om de constructie so lied
te maken, zoveel mogelijk bij onbewolkte hemel en windstil weer gebouwd.
Dan immers kan het de nodige stevigheid verwerven, waardoor het in staat
is om de kracht van de ontketende rivier te breken en de aanval van de
hoge stortvloed te weerstaan ... Dit geldt vooral het huis, -- geeste lijk
gebouwd op verhaal en schriften, -- dat onderdak moet bieden aan de
beschouwingen van de Waarheid. Wie dit nobele werk als medebouwer
Gods onderneemt, moet het doen, wanneer zijn ziel de vrede geniet die elk
begrip te boven gaat, ver van a lle verwarring en door geen golven heen en
weer geslingerd .. .
Tot aan het vijfde boek heb ik gedicteerd, al leek de storm in Alexandrië
het te beletten. Want Jesus beval aan de winden en golven ... Maar toen
onze tegenstander door zijn nieuwe brieven, die werke lijk in strijd zijn met
het evangeli e, met de grootste verbittering tegen ons ten strijde trok en
a lle stormwinden van Egypte's boosheid tegen ons ontketende, toen hee ft
de Logos me aangespoord stil te staan en mijn geest te bewaken. Want
anders zouden slechte gedachten de storm kunnen versterken, en hem zelfs
doen binnendringen in mijn eigen ziel. Stilte was mij beter dan ter ongepaste tijd, voordat kalmte bezit had genomen van mijn geest, de rest van
mijn geschirft te voltooien. Bovendien maakte de afwezigheid van mijn
gewone stenografen mij het dicteren onmogelijk.
Maar nu die talloze gloeiende kogels die tegen mij geslingerd werden, door
God zijn gedoofd, en nu mijn ziel, weer gewend aan rampen, door de
hemelse Logos genoopt wordt om die aanslagen lichter te tillen, nu is er
zo iets als helder weer aangebroken, en wil ik het verder dictaat niet langer
uitstellen. En ik bid God, de leraar wiens stem stil klinkt in de binnenkamer van ons hart, me bij te staan, opdat ik het bouwwerk van mijn
uitleg van het evangelie kan voltooien'.
Zo schreef Origenes, toen hij rond 232 na enkele jaren onderbreking zijn
* Dit artikel is de rede die de Rector van de Katholieke Theologische Hogeschool
Amsterdam gehouden heeft bij de opening van het academisch jaar.
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Ik bedoel niet onze huidige
problemen met de toenmalige te vergelijken. De situatie is geheel verschillend, zelfs tegengesteld. Eén van de grieven van de bisschop van Alexandrië
tegen Origenes was, dat deze het celibaat wat al te radicaal had omhelsd,
door zich te ontmannen. Want, en dat vermoedt u wel, Origenes' tegenstander, die brieven als gloeiende kogels op hem afvuurde en heel de kerk
tegen hem in vlam trachtte te zetten, was niemand anders dan zijn eigen
bisschop, die daarbij de instemming vond van het kerkvolk.
Wat ik vanavond zou willen onderstrepen is, dat conflicten tussen theologen en bisschoppen bijna even oud zijn als het bisschopsambt en als de
wetenschappelijke theologie. Ook de theoloog-missionaris Paulus was al
gebotst met de herder Petrus. En verder dat zulke conflicten, juist omdat
zij ontbranden tussen broeders in Christus, ongewoon pijnlijk zijn. Zo
verbitterd strijden — het is een reflectie van Teilhard de Chardin, toen hij
in de loopgraven van '14 tot '18 tegenover de Duitsers stond — zo verbitterd strijden kunnen alleen broeders, die bijeenhoren. Want alleen door
hem of haar met wie je ten diepste verbonden bent, kun je zo diep worden
gekwetst.
grote Johannes-commentaar weer opvatte.

verwacht van mij geen psychologie of sociologie van het godsdienstig
con fl ict. Zelfs vraag ik U, geen historie ervan te vragen: tijd en rust hebben
mij ontbroken om een rede voor te bereiden die aan enige wetenschap
recht zou doen. Zelfs ascetische raadgevingen moet u niet verwachten.
Slechts één reflectie. De Bruinvis, onder wiens teken de KTHA (Katholieke
Theologische Hogeschool Amsterdam) staat, is een speels dier. En nooit
speelt hij zo lustig, als wanneer de golven ruig bruisen. Misschien zou de
KTHA erbij winnen, als zij dezer dagen de speelsheid van de humor kon
opbrengen: want humor is de melk van de relativering, die bittere drank
verzacht.
Ondanks alles meen ik, dat enige reflectie, zelfs zonder de geringste wetenschappelijke pretentie, mogelijk en zinvol is, als wij de beide grootheden
van kerk en theologie enigzins nader bezien. Daarbij zal telkens ook de
pastor ter sprake komen.
U

De kerk. Met onze vaders en moeders in het geloof belijden wij haar als
de katholieke, met al wat het woord belijden aan verwerkelijkte vreugde en
— soms ontgoochelde en bijna vertwijfelde — hoop insluit. Zij is immers
de gemeenschap van de mensen die door God de Vader worden bijeengebracht rond het heilsteken, dat Hij eens voor al gesteld heeft in de
persoon, het leven en doodslot en de opstanding van zijn Zoon. Omdat
1 Naam van het oude patriciërshuis waarin de KTHA gevestigd is.
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haar God de Vader van allen is, mag en moet zij haar boodschap en gebaar
brengen tot aan de grenzen van de aarde. Dat kan men de geografische
katholiciteit van de kerk noemen.
Maar er is ook, wat Congar bestempeld heeft als de kwalitatieve katholiciteit. Als zij het huis van de Vader voor allen mag zijn en telkens opnieuw
worden, dan moet ze niet enkel geografische afstanden overbruggen, maar
evenzeer mentale. Mensen zijn zeer verschillend, van taal en cultuur, van
aanleg en karakter, van ontwikkelingsfase. Toch horen zij allen, za als zij
zijn, in het huis van de éne Vader. Alleen voor zonde en leugen is daar
geen plaats. Maar wat aan goeds en waars in elke mens leeft, daarvoor
moet in beginsel ruimte zijn binnen de éne kerk. 'Al wat waar is, door wie
het ook wordt gezegd, komt van de heilige Geest'. Niet toevallig is dit een
woord van die bescheiden filosoof die als eerste welbewust het gesprek
aanknoopte tussen christelijk heils-geloof en Griekse wijs-begeerte. En
Thomas van Aquino, sluit daarop aan: 'Als er iets goeds was onder de
heidenen, kwam het van God' (De Pot, 6, 5 ad 5).
De bonte schaar van Joden en Grieken, jongen en ouden, geleerden en
eenvoudigen, moet in de kerk thuis zijn en zich thuis kunnen voelen. Het
heil vernielt niet wat de bonte schepping maakt, maar maakt het vrij van
zondige verkramping en brengt het tot ontplooiing. Als de kerk, reeds nu,
in sluiers en gebaren, het sacrament is van die uiteindelijke vrede, dan moet
zij van dat heil ook voorproef en handgeld zijn.
Nu mag de heilsverwachting van alle mensen in diepste grond wel dezelfde
zijn, toch worden, zoals Schi lebeeckx in zijn magistrale werk over Jesus
onlangs opnieuw heeft uiteengezet, de 'voorstellingen en verwachtingen van
heil steeds ontworpen vanuit concreet ervaren en bereflecteerde werkelijkheid van onheil, lijden, misère en vervreemding' (Jesus, het verhaal van een
levende, p. 15). En juist dat concrete en wisselende heilsontwerp moet door
de kerk worden aangesproken.
Vanzelfsprekend, met Berkhof moeten we opmerken, 'dat als het Evangelie
onder telkens weer anders geaarde volkeren gestalte krijgt, dit steeds weer
geschiedt in een strijd tussen het Evangelie, dat "niet is naar de mens"
(Gal. 1,11), en het natuurlijke denken ... Elke denkvorm (en ik voeg toe:
elk heils-ontwerp) moet eerst door de Openbaring worden gekruisigd om
op te kunnen staan tot dienstbaarheid aan het heil' (H. Berkhof, De katholiciteit der Kerk, 1962, p. 78). Maar toch: Gods heil verschijnt als vervulling van wat als autentiek menselijke heilsverwachting in telkens verschillende ontwerpen wordt uitgedrukt.
Daarom kon Paulus het heil niet langer verkondigen in de joodse categorie
van Gods koningschap. Daarom moest de kerk van de tweede eeuw, toen
zij zich tot de hellenistische intelligentsia wendde, de Logos verkondigen en
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de redding van de rede. Zo zou men de geschiedenis kunnen doorlopen.
Maar een tweede aspect moet hierbij worden betrokken. Heil is gemeenschap. En dat betekent, dat ook het leidbeeld (om een germanisme te
gebruiken) van de kerk zich wijzigt. Het past zich telkens aan, kruisigend
en levenwekkend, aan de gemeenschapsconceptie waarin zich de droom
van vrede hier en nu belichaamt. Zo zijn er in de loop der eeuwen verschillende kerktypen geweest, gesneden naar het patroon van het Joodse
gezin of van de Griekse polis, feodale, absolutistische, burger lijke. Sinds
Leo XIII speelt in het kerkbeeld ook de verzoening van de klassen een rol,
en sinds de tweede wereldoorlog de rechten van de koloniale volkeren, de
rechten van minderheden, de rechten van de persoon. Ook mijn pleidooi
voor een ruime kerk, waarin pluriforme mensen zich thuis kunnen voelen
in vrijheid, wordt ongetwijfeld gekleurd door de eenheid in pluriformiteit
waarvan nu onze Nederlandse gemeenschap droomt.
De pastor nu, is de man in wie zich deze spanning concentreert. Want
spanning is er, omdat de katholieke kerk als catholica onder deze paradox
staat: gemeenschap te zijn tussen mensen wier gemeenschaps-ontwerp diepgaand verschilt. De pastor staat in het concentratiepunt. En het woord
pastor neem ik dan in de brede schaal waarin de katholieke traditie het
woord neemt: van de jongste kapelaan tot de paus van Rome. De één
zowel als de ander, hetzij in de stadsbuurt, hetzij in de wijde wereld, is de
man in wie de Heer met zijn éne mensen-verzoenend woord en gebaar
tegenover de gemeente verschijnen wil.
Men versta mij niet verkeerd: de katho lieke eenheid is niet een zorg van
de clerus alleen. Integendeel: alwie zich katholiek noemt, draagt deze verzoening als een voortdurende vreugde en bekommernis in het hart (Pastoraal Concilie, I, p.135). Maar de pastor staat, krachtens zijn functie, onafgebroken en elke dag in het kruispunt, waar verschi llende ontwerpen van
heilsgemeenschap met elkaar worstelen.
Gewoonlijk is dit niet al te tragisch. Zoals iedere gemeenschap, zo vindt
ook de kerk, op mondiale en op lokale schaal, telkens een leefbaar evenwicht. In tijden van culturele kentering evenwel, kan het wel tragisch
worden.
Dan wordt het vroeger gevonden, misschien eeuwenlang als leefbaar en
vruchtbaar ervaren evenwicht verstoord. Enkelen eerst, weldra door steeds
meerderen gevolgd, beginnen het onbehagen te voelen: het oude evenwicht
beantwoordt niet langer aan hun mense lijke en christelijke droom. Daarbij
stuiten zij op misverstand, verontwaardiging, heilig verzet. Immers, diachronisch voor een voorgaande generatie en synchronisch voor medegelovigen in een verschillend cultuurpatroon, is de bestaande evenwichtsvorm
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niet minder dan het heilsgoed zelf van de katholieke eenheid. Heilige
droom stuit op niet minder heilige orde.
Geen wonder dat het verzet tegen de verandering vaak het levendigst is
bij de pastores en dat deze daarbij gesteund worden door de zwijgende
meerderheid. Bij de pastores, omdat bestuurders slechts zelden ook profeten en gewoonlijk vermoeide mensen zijn, en omdat vooral zij te zorgen
hebben, dat 'alles betamelijk en in goede orde geschiedt' (1 Kor. 14, 40).
En nu wordt die orde wreed verstoord. De zwijgende meerderheid steunt
hun verzet. De meerderheid bestaat altijd uit kerkleden die in het geloof
vooral geborgenheid en veiligheid zoeken. Zij voelt zich in de bestaande
kerk thuis, en niemand ziet graag zijn huis overhoop gehaald. Toen paus
Johannes de kerkramen wat openzette, vond de massa dat het toch wel
erg tochtte. Toch behoren open ramen, waardoor de wind van de wereld
en de wind van de heilige Geest kan spelen, tot een kerk die trouw is aan
het evangelie, aan haar katholieke opdracht, aan Gods eschatologische
belofte.
'De kerkgemeenschap met elk van haar structureringen', zo schreef Gustave Thils dezer dagen, 'wordt geëvangelizeerd en moet draagster van het
evangelie zijn. Op de eerste plaats, en bij voortduring, wordt zij geëvangelizeerd. Voortdurend wordt zij geroepen zichzelf te bezien in de spiegel van
het evangelie, om zich te verheugen als zij trouw is, om zich te bekeren als
zij op een of ander gebied of maatregel tekort geschoten is. Ook voor haar
is het evangelie boodschap van vreugde èf vuur van oordeel. Ook binnen
haar kan het evangelie haarden van licht aan de dag brengen of duistere
gebieden. Want alles is geroepen om zich te onderwerpen aan het evangelie,
Woord van God' (G. Thils, Positions axiales sur évangélisation et salut,
typescript 1974, p. 16). Dat ook hier de positie van de pastor cruciaal, en
vaak en kruis is, behoeft waarlijk niet nader te worden uitgewerkt.
De theologie. Theologie is één van de krachten van vernieuwing. Zij is
stellig niet de enige. Want zij werkt uiteraard vanaf de leerstoel en gewoonlijk zelfs vanaf de bureau-stoel. Maar vernieuwend en verjongend werken
ook de preekstoel, de biechtstoel, en last but not least de bidstoel, waar
de oude mens direct worstelt met de altijd nieuwe en altijd komende God.
Ik beperk mij tot de theologie, zoals zij sinds de triomf van het aristotelisme in de 13e eeuw aan de universiteiten en seminaries beoefend wordt,
en zie af van de contemplatieve theologie of theologische contemplatie, stil
hoogtepunt en diepe inspiratiebron van veel geloofsleven, waarvan de
weerglans ook straalt over de beste tijden van de vak-theologie.
Om verschillende redenen is theologie telkens opnieuw een rustverstoorder.
Paulus verstoorde de rust van de oude jodenchristelijke gemeente door
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zijn theologie van Gods heil voor elk die gelooft. Origenes verstoorde het
precaire evenwicht, dat de tweede eeuwse kerk meende te hebben gevonden
tussen bijbelse boodschap en Griekse wijsbegeerte. Beide Immers nam hij
ernstiger dan men gewend was. Zo rezen nieuwe, verontrustende vragen,
waarop ook hij gewoonlijk maar een tastend antwoord kon geven. Gelukkig
vond hij, na de excommunicatie door zijn eigen bisschop, een andere die
hem onder zijn hoede nam. Want zijn schooltje en zijn geschriften werden
een kweekplaats van heilige bisschoppen voor eeuwen. Ook Augustinus
was verontrustend: hij vroeg naar de verhouding tussen menselijke ontspanning en goddelijke genade, die in de gevestigde ascetische praktijk wel
erg onpaulijns werd scheefgetrokken. Diep verontrustend was Thomas van
Aquino, doordat hij Aristoteles, die in de andere faculteiten reeds heerste,
nu ook binnenvoerde in de theologische. Het verhaal gaat, dat zijn vroegere
leermeester Albertus als stokoude man te paard sprong en in gestrekte draf
naar Parijs reed om die knapste kop van de latijnse kerk voor de komende
eeuwen te redden. Rustverstoorders waren, om slechts een enkele naam
uit het recente verleden te noemen, die `beroerder Zsraëls', Karl Barth, en
Teilhard de Chardin.
Voor dit onrustwekkende en daarom evenwicht-verstorende karakter van
de theologie zijn verschillende redenen.
1. Theologie is geloof in staat van wetenschap. Dat betekent dat zij onophoudelijk terugkeert naar de innerlijke bronnen van het geloof: de schrift,
de overlevering als verkondiging en leven van de vaderen, de uitspraken
van het leergezag, de geestelijke ervaring van oude en nieuwe heiligen (ook
deze: Vaticanum II, Constitutio Dei Verbum, n. 8). Van geen theoloog
zou ooit gezegd mogen worden, dat hij het wel gelooft! Zijn geloof is reflex
wetenschappelijk. Dat betekent, dat hij niet enkel de huidige leer en
praktijk als een legitieme ontwikkeling uit de oude kiem rechtvaardigt,
maar dat hij ook de betrekkelijkheid van veel ontwikkeling aan het licht
brengt, en zo tegen verabsolutering van het feitelijk gegroeide waarschuwt:
dat hij eenzijdigheden en vergroeiingen aanklaagt; dat hij wegen zoekt naar
een nieuwe integratie.
2. Theologie is geloof in bewust gesprek met de wetenschap van haar
eigen tijd, De heilsboodschap immers kan alleen verkondigd worden, zoals
wij reeds zeiden, op de klankbodem van het heilsontwerp en dus van het
zelfverstaan van de mensen nu. En dat zelfverstaan wordt diepgaand gevormd en bepaald door wijsbegeerte en wetenschap. Origenes liet zijn leerlingen, zoals een van zijn scholieren vertelt, alle wijsgeren lezen, en sinds de
middeleeuwen heeft de katholieke kerk welbewust een groot stuk hedendaagse wijsbegeerte ingebouwd in haar theologische studie en onderwijs.
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Tegenwoordig is het niet enkel wijsbegeerte, die de heilsdroom profileert,
maar evenzo verschillende wetenschappen: men denke aan de doorbraak
van het evolutionistisch en het historisch denken, aan psychologie, sociologie, politicologie. Terzijde zou ik hierbij willen opmerken, dat het voor
de theoloog bij b.v. psychologie en sociologie niet enkel gaat om nuttige
en onontbeerlijke pastorale vaardigheden, maar veel dieper om gevoeligheid voor de kleur die de menswetenschappen geven aan het heilsverlangen, en voor de vragen en eisen die dientengevolge aan de heilsboodschap
worden gesteld. De theologie moet in dialoog staan met de menswetenschap
en de hedendaagse wijsbegeerte. En dialoog betekent, ernstig beluisteren.
Misschien uiterst kritisch, maar aan vruchtbare kritiek gaat luisteren vooraf. Geen serieuze wetenschap is zonder autentieke waarheidskernen, en 'Al
wat waar is, door wie het ook wordt gezegd, komt van de heilige Geest'.
Dat zij daarbij, hoe pijnlijk en bedreigend het ook moge zijn, ook moet
luisteren naar de kritiek op theologie en geloof, die vanuit wijsbegeerte en
wetenschap worden geformuleerd, spreekt vanzelf.
3. Van Melsen heeft ooit gewezen op het verschil tussen de oude en de
moderne wetenschap (Pastoraal Concilie, I, p. 67). Vroeger inventariseerde
en synthetiseerde de wetenschap de gegevens die zij waarnam in de als
statisch systeem beschouwde wereld van kosmos en mens. Nu beseft zij
het dynamisch karakter van de werkelijkheid, onder zo ekt toekomstige mogelijkheden en zoekt daarheen wegen. Sinds de Franse revolutie en vooral
sinds Marx leeft onder de mensen een profane hoop. En een verkondiging,
die niet daarmee in gesprek treedt, is — voor de massa van de mensen —
eenvoudig nergens. Reeds is dat gesprek vruchtbaar gebleken, omdat het
de oren van theologen en kerk opnieuw geopend heeft voor de eschatologische dimensie en de politieke implicaties van het evangelie. De theologie
kan dus niet langer enkel terugzien naar het verleden, maar moet ook uitzien naar de toekomst. En zij moet gevoelig zijn voor de toekomstverwachting en -droom, die door wijsbegeerte en wetenschap gezaaid wordt, en die
weldra de wijde akker van de mensheid zal bedekken. Een statische theologie zou haar eigen wezen als geloofswetenschap van mensen nu verloochenen, en schiet tekort in haar opgave het gesprek tussen evangelie en mensheid van morgen voor te bereiden.
4. Tenslotte heeft de theologie, als onderwijs, met jonge mensen van doen.
Dat houdt haar levend, omdat daar het eerst de toekomstige inzichten en
verwachtingen dagen. Zeker, als wetenschappelijk geloofsonderwijs moet
zij ook vormen tot trouw aan en waardering jegens het verleden; zij moet
ook het hare ertoe bijdragen, dat het komend geslacht de nieuwe verwachtingen niet kritiekloos overneemt, maar deze ernstig toetst aan de oude
boodschap. Doch zij moet evenzeer vormen tot de vaardigheid en de moed
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om verworven zekerheden te confronteren met nieuwe vragen en inzichten,
en te luisteren naar onverwachte stemmen.
Hier opnieuw, maar nu zeer kort, de pastor. In deze, steeds bewegende,
oude zekerheden en denkpatronen bevragende en ondermijnende, in deze
soms ontredderde en ontredderende denkwereld wordt bij gesteld. Want
niet enkel de akademische kringen zijn mentaal in beweging, maar de
arbeiders, de middenklassen en vrijwel heel de kudde die op hem een
beroep doen of die dwalen zonder herder. Het komt mij voor, dat hij voor
de zoekende binnen- of buitenkerkelijke mens geen steun en leidsman kan
zijn, als hij niet reeds met hun vragen geworsteld heeft en hopelijk iets als
de tweede naïviteit heeft gevonden. Alleen vanuit een aangevochten en toch
volgehouden geloof kan hij een echt getuigenis geven en niet enkel een
schijnzekerheid. Een goede pastor zal, hoe kerkelijk hij ook moge zijn, de
worsteling met het buitenkerkelijk denken en streven in zijn eigen geest
moeten hebben doorleefd. En die worsteling is, zoals wij zagen, de eigen
taak der wetenschappelijke theologie. Daarom, zo meen ik, wordt van de
pastor, vandaag en meer nog morgen, de omgang met de wetenschap der
theologie gevorderd. Anders kan hij enkel herder zijn van dat kleine deel
der mensheid, dat geestelijk nog niet in beweging is. En schiet hij dus
tekort in zijn taak, pastor van de catholica te zijn.
Dames en heren, mijn openingswoord bij het nieuwe collegejaar moest kort
zijn. Anders zouden wij de vraag kunnen nagaan, of en hoe in de loop der
eeuwen de kerk erin geslaagd is, de spanningen en conflicten tussen hiërarchie, kerkvolk en theologie meester te worden en zo te kanalizeren, dat
zij niet ontwrichtend, maar vruchtbaar werken. Of ik zou kunnen trachten,
een concept van samenwerkingsstructuren te schetsen, die aan de behoeften
van kerk en mensheid nu zouden kunnen beantwoorden. Ook zou het
mogelijk zijn, ascetische en geestelijke wenken te geven voor de beginnende,
en ook voor de bejaarde theoloog, wil de geschetste spanning hem niet verbitteren, en dus verblinden.
Ascese en geestelijk leven. Iedere wetenschap en elke studie eisen een
werkelijke ascese van denken en leven. Maar theologie vraagt meer. De
moderne exegese meent, dat zelfs voor Paulus orthopraxie belangrijker is
dan orthodoxie. Geloof moet gedaan worden, eerder dan overdacht. Reflexe geloofsoverdenking vraagt daarom ook bewuste geloofsbeleving.
Ik beperk mij echter tot één punt, dat de theologische wetenschap en haar
verschillende disciplines als zodanig betreft. Om serieuze wetenschap te
blijven, moet theologie humoristisch zijn. Zij moet met zichzelf kunnen
spotten. Elke wetenschap is geneigd, eigen importantie te overschatten,
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`Ieder meent, zijn gans een zwaan te zijn'. Hoe groter en hei liger de werkelijkheid is, waarover de menselijke reflectie zich buigt, hoe groter die bekori ng; maar ook des te noodzake lijker, eigen betrekkelijkheid te beseffen.
Als theologie met God en mens van doen heeft, met de mensenfamilie en
met de catholica van nu en zelfs morgen, dan moet zij weten, hoe gebrekkig
haar instrumenten, hoe partiëel haar benaderingen, hoe kortzichtig ook
haar beste inzichtien zijn.
Die humor maakt geduldig. Soms roept de theologenwereld van vandaag
de indruk op van een wielerwedstrijd, waar ieder een bandlengte voor wil
liggen. Maar theologen rijden verloren, als het grote peloton niet volgt.
Hun rol is niet, het eerst de eindstreep te halen, maar -- in het kader van
de benadering vanavond, -- de kerkgemeenschap in beweging te houden
naar Gods toekomst toe.
Naar Gods toekomst. Die gaan wij nu bedenken, totdat Hij wederkomt.
Eucharistieviering onder de huidige omstandigheden kan wrang smaken.
Er is ontgoocheling, wantrouwen, in sommiger ogen schrijnend onrecht, in
die van anderen geschonden heilsorde, er is strijd en bitterheid onder en
ook tussen ons. Past daar de tafel van verzoening en liefde? Maar sacrament is niet enkel bezegeling van wat reeds is, doch ook het gebaar, waarmee God zijn komend heil belooft en de gelovige zijn hoop tegen a lle hoop
in belijdt. Keren, bekeren wij ons dus, ieder voor zich en allen tezamen,
met onze schuld en pijn en angst tot de Heer. Hij reikt ons zijn woord en
het brood, dat zijn lichaam is, en dat ons, — op zijn tijd en langs zijn wegen, -- maakt tot zijn katholieke lichaam in vrede.

Wat heeft Mao tegen Confucius ? I
De jongste fase in een eeuwenoud debat
Léon Trivière

Het debat om Confucius is in China al 25 eeuwen oud. Ook de huidige
campagne tegen het confucianisme blijkt slechts een nieuwe episode te zijn
in een onuitputtelijke controverse. Maar de omvang en de kracht van de
ondernomen politieke actie stempelen deze beweging tot een nationale gebeurtenis.

De aanleiding : Lin Piao
De onmiddellijke aanleiding tot deze campagne is ongetwijfeld de affaire
Lin Piao geweest. Volgens sommigen moet ze het gezag van Mao verstevigen en dat van zijn eerste minister Tsju En-Lai verzwakken. Zo oordeelt
Lan Lih-Wu, directeur van het Instituut voor internationale betrekkingen
van Taiwan: 'De Chinese communisten hebben deze campagne op touw
gezet om het persoonlijke prestige en het gezag van Mao opnieuw te bevestigen, die uit de recente strijd om de macht zwaar gehavend te voorschijn
waren gekomen. Ofschoon deze actie vooral beoogt Mao te redden, en niet
zozeer Tsju En-Lai uit te schakelen, is daarmee de eerste minister nog niet
buiten schot'1.
Deze laatste hypothese lijkt nochtans in tegenspraak met de feiten. Tsju
En-Lai zelf wist te verkrijgen dat in januari 1974 belangrijke wijzigingen in
de hoge militaire posten werden doorgevoerd en dat politieke figuren terug
op het voorplan kwamen, die het tevoren erg te verduren hadden gehad
(met name Teng Hsiao-ping, tot vice-eersteminister benoemd en hoofd van
de Chinese delegatie op de grondstoffenconferentie van de UNO in april
1974). Trouwens, Tsju En-Lai zelf heeft dienaangaande verklaard: 'De huidige campagne bedoelt de resultaten van de culturele revolutie hechter te
maken. Ze betekent de voortzetting en de verdieping van de kritiek op Lin
Piao'2.
* Vertaling uit Etudes, juni 1974, pp. 805 - 829, La campagne contre le Confucianisme en Chine.
I Echos de la République de Chine, Taipei, 11. dec. 1973.
2 Verklaring van 24 febr. 1974 op het banket ter ere van M. Kenneth Kaunda, president van Zambia.
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Indien het dus ongetwijfeld ook om een debat tussen personen gaat, dan
schiet dit soort beschouwingen toch te kort om de ware draagwijdte van de
campagne te vatten.
In zijn 'politiek testament' (een geheime brief van Mao aan zijn vrouw van
juli 1966, die slechts uit politieke noodzaak nog voor zijn dood bekend gemaakt werd) had Mao een tweede culturele revolutie voorzien voor de
jaren 1973 - 1974: 'De orde volgt op de wanorde. Maar zeven of acht jaar
later begint de wanorde opnieuw. Boosaardige genieën duiken spontaan
weer op. Gedetermineerd door hun klasse kunnen zij niet anders dan zo
handelen. In zeven of acht jaar zal men een nieuwe beweging lanceren om
ze weg te vegen. En deze beweging zal nog vaak herhaald moeten worden".
Verwonderlijk is het niet dat Tsju En-Lai zich op dit document beroept in
augustus 1973 om met Lin Piao af te rekenen: 'Zoals president Mao het
reeds voorzag in 1966, kan ook ik bevestigen dat een anticommunistische
staatsgreep van rechts in China niet ongemoeid gelaten zal worden. Waarschijnlijk is hem slechts een kort leven beschoren. Want de revolutionairen,
die de belangen van het volk verdedigen, en 90% van de bevolking uitmaken, zullen deze lui niet laten begaan'.
De huidige campagne stelt dus wel iets méér voor dan de liquidatie van de
zaak Lin Piao. Deze beweging is in feite veel omvattend, complex en subtiel. Ze past volkomen in het concept van de 'voortdurende revolutie' van
Mao, die zelf maar kan begrepen worden van uit zijn kritische studie van
de Chinese geschiedenis, Van Confucius tot Sun Jat-sen. Twee teksten van
Mao, de eerste van oktober 1938, de tweede van januari 1940 illustreren op
treffende wijze in welk perspectief de huidige gebeurtenissen gezien moeten worden:
'Het huidige China is een resultaat van de ontwikkelingen uit het verleden.
Ook als marxistische geschiedschrijvers mogen wij die draad niet doorknippen. Wij moeten een balans opmaken van ons hele verleden, Van Confucius tot Sun Jat-sen, om die kostbare erfenis over te nemen. Dat zal ons
in ruime mate helpen om de huidige evolutie in goede banen te leiden. Wij
moeten ons historisch patrimonium bestuderen, en er een kritische balans
van opmaken, volgens de marxistische methode. Onze natie heeft een geschiedenis die meerdere tientallen eeuwen oud is, haar eigen kenmerken
heeft en onvermoede schatten bergt. Wat dit betreft zijn we nog onwetende
schooljongens".
'Elke cultuur is, op het ideologische vlak, de weerspiegeling van 'n bepaal3 Le Monde, 2 dec. 1972 (Tsjung jang Jih Pao, Taipei, 4 nov. 1972).
4 Politiek Rapport van Het Tiende Nationaal Congres, Peking, 24 - 28 aug. 1973.
5 Mao Tse-Tung, Oeuvres choisies (vertaling door Peking gebracht), 1967, t. II, p.
225.
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de politieke en economische samenleving In China bestaat er een semifeodale cultuur. Deze wordt vertegenwoordigd door allen die de cultus van
Confucius, de studie van de confuciaanse canon, van de oude moraal en de
oude ideeën aanhangen. Zij verzetten zich tegen de nieuwe cultuur en de
nieuwe ideeën. De imperialistische en de semi-feodale cultuur zijn twee
innig verbonden gezusters, die een reactionair verbond hebben gesloten
tegen de nieuwe Chinese cultuur'6.
Toen in oktober 1972 het debat om Lin Piao reeds in volle hevigheid woedde, heeft de meest bekende Chinese filosoof Fong Jeu-lan de diepe zin
ervan als volgt geëxpliciteerd: `President Mao heeft ons opgedragen de
balans op te maken van Confucius tot Sun Jat-sen. Alle filosofen van het
verleden, die van het feodalisme zowel als die van de bourgeoisie, wilden
de bestaande sociale structuren behouden. Wat hier op neer kwam: dat
men terecht onderdrukte en dat de opstandigen ongelijk hadden. Wat de
filosofie uit het feodale tijdperk bv. uiteenzet is de leer van de vier `touwen'
die het volk in bedwang moeten houden: het politieke gezag (de loyaliteit
tegenover de vorst), het geestelijk gezag (de heerser als vertegenwoordiger
van de Hemelse Wil), het gezag van de clan (de familiale piëteit in de ruime
zin), het gezag van de man (de drie plichten van onderdanigheid en de vier
deugden die de vrouw onderwerpen aan de man). In de huidige filosofie
komt het er vooral op aan de theorie met de praktijk te verbinden. De fundamentele vraag wordt dan: wie heeft er baat bij een dergelijke filosofie?
De klasse van de uitbuiters? Of die van de uitgebuiten? President Mao
heeft deze kwestie behandeld in zijn Gesprekken van Jenan over de kunst
en de literatuur'.
In deze gesprekken van 2 en 23 mei 1942 had Mao onder meer gezegd: `In
de literatuur en de kunst moeten wij, naar het woord van Lu Hsun zoeken
naar wat de massa van de arbeiders en de boeren dienstig kan zijn. Wat die
zogenaamde "liefde voor de mensheid" betreft, alle heersende klassen van
het verleden, en met hen een groot aantal wijzen, hebben ze wat graag
gepredikt. Maar nog niemand heeft ze in praktijk gebracht, want een werkelijke liefde voor de mensheid is onmogelijk in een klassenmaatschappij'7.

Van Confucius tot de Eerste Keizer
`Vanaf mijn achtste jaar heb ik Confucius gehaat, In mijn dorp stond een
Confuciustempel, die ik eigenhandig had willen omvergooien en verbranden, omdat ik mijn leraar haatte en omdat mijn vader Confucius citeerde
tegen mij'. Zo spreekt Mao over zijn jeugd 8. Wat hem in de Chinese ge6 ibid., p. 395.
7 ibid., t. III, p. 78 en 91.
8 Robert Payne, Mao Tsé-Tung, Ruler of Red China, New-York, 1950, p. 36.
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schiedenis wel geboeid heeft, is de `eerste keizer' Ts'in Sje Huang Ti, die
het land tot eenheid bracht, en Han Wu Ti `de oorlogskeizer' die het keizerrijk uitbreidde in zijn strijd tegen de Hunnen. Met een beroep op deze
uitzonderlijke figuren zijn er in China twee `scholen' ontstaan, die elkaar al
meer dan tweeduizend jaar bekampen: de school van de geletterden en de
school van de juristen. Hun antagonisme uit zich al duidelijk in het tijdperk
van de Lente en de Herfst (770 - 476 voor Christus) en van de Strijdende
Koninkrijken (480 - 222 voor Christus).
Deze eeuwen evolueerden van de slavernij naar de feodaliteit. Het sociale
en economische leven onderging grote wijzigingen. De koninklijke families
en de adel geraakten in verval en exploiteerden de publieke gronden met
hun eigen slaven. Zeden, tradities en gedragsnormen werden verlaten en
een nieuwe klasse van bezitters, grondeigenaars, stond uit het volk op. Vele
slavenopstanden braken los. Wij noteren de opstand van de slaven die voor
de opbouw van de wallen waren ingezet in de Staat Tsjen 550 voor Christus), van de slaven-ambachtslui van het koninklijk huis in Tsjeu (520 voor
Christus), van de slaven in de staat Wei (478 voor Christus en nog eens in
470 voor Christus. Stippen wij nog aan dat Mao zich reeds op zeer jeugdige leeftijd uitermate interesseerde voor die opstanden uit het oude China. Deze periode was nochtans evenzeer gekenmerkt door een uitzonderlijke intellectuele bedrijvigheid: wel honderd scholen van de gedachte waren op zoek naar de beste oplossingen voor de Chinese samenleving. In die
historische context valt het optreden van Confucius (of K'ong Tseu, 551479 voor Christus), van zijn kleinzoon Tseu-Tseu en van zijn meest getrouwe interpretator, Mencius (of Mong Tseu, tweede helft van de vierde
eeuw). Hun werken werden de klassieken van China.
De klassieken, of Canonieken, of confuciaanse Canon omvatten volgende
werken: vooreerst de vijf die aan Confucius
ucius zelf worden toegeschreven (Ji
King, Het Boek van de Veranderingen, Sjoe King, Het boek van de Geschiedenis, Sje King, Het boek van de dichtkunst, Li King, Het boek van
de riten, Tsju en Ts'ieu, Annalen van de Lente en de Herfst: deze vijf
zijn de Bijbel van de Chinese beschaving), vervolgens de vier boeken die
het wezen van het Confucianisme bevatten. Luen Ju, De gesprekken van
Confucius, Tsjong Jong, Het onveranderlijke Midden, toegeschreven aan
Tseu-Tseu, Ta Hio, De grote Studie en het Boek van Mong Tseu (Mencius).
Dit oeuvre vertoont als geheel een eerder conservatieve tendens: het probeert de kwalen van de tijd te verhelpen door een terugkeer naar de tradities, die men tot nieuw leven wil wekken. Het verkondigt een bestuur gefundeerd op de moraal, de riten, en de praktijk van de wederzijdse welwillendheid. Tegelijkertijd echter verdedigen de confucianen de privileges van
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de elite en de adel ten nadele van de burgerij en de `gemene' man: a ll een
deze laatsten waren aan sancties en straffen onderworpen'. Gesteund door
de adel wist de `school v an de geletterden' haar hegemonie te vestigen en
het confucianisme op te dringen als het ideologisch kader van het feodale
keizerrijk. Confucius werd allengs niet slechts een meester tussen vele anderen, maar een grootmeester, de `meester voor tienduizenden geslachten' 10

De juristen v an hun kant, pragmatisch, materialistisch en reformatorisch
ingesteld, werden de theoretici van de Staat: de voornaamste onder hen
waren Sjang Jang (midden vierde eeuw voor Christus), Hang Fei Tseu
(280 - 234 voor Christus)en zijn leraar Siu Tseu (300 - 230 voor Christus).
Zij erkenden de nood aan verandering: met opmerkelijk realisme constateerde Sjang Jang `dat andere principes van toepassing zijn wanneer de
levenscondities in de wereld veranderd zijn'. Zij verwachtten geen heil van
een terugkeer naar het verleden. De mens, heer en meester van zijn eigen
lot, mocht niet langer vertrouwen op irrationele factoren als het toevallig
geluk, het noodlot of bovennatuurlijke krachten. Zij verwierpen de toch
reeds gesmade oude moraal, desacraliseerden de toch reeds in onbruik
geraakte traditionele geplogenheden, schaften de feodale privileges af, en
verkondigden een bestuur door de wet (niet door de moraal en niet eens
door de persoonlijke macht van de heerser). Zij verdedigden een concept
van de wet en het recht, dat voor alle mensen moest gelden, welke ook hun
conditie was: hun opvatting herinnert aan de Grieks-Romeinse. Hun bedoeling was het een gestructureerde, gecentraliseerde, unitaire, efficiënte
en machtige Staat in het leven te roepen11
In zijn bemoeiingen tot restauratie van de oude orde en van de grote decadente families heeft Confucius de nieuwigheden van de juristen bestreden
en met name hun nieuwe strafwetgeving, die de willekeur van de heren wou
beknotten: deze zouden niet langer over leven en dood van de `misdadigers' beschikken, maar alle mensen zouden gelijk zijn voor de wet (de
nieuwe strafwet werd in de staat Tsjeng ingevoerd in 536, in Ts'in in 513).
In zijn hoedanigheid van minister van justitie en eerste (interim) minister
van de staat Lu in 497, zou Confucius Sjao Tsjeng Mao hebben laten executeren, die de afschaffing van de slavernij predikte, de mensen van 't volk
in vrije verenigingen samenbracht en de autoriteiten kritiseerde. Deze gebeurtenis is ons overgeleverd door een boek van Siun Tseu (vóór 221),
9 Fong Jeu -lan, Précis de l'histoire de la philosophie chinoise, Payot, 1952, p. 169.
10 Marcel Granet, La Pensée chinoise, A. Michel, 1934, p. 743.
11 cfr. J. Germet, La Chine ancienne, P.U.F., 1964 en Le Monde chinois, A. Colin,
1972; R. Grousset, Histoire de la Chine, Fayard, 1942; 0. Kaltenmaek-Ghéquier, La
Littérature chinoise, P.U.F., 1961.
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maar wordt door vele latere confucianen verworpen als een puur verzinsel.
Tsjang Kai-Tsjek van zijn kant trok ze niet in twijfel en was het eens met
Confucius' optreden.
Ook andere juristen moesten het van Confucius en zijn leerlingen ontgelden. Dit alles verklaart waarom zware beschuldigingen werden geuit (en
door de huidige volksrepubliek weer opgenomen) tegen de school van de
geletterden, die het feodalisme zouden hebben gesteund, medeplichtig zouden zijn aan de excessen van de aristocratie, sociale hervormingen zouden
hebben tegengewerkt en het volk zouden hebben bevestigd in zijn onwetendheid, zijn vervreemding en zijn religieus obscurantisme. Met één
woord, ze zouden de vooruitgang hebben tegengehouden, terwijl ze zelf
niet werkten en leefden van het werk van de kleine man.
De verwijten aan de geletterden, en met name van de kant van de communisten, worden lang niet door a ll e China-specialisten gedeeld. R. Etiemble
bv. schrijft: `Men beschuldigt Confucius van feodalisme! Maar hij zelf
heeft de feodale notie grondig afgebroken en daarvoor de universele notie
van de mens in de plaats gesteld. In een land in revolutionaire koorts, waar
de opvoeders de jeugd proberen te winnen, is het nogal evident dat de
`familiale piëteit' de communistische heilsverkondiging kon hinderen; in
een land dat, beducht voor een kapitalistische agressie, de militaire weerbaarheid ophemelt, moest de voorrang van het burgerlijke op het militaire
-- waarop de macht van de geletterden steunde — als nauwelijks minder
lastig ervaren worden'12.
Toch blijft daar het feit dat alleen de politieke eenmaking een einde kon
maken aan de heersende wanorde en dat de school der geletterden deze
eenmaking tegenwerkte. De boven reeds vermelde jurist Han Fei-tseu heeft
dit duidelijk gezien: `Om de problemen van deze tijd op te lossen moeten
aangepaste maatregelen genomen warden: niet de oude wegen volgen, die
thans niet noodzakelijk de juiste zijn; niet handelen volgens zogenaamde
eeuwige wetten; de feitelijke toestand onder ogen zien; al het nutteloze
laten vallen; ophouden met praten over welwillendheid en rechtvaardigheid; het volk in de wet onderrichten; de wet toepassen voor iedereen, zonder de adel te sparen; ook hoge ambtenaren moeten gestraft worden als ze
een misdaad begaan; het gewone volk moet beloond worden voor zijn
goede prestaties; het volk kan zich verrijken door zijn arbeid op het land
en tot de adel toetreden door zijn hoge moed in de oorlog: de Staat zelf
kan welvarend worden door de landbouw en zijn veiligheid verzekeren
door een sterker leger'13.
In 359 voor Christus wisten Sjang Jang en andere juristen radicale hervor12 R. Etiemble, Connaissons - nous la Chine?, Gallimard, 1964, p. 164.
13 Fong Jeu-lan, op. cit. p. 168.
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mingen door te voeren in de kleine staat Ts'in (de huidige provincie Sjensi),
`het Pruisen van het oude China' en een van de strijdende koninkrijken.
Toen de toekomstige `eerste keizer' de troon van Ts'in besteeg, kon hij beschikken over de resultaten van deze hervormingen: een gecentraliseerde,
strak georganiseerde en flink bewapende staat. Tussen 230 en 221 voor
Christus veroverde hij de andere strijdende koninkrijken. Hij was de eerste
die heel China onder een gezag verenigde. De `Chinese Caesar' legde een
algemeen geldige wetcodex op, één schrift, één munt (de koperen sapek),
één stelsel van maten en gewichten. Terzelfdertijd bekampte hij alle particularistische neigingen, rekende grondig af met de oppositie van de rijke,
machtige en conservatieve aristocraten, en braken het gezamenlijk verzet
van de confuciaanse geletterden. De keizerlijke wil was formeel: `Het volk
bestudere nog alleen de wetten van het rijk en erkenne als zijn enige meesters de ambtenaren door het rijk aangesteld'.
Er was echter ook een keerzijde aan deze medaille: de dissidenten werden
genadeloos vervolgd. 120.000 families van de oude adel werden naar Sjansi
gedeporteerd, enkele honderden geletterden werden geëxecuteerd, vele anderen vervolgd en verbannen. Wat meer is, de keizer liet de klassieke boeken verbranden en wou slechts de `nuttige' boeken bewaard zien: geneeskunde, Iandbouw en waarzeggerij14.
Het spreekt van zelf dat deze vervolgingen en de auto-da-fe van de boeken
de Chinese Caesar tot een verfoeilijk monster hebben gemaakt in de ogen
van de Confucianen van alle tijden. De keizer, beweren zij, heeft, te vuur
en te zwaard, een barbaarse, obscurantistische, totalitaire staat in het leven
geroepen, ten koste van honderden duizenden mensenlevens en deportaties,
en dankzij de dwangarbeid van een immense arbeidersmassa, die de keizerhike bouwwerken tot stand bracht (steden, wegen, afspanningen van de
post, De Grote Muur) of in haar geheel werd gedeporteerd naar de onderbevolkte gebieden van Sjanghai en Kanton.
Laten we de geletterden rustig protesteren, zegt René Grousset, het boekenverbod is wel niet zo radicaal geweest als men beweert, aangezien de
klassieken ons tenslotte toch behouden zijn gebleven. Alleen het resultaat
van Ts'in Sje Huang Ti's werk is van belang, en dit werk is minstens even
belangrijk (en opmerkelijk duurzamer) geweest als wat Alexander de Grote
en Caesar hebben verwezenlijkt15.
De gedenksteen opgericht voor de `eerste keizer' draagt als opschrift: `Aan
de massa der levenden heb ik de orde gebracht, daden en dingen heb ik
getoetst: alles heeft de naam die het verdient'".
14 Denis Lombard, La Chine impériale, P.U.F. 1967, p. 19.
15 R. Grousset, op. cit. p. 54.
16 J. Gernet, Le Monde chinois, A. Colin, 1972, p. 77.
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Van het traditionele keizerrijk tot de Chinese republiek
De huidige anticonfuciaanse beweging looft zonder voorbehoud de school
van juristen en de Chinese Caesar. Van de lange periode die loopt van het
traditionele keizerrijk tot de Chinese republiek, onthoudt zij bij voorkeur
de opstanden en hervormingsbewegingen van antifeodale en anticonfuciaanse inspiratie. En die zijn er inderdaad vele geweest!
Onder de dynastie van de Han-keizers (206 voor Christus tot 220 na Christus) nemen de Confucianen hun weerwraak. Het boekenverbod wordt officieel opgeheven in 191 voor Christus. De Confuciaanse school beheerst
geleidelijk weer de ideologie, predikt de terugkeer naar het verleden en verdringt de andere scholen en religies. De geletterden proberen evenwel met
de juristen tot een zeker vergelijk te komen. Of liever, er ontstaat een soort
confucianisme ten behoeve van de keizerlijke bureaucratie, dat wezenlijke
bijdragen van de juristen integreert in het recht, de politieke, sociale en
administratieve organisatie. Daardoor kan dit confucianisme de officiële
religie en staatsleer worden. Er zijn drie officiële cultusvormen: die van de
hemel, voorbehouden aan de keizer; die van Confucius, toevertrouwd aan
de intellectuelen-ambtenaren; die van de voorouders, toevertrouwd aan de
pater familias17.
Onder de Song-keizers (960 1279) evolueert de studie van de klassieken
merkbaar, met name in het werk van de beroemde filosoof Tsju Hi (1130 1200) die ze opnieuw interpreteert in een meer evolutionistische, zij het
zeer rationalistische zin. De drie traditionele cultusvormen krijgen een
nieuwe, pantheïstische interpretatie. Dit neoconfucianisme van Tsju Hi
wordt dan door de Mongoolse keizer Jen Tsong in 1313 aan heel China
opgelegd. Het blijft behouden onder de Mongolen (tot 1368), onder de
Mings (1368 - 16644) en overheerst nog onder de Mandsju's (1644 - Ts'ing
1911).
De triomf van de geletterden en van hun sociaal conservatisme werd nochtans talloze malen gedwarsboomd en bedreigd door een reeks min of meer
gewelddadige opstanden. De opstand van de 900 boeren in 209 voor Christus, die protesteerden tegen de 'ongelijkheid voor de wet' van de geboorteen geldadel én het gewone volk. De opstand van de rode tulbanden in 184
na Christus, die de `wil van de hemel' door de wil van de boeren wilden
vervangen. De boerenopstanden van 874 en 875, tegen het onrecht van het
'onveranderlijke' statuut van de adel. De boerenopstanden van 993 - 995
en van 1120 - 1121, voor de gelijkschakeling van de heren en de gemene
man. De rode jassen van de dertiende eeuw zijn weer boeren, die de Con17 H. G. Creel, La Pensée chinoise, Payot, 1955, p. 186; Hu Che, The Establishment of Confucianism as a State Religion during Han dynasty, pp. 34 35.
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fuciustempel te Sjufu in de as leggen. In de veertiende eeuw, onder de hervorming van Tsju Hi, staan de rode tulbanden op (1351) om alle ongelijkheid in de rechtsbehandeling uit te schakelen. Dit is de eerste van een reeks
grote boerenopstanden in de veertiende eeuw. In de zestiende eeuw komt
het weer tot boerenopstanden: onder de leiding van Lieu Lieu en Lieu Tsi
profaneren de boeren opnieuw de Confuciustempel te Sjufu, werpen de
`klassieken' in een smerige vijver, en verwijten aan de Confucianen hun
beroep op de `boeken en de geschiedenis' om zich tegen de opstand te verzetten. Tot driemaal toe geraakt het woedende boerenleger tot bij de poorten van de keizerlijke hoofdstad Peking. In de eerste helft van de zeventiende eeuw eist de boerenleider Li Tse-sjeng `de gelijke verdeling van het
land' en de `afschaffing van de belastingen'.
Vanaf 1840 vindt het anticonfucianisme een bondgenoot in het verzet tegen
de buitenlandse overheersing. Op dat ogenblik wordt China geregeerd door
de ontaarde dynastie van de Mandsju's, die de druk ondervindt van de
militaire, economische en politieke interventies van de westerse machten en
van Japan. Ze moet zich niet minder dan zeventien 'ongerechte verdragen'
laten welgevallen, gedicteerd door zestien buitenlandse machten. Meer nog
dan door het keizerlijke wanbeheer is deze beschamende toestand veroorzaakt door de decadentie van de Masse der intellectuelen, confuciaanse
ambtenaren, die tot een corrupte en krachteloze bourgeoisie zijn ontaard.
De revolte wordt heviger dan ooit, en kan slechts met de grootste moeite
bedwongen worden.
Van 1851 tot 1864 leidt de boerenzoon Hong Sieu ts'ivan de beruchte Taipingopstand, die door een egalitair messianisme is bezield. De beweging is
nationalistisch, antimandsju, anticonfuciaans, antifeodaal, antiwesters: ze
censureert de confuciaanse canon, verbiedt de confuciaanse ethiek, verkondigt de emancpiatie van de vrouwen (door de Confucianen veracht en aan
de feodale macht van de man onderworpen), breekt de hele hiërarchie af
van `titels en riten', veroordeelt de handel van vrouwenslaven en van prostituees, schaft het gruwelijke gebruik af van de vastgebonden voeten, etc.
... In een symbolisch gebaar verbrijzelt hun leider de houten tafelen waarop Confucius werd vergoddelijkt18.
De markies Tseng Kuo-fan (1811-1873), Confuciaan en hoge ambtenaar,
helpt de opstand neerslaan, en doet een beroep op de geletterden, de behoeders van deugd en moraal, om als één man de leer van Confucius en
Mencius te verdedigen. Hij ijvert voor de beweging van eigen sterkte, die
de groot-kanselier Li Hung-sjang zal aanvullen door die van de `economische welvaart', maar die aan geloofwaardigheid verliest door de bescha18 J. Chesneaux et M. Bastid, Des guerres de l'opium a la guerre franco-chinoise,
Hatier, 1969, pp. 74 - 92.
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mende nederlaag tegen Japan in 1894 -1895. Kang Jeu-Wei (1858 - 1927)
Confuciaan, politicus en leider van de reformistische beweging geeft, aangemoedigd door keizer Kuangsiu, een nieuwe interpretatie aan het Confucianisme, dat hij als theoretische basis hanteert voor de gewenste administratieve en politieke hervormingen. Hij stelt voor het Confucianisme uit te
roepen tot nationale godsdienst, de westerse beschaving onder verbod te
plaatsen en de Chinese chronologie te doen aanvangen bij de geboorte van
Confucius (551 voor Christus). Keizerin Tseu Hi verzet zich met alle
macht tegen zijn plannen en, gesteund door de conservatieven, verdedigt zij
de absolute monarchie en het goddelijk recht van de soeverein. De cultus
van Confucius wordt verheven tot die van de Hemel zelf (decreet van
1907). Het einde van het keizerrijk is in zicht.

Van Sun Jat-sen tot Tsjang Kai Tsjek
Eerlijkheidshalve moeten we nog een aantal monarchistische en constitutionele reformisten vermelden. Tan Si-tong bv. (1865 - 1898) die de conservatieven verweet zich tegen elke wijziging in de confuciaanse moraal te
verzetten, en die het goddelijk recht van de soeverein, de alleenheerschappij
van de Mandsju's, het verouderde examensysteem, en de tirannie van het
ancien-régime betwistte. Een andere reformist, Liang K'itsjao riep de Chinezen op `zich te bevrijden van het verleden' en steunde de constitutionele
beweging (van 1906 tot 1911) tegen de keizerlijke macht". Al deze pogingen bleven echter vruchteloos, totdat Sun Jat sen, na tien mislukte opstanden (in 1895, in 1900, en acht tussen 1907 en april 1911), succes had met
zijn revolutie van tweemaal tien (10 -10 -1911), en op 1 januari 1912 te
Nanking de republiek uitriep. Hij schafte de dynastie en de keizerlijke
macht af, evenals haar ideologische en politieke basis, die hij verving door
de ideologie van `de drie principes van het volk', of het tridemisme: nationalisme, democratie en volkswelzijn. Het `mandaat van de hemd' werd
vervangen door de `partij van het mandaat van het volk', terwijl zowel de
keizerlijke cultus van de hemel als de cultus van Confucius werden afgeschaft. Met 'n discussie over de klassieken heeft Sun Jat-sen zich zo weinig
mogelijk ingelaten. Hij was ove rt uigd dat hij er weinig of niets mee kon
aanvangen20. Ook zijn vrouw heeft dit ooit in een gesprek bevestigd: `Het
confucianisme kan ons hoegenaamd niet helpen, het heeft haast geen praktische waarde meer ... De leer van Confucius is feodaal en autocratisch
van het begin tot het einde ... Wij mogen geen moeite sparen om zijn
ideeën uit ons denken te bannen'.
19 M. Bastid, M.-C. Bergare, J. Chesneaux, De la guerre franco-chinoise au Parti
communiste chinois, Hatier, 1972, pp. 66 - 69.
20 cfr. T. C. Woo, L'Avenir du Kuomintang et l'avenir de la Révolution chinoise.
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Sun Jatsen werd als spoedig gedwongen de macht af te staan aan Juan Sje
K'ai, een oude ve rtrouwensman van keizerin Tseu Hi: reeds in 1912 pleegde hij verraad aan de republikeinen, en met de geheime hulp van buitenlandse machten, kwam hij weer op de keizer lijke troon en hoopte op een
terugkeer naar de Confuciaanse tradities21.
Een hele reeks opstanden brak los, en na de dood van de intrigant bevond
China zich in een onbesch rijfelijke chaos. G ed urende ongeveer tien jaar
(1916 - 1926) was de reële macht in handen van de `Heren van de oorlog',
machtige generaals, die trouwens elkaars rivalen waren en rekenden op de
oude Confuciaanse tradities én op buitenlandse medeplichtigheid22.
Vanaf 1917 echter werd door een groep vooraanstaande intellectuelen een
nieuwe anticonfuciaanse beweging op touw gezet, de Chinese Renaissance,
ook nog Het nieuwe Tij of de Literaire Revolutie genoemd. Sommigen onder hen hebben een grote invloed gehad op het denken en handelen van de
jonge Mao. In datzelfde jaar werd de cultus van Confucius weer eens, en
definitief, afgeschaft, en zijn beeltenis zelfs in een soort plechtigheid publiek verbrand. Toen kwam het nieuws van de Russische oktoberrevolutie.
Li Ta Sjao, hoofdbibliothecaris van de universiteit te Peking, waar Mao
zijn assistent was, bekeerde zich als eerste tot het marxisme. Tsjen Tu Sieu
(1875 -1942), overtuigd anticonfuciaan en directeur van het tijdschrift De
Nieuwe Jeugd, volgde in 1919. Lu Hsun (1881-1936), door Mao zelf
geroemd als de `meest luciede en moedigste nationale held', behaalde een
enorm succes met zijn anticonfuciaans gesch ri ft Dagboek van een gek
(1918) en met zijn De ware geschiedenis van Ah Q (1921), waarin hij aantoonde hoe de landjonkers, de heren van de oorlog en de bureaucraten de
revolutie van 1911 hadden verraden en ongedaan gemaakt. Mao zelf tenslotte werd marxist in 192023.
Wanneer dan de Chinese regering de afstand van de provincie Shantung
aan Japan door de vredesconferentie van Versa illes aanvaardt, steken de
anticonfuciaanse intellectuelen en studenten van wal met hun Beweging
van de vierde mei (1919) tegen de rege ri ng en tegen het ideologische fundament van alle kwalen van de Chinese samenleving. Er wordt verzamelen
geblazen rond het parool: `Weg met heel die Confuciuskraam!'. In 1921
wordt de communistische partij gesticht, in 1922 knoopt Sun Jat-sen betrekkingen aan met de Sovjet-Unie, in 1923 stuu rt hij Tsjang Kai Tsjek ernaar
toe om de reorganisatie van de Kwomintang voor te bereiden. Vanaf 1924
werken nationalisten en communisten samen in de schoot van de Kwomin21 R. Pélissier, La Chine entre en scène, Julliard, 1963, p. 205.
22 cfr. M. Bastid, M.-C. Bergère, J. Chesneaux, op. cit.
23 Franse uitgaven, Journal d'un (fou; Peking, 1956, Writable histoire de Ah Q,
Peking, 1973.
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tang, totdat de staatsgreep van Tsjang Kai Tsjek, op 12 april 1927, een
einde maakt aan dit verbond.
Tsjang Kai Tsjek breekt dadelijk met de communisten en opteert voor een
nationalisme (dat evenwel de zijde van de westerse machten kiest), dat
revolutionair heet te zijn en de erfgenaam van Sun Jatsen. Zijn politieke
ideologie wil een synthese zijn van het Confucianisme en een gewijzigd
tridemisme van Sun Jatsen. In zijn Van revolutie naar restauratie24 knoopt
hij opnieuw aan bij de `restauratie van de keizerlijke orde' (1860 - 1885)
naar het confusiaanse ideaal van het goede bestuur: Confucius, Mencius en
de andere meesters worden overvloedig geciteerd. In juni 1934 wordt de
verjaardag van Confucius' geboorte tot nationaal feest uitgeroepen (28
september) en de cultus van Confucius wordt in ere hersteld tot in zijn
tweeduizend jaar oude riten. Met zijn vrouw sticht hij de Beweging Nieuw
Leven: `Deze beweging', verklaarde mevrouw Tsjang, `moet de vier grote
traditionele deugden van China weer tot leven brengen: de etiquette, de
rechtvaardigheid, de rechtschapenheid en het geweten. Daardoor zal er in
China een tweede hervorming van het hart en de geest tot stand komen,
die ooit door de geestelijke en materiële revolutie moet worden voltooid.
De slogans van de beweging worden overal aangeplakt: op telegraafpalen,
bussen, schepen, en tot in de meest afgelegen dorpen'25.
De maarschalk, die een onberispelijk en streng leven leidt, zou zelf over
deze nieuwe `morele orde' waken: `De Chinese staat berust op vier principes: eerbied voor de wet en de gebruiken, rechtvaardigheid, eer, bescheidenheid. De Chinese burger heeft als morele deugden: loyaliteit, piëteit
voor de ouderen, welwillendheid, liefde voor de rechtvaardigheid en de
vrede, harmonie. Met deze principes en deugden zal China zelf zijn lot
bepalen'. Vanaf 1936 evenwel heeft de beweging haar aanzien verloren,
omdat het privé leven van de meeste leden niet beantwoordde aan de hoge
eisen en het voorbeeld van de maarschalk. Toch brengt hij nog in 1943
miljoenen exemplaren uit van zijn China's Bestemming, waarin o.m. volgende passage voorkomt: `De eigen Chinese filosofie, zoals ze door Confucius werd geconcipieerd, door Mencius werd ontwikkeld en doorgegeven,
door de geletterden onder de Han-dynastie werd verklaard en gecommentarieerd, is een subliem systeem geworden, dat alle andere filosofieën in de
wereld overtreft ... De roem en de betekenis van de leerstellingen van het
oude China zijn in de geschiedenis nooit geëvenaard door geen enkele van
de naties die thans tot de machtigsten behoren'2s.
24 cf. Ma ry C. Wright, From Revolution to Restauration, in Far Eastern Quarterly,
n. 14, 1955; R. Rothschild, La Chute de Tchang Kai-shek, Fayard, 1972, pp. 49 - 50.
25 R. Pélissier, op. cit. p. 266.
26 Franse vertaling Amiot-Dumont, Paris, 1949. Commentaar in R. Rothschild, op.
cit. p. 50; R. Levy, La Chine, P.U.F. 1964, p. 57.
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Precies op dat moment neemt 'China's bestemming' volop een andere wending. Uitgeput door de burgeroorlog en de oorlog met Japan, verzwakt
door de innerlijke verdeeldheid en de corruptie, ongeloofwaardig geworden
door het onvermogen om de dringende hervormingen door te voeren, is
deze regering niet langer opgewassen tegen de opgang en de overwinning
van de communisten. Op 9 december 1949 moet de maarschalk de wijk
nemen naar Formosa.

Nietzsche en de Joden
A. J. M. C. de Visser

In wat dieper gaande gesprekken over het alweer actuele onderwerp `antisemitisme' valt prompt de naam van de Duitse cultuurfilosoof Friedrich
Nietzsche (1844 -1900). Hij was, zo heet het dan, een even vulgair jodenhater als Hitler. Dit is onjuist. Maar de vergissing wordt begrijpelijk, als
men bedenkt dat Nietzsche inderdaad dikwijls in verband werd gebracht
met de razernij van de nazistische harden (Hitler zelf deed eens de Verzamelde Werken van Nietzsche cadeau aan Mussolini). Toch is ook deze
associatie niet geheel juist, al kan men wel zeggen dat de nazis brokstukken
van Nietzsche's wereldbeschouwing hadden verwerkt in de grondslagen van
hun partij en dat zij het met name wel konden vinden met zijn filosofie van
de Übermensch. Maar die nazis konden zich beslist niet beroepen op Nietzsche voor hun banaal en barbaars antisemitisme, dat vervuld was van haat
tegen het Joodse rast.
Ook Nietzsche verkondigde een leerstellig antisemitisme, maar dit keerde
zich meer tegen de Joodse `genius', tegen het Joodse cultuur-ideaal, en
betrof niet het hele Joodse ras als zodanig. Bepaalde kwaliteiten van het
Joodse ras kon Nietzsche zeer wel waarderen, en hij vond de jodenhaat van
velen van zijn landgenoten stompzinnig.
Hij was een tijdlang bevriend met de Jood dr. Paul Rée en betreurde
Richard Wagner's haat tegen de Joden. Hij was gekant tegen het huwelijk
van zijn zuster met Forster, voornamelijk wegens diens racistisch antisemitisme. Wel oordeelde Nietzsche dat er in Duitsland `ruim genoeg Joden'
waren: omdat namelijk het Duitse volk volgens hem zo zwak was dat het
gemakkelijk door een `sterker ras' kon worden weggevaagd, en volgens
Nietzsche waren de Joden `zonder enige twijfel het sterkste, taaiste en zuiverste ras' dat zich in Europa ophield. Maar zulke boze plannen hebben de
Joden volstrekt niet, zegt Nietzsche, integendeel — zo schrijft hij in 1886 —
`eerder wensen zij zich te laten opnemen door Europa, en verlangen zij
1 Voor de nu volgende beschouwing ben ik in hoge mate schatplichtig aan de Engelse wijsgeer Frederick Copleston S.J.: Friedrich Nietzsche, philosopher of culture,
London, 1942.
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ernaar zich eindelijk voorgoed te vestigen en gerespecteerd te worden; zij
wensen eindelijk eens op te houden met de Wandelende Jood te zijn, en
men zou hen hierbij moeten helpen. Men zou hen moeten helpen met verstandig beleid en de nodige selectie, ongeveer zoals de Engelse adel dat
doet'. En Nietzsche meende dat `het misschien nuttig en eerlijk zou zijn de
antisemitische twistzaaiers het land uit te zetten'.
Dat er ook slechte Joden bestaan, vooral in de geldhandel, is onbetwistbaar, zo schrijft Nietzsche in zijn Menschliches Allzumenschliches, maar —
zo gaat hij voort -- het is absurd alleen de slechte Joden als de vertegenwoordigers van het Joodse volk te beschouwen. `Elk volk, elk individu,
bezit een aantal onaangename en zelfs gevaarlijke eigenschappen, en het is
wreed van het Joodse volk te eisen dat het op deze regel een uitzondering
zou zijn'. Nietzsche veroordeelt dan ook de onzinnige neiging om `telkens
weer de Jood te slachtofferen als de zondebok voor alle mogelijke misbruiken'. Als een volk te weinig karakter bezit of te weinig morele kracht om
rechtvaardige wetten te maken en orde te scheppen in eigen huis, dan is het
louter laffe schijnheiligheid, alle wanorde te wijten aan de Joden en stenen
te werpen naar de Joden alsof de andere burgers zonder zonde zouden zijn.
Friedrich Nietzsche vestigt ook zelfs de aandacht op datgene wat Europa
aan de Joden te danken heeft. Aan de Joden — zo schrijft hij in zijn
Menschliches Allzumenschliches -- `danken wij de meest liefhebbende van
alle mensen (Ch ri stus), de meest oprechte van alle wijzen (Spinoza), het
machtigste boek en de meest doeltreffende zedenwet ter wereld'. Met evenveel nadruk wijst Nietzsche ook op de diensten die Joden bewezen hebben
aan de Europese cultuur in striktere zin, en natuurlijk noemt hij daarbij
zijn favoriete dichter Heinrich Heine.
Sprekend over godsdienst en cultuur, denken wij vanzelf aan Nietzsche's
theorie dat `een hoge cultuur een zekere brede middengroep vereist die
dient als haar basis'.
Deze middengroep wordt vertegenwoordigd door wat de Engelsen de middle classes noemen (een breder begrip dan ons `middenstand'). En deze middengroep wordt in stand gehouden door de handel. De grote financiers
echter zijn de Joden. En de Joden hebben dus belang bij het handhaven
van de status quo van de middengroep, en zijn daarom, volgens Nietzsche,
vanzelf gekant tegen revolutionaire en anarchistische stromingen (zoals ook
Nietzsche zelf daar een afkeer van had). Nietzsche concludeert -- in zijn
Wille zur Macht — dat de Joden dan ook beslist geen revoluties, geen
socialisme en geen miltarisme kunnen gebruiken.
Al schuilen er korrels waarheid in deze redenering, toch valt moeilijk vol te
houden dat zij in haar geheel klopt met wat de geschiedenis na Nietzsche
heeft te zien gegeven. Er is bijvoorbeeld een type Joden dat — eenmaal
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losgeraakt van de Joodse godsdienstige traditie en dan gedreven door een
soort verwereldlijkt messianisme — zich juist wél inspant voor duidelijk
revolutionaire actie. Tenslotte hebben Joden een voorname rol gespeeld in
de beginfase van het bolsjewisme, en ook Karl Marx was een Jood. Maar
dit zijn alweer enkele Joden, zij vormen niet het hele Joodse volk!
In elk geval, de lezer zal tot nu toe hebben bemerkt dat Nietzsche's visie op
de Joden zeer veel verschilde van die van Hitler en zijn horden. De `aristocratische' wijsgeer zou gewalgd hebben van het proleterige, plompe en protserige nazisme. Zijn eigensoortig, meer aristocratisch cultuur-antisemitisme
betrof niet de Joden als ras. Toch houd ik, op intrinsieke én op specifiek
christelijke gronden, ook Nietzsche's visie op het jodendom voor onaanvaardbaar. De christen zo goed als de humanist herinneren zich dat Nietzsche de verdediger was van wat hij (met een m.i. ziekelijke tournure van de
geest) de viriele, harde, heroïsche deugden noemde, als: zelfbesef, machtsbewustzijn, durf; dié deugden onder de christelijke die hij ten onrechte de
passieve noemde (als: nederigheid, versterving, naastenliefde, medelijden)
moesten volgens hem worden geschrapt. Helaas had Nietzsche weinig gelegenheid gehad om kennis te maken met een waarlijk levend en gezond
christendom, en zeer veel gelegenheid om kennis te maken met een verburgerlijkt, steriel en eenzijdig-gevoelsmatig christendom. Het hoogste doel
van de mens, zo leerde hij, is het kweken van `Ubermenschen' die `Jenseits
von Gut und Bose' in de vrije uitleving van hun `Wille zur Macht' door
niemand en niets mogen gehinderd worden. Deze visie staat uiteraard niet
los van zijn kijk op het jodendom die, zoals wij zagen, een zekere waardering niet uitsloot, maar waarvan wij nu de keerzijde moeten beschouwen.
Nietzsche's visie op de Joden doorschouwt men pas goed als men zijn
redeneringen volgt in werken als Morgenrothe (met daarin het luciede en
dichterlijke hoofdstuk over Het Volk Israël), lenseits von Gut und Base,
Zur Genealogie der Moral, Der Antichrist en andere. Het is zeer riskant
deze redeneringen in kort bestek te willen samenvatten, en de lezer moet
zich bovendien voorbereid houden op wat minder opwekkende lectuur dan
in het voorgaande, waarin Nietzsche's betrekkelijke waardering voor de
Joden werd aangestipt. Een grondgedachte in Nietzsche's beschouwing van
de Joden is deze. De Joden hebben altijd een grote liefde tot het leven
getoond, nog meer dan de Grieken. Zij wensten zelfs hun lichaam niet te
verliezen, maar dit eeuwig te kunnen behouden (Nietzsche citeert hier Makkabeeën II, 7). Maar ofschoon de Joden het leven liefhadden, hebben zij
zich toch schuldig gemaakt aan een omkering der waarden die het leven
schendt. Inziende namelijk dat zij nu eenmaal werden beschouwd als geboren voor de slavernij (zie Tacitus) hebben zij, aldus Nietzsche, eenvoudig de
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waarden onderste boven gekeerd en de slaveneigenschappen mateloos verheerlijkt. Door aldus de positie waarin zij verkeerden, als het ware te sanctioneren, gaven zij een nieuwe zin aan het leven, aan hun leven, en koesterden zo toch hun liefde voor het leven. Zij begonnen de `verheffing' der
slaven in de morele sfeer en veranderden de aristocratische gelijkstelling
(namelijk: goed = aristocratisch = schoon = gelukkig bemind door de
goden) in haar tegendeel (namelijk: goed = ellendig, arm, zwak, vernederend, lijdend = vroom = gezegend door de goden), met de hieraan beantwoordende opvatting: aristocratie of macht = ploertig, hebzuchtig, goddeloos = vervloekt, veroordeeld, verworpen.
Wij kunnen hierbij (onder meer) opmerken dat de Joden beslist wel belang
stelden in stoffelijke voorspoed, rijkdom, goede reputatie, en het is bekend
genoeg dat zij stoffelijke welvaart graag aanduidden als een bewijs van
Gods genegenheid. Dachten de vertroosters van Job niet dat hij wel gezondigd moest hebben, aangezien hij zoveel moest lijden? Al met al was er in
hun gedachten bijzonder weinig van de `waardenleer' die Nietzsche hun toedicht. Anderzijds is het waar, dat de Profeten veel hebben bijgedragen tot
een veel meer geestelijke opvatting van het leven onder de Joden.
De wortel van de Joodse waardenschatting — zegt Nietzsche dan verder —
is een diep gevoel van ressentiment, van wraak en haat, welke laatste, zo
zegt hij, bij de Joden (maar niet bij hen alléén) zeer sterk en in zekere mate
subliem is, want hij schiep idealen en veranderde oude waarden in nieuwe.
Een zienswijze die men van Nietzsche kan verwachten. En toen de Herleving van de klassieke of aristocratische waardenschatting (n.l. de Renaissance) eenmaal weer was overwonnen, was dit -- aldus Nietzsche -- een
overwinning van Juda `dank zij dat populaire Duitse en Engelse monument
van wraak dat De Reformatie wordt genoemd'. En nog eens `toonde Juda
zich overwinnaar over het Klassieke Ideaal in de Franse Revolutie, toen de
laatste politieke aristocratie van Europa werd verbrijzeld onder de instincten van een wraakzuchtig gepeupel'.
Men ziet Nietzsche's gedachtengang: telkens is het een zeer krachtige,
wraakgierige en zelfbewuste slavenleer die overwinnaar en vernietiger is
van de klassieke, Edele en Trotse Aristocratie. Wij zullen ons hier van
kritiek onthouden, hopend dat de lezer zelf het eenzijdige en overdrevene —
want niet alles in deze gedachtengang is onwaar — zal opmerken. Wij willen alleen vaststellen dat Nietzsche's verklaring van de wording der z.g.
`populaire' Reformatie uit het volk historisch onhoudbaar is (prof. L. J.
Rogier schrijft ergens dan ook: `De meerderheid van het Noordnederlandse volk is niet protestant geworden, maar protestant gemaakt. Nergens in
Europa heeft een bevolkingsmeerderheid spontaan het protestantisme aangenomen. Dit geldt reeds voor Luthers beweging in Duitsland. Ongetwijfeld
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wekte Luther in een minderheid van het Duitse volk sympathie voor zijn
leer, maar dat deze in vele Duitse staten de hele of bijna de hele bevolking
won, was geen kwestie van overtuiging, maar van gewetensdwang').
Zo is, volgens Nietzsche, de hele geschiedenis van Israël `de typische geschiedenis van de denaturalisatie van alle natuurlijke waarden'. Die geschiedenis was prachtig begonnen, vooral in het tijdperk der Koningen toen men
de overwinning nog verwachte van Jahwe. Toen 'was het geweten nog zuiver'. In de visie die Nietzsche dan verder uitvoerig ontwikkelt, is ook weer
niet alles onwaar! Zo kan bijvoorbeeld niet worden ontkend dat de houding
van de Joodse priesters, schriftgeleerden en Farizeeën, vijandig aan het
leven was geworden: hun wettische letterknechterij doodde de geest. Heiligheid werd op den duur iets uitwendigs en formalistisch. Hier kan men
inderdaad spreken van een `denaturalisatie' van waarden. Maar er was ook
nog een andere ontwikkeling. De toenemende groei van zedelijke inzichten
in het Joodse volk, de verbreiding bijvoorbeeld van de idee van Israëls God
tot de God van alle mensen, was ook een 'denaturalisatie' van waarden,
maar dan in deze zin dat het een spiritualisatie, een vergeestelijking van
waarden betrof — een geleidelijk doorwerkend proces, van de menselijke
kant blijkend in de verheldering van het inzicht, en van Gods kant aan het
Joodse volk geschonken als een progressieve Openbaring.
Maar Nietzsche ziet de Joodse moraal nu eenmaal als een slavenmoraal, die
neergang en decadentie gebruikt als middel tot macht, doch de échte `Wille
zur Macht' tot schade van het leven verdrukt. Men kan nu ook gemakkelijk
Nietzsche's paganistische verachting van het christendom begrijpen. Voor
hem is het christendom — en in welke gestalte had hij het leren kennen! —
een vrijwel rechtstreekse ontwikkeling uit het jodendom, en zijn verachting
van het laatste gold dus ook het eerste. Wel geeft Nietzsche toe dat in het
christendom een `nieuw fenomeen' groeide, een `nieuwe liefde, de diepste
en subliemste van alle soorten van liefde', maar deze is volgens hem toch
schadelijk omdat zij de dorst naar wraak verdringt.
Wij hebben dus alle sympathie voor Nietzsche's verzet tegen het antisemitisme als kwaadaardige en domme racistische beweging. Maar Nietzsche's
eigensoortig 'cultuur-antisemitisme' wijzen wij af, als gezegd: op intrinsieke
en op specifiek christelijke gronden. Welbeschouwd behelst het zélf een onwijze `denaturalisatie van waarden. En voorts heeft de christen juist hoge
achting voor het jodendom, al is die in de loop der eeuwen niet vlekkeloos
gebleven. Christus verklaarde zich niet gezonden om de Joodse Wet af te
schaffen maar om haar te vervolmaken. En het bloed dat de mensheid verloste, was het bloed van Christus, die naar zijn menselijke natuur stamde
uit het Joodse volk.

Gedachten rond de pauselijke diplomatie
J.

W. Schneider S.J.

Of het Vaticaanse Staatssecretariaat het moeilijker heeft tegenwoordig dan
`vroeger': de vraag laat zich nauwelijks beantwoorden zonder een wat uitvoeriger studie. Maar het lijkt hoogstwaarschijnlijk, dat de weerstanden
binnen de kerk tegen deze diplomatie de laatste tijd niet onaanzienlijk
gegroeid zijn. De bezwaren die men her en der kan horen verluiden, kunnen, door de band genomen, in een van de volgende categorieën worden
ondergebracht.
De Heilige Stoel houdt zich bezig met concrete pogingen, in samenwerking
met verschillende staten, om belangrijke waarden gestalte te geven, zoals
vrede en samenwerking tussen de volken. Daardoor zou de pauselijke
diplomatie de kerk verlagen tot een soort macht naast de anderen, een
steunpilaar worden voor het 'establishment'. De kerk zou er minder vrij,
minder geloofwaardig door worden om haar profetische stem te laten
horen. Immers daartoe zou zij moeten verkondigen en veroordelen zonder
vrees om te breken met een verouderde stand van zaken, die immers toch
plaats moet maken voor een nieuwe, wordende wereld. Zo vatte de huidige
paus onlangs een aspect van de kritiek samen in zijn toespraak tot de verzamelde diplomaten bij een nieuwsjaarsreceptie. Men hoort liever het scherpe, fiere protest dan een soort compromis of een wat vage halfslachtige
beoordeling van zaken, die schuldigen een soort legitimatie kan geven.
Een tweede soort van bezwaren heeft een principiëlere achtergrond, hoewel
zij niet zelden geuit worden door personen die zich tot woordvoerder van
de eerste soort maken. Het gaat hier om de vraag of diplomatie nu werkelijk wel door de Kerk bedreven moet worden. Leidt deze bezigheid niet al
te snel tot onwaarachtigheid? Is de pauselijke diplomatie niet juist daarom
zo zwak, omdat zij om haar eigen positie bezorgd moet zijn en zich te makkelijk laat leiden door 'aardse' overwegingen van diplomatieke aard in
plaats van door evangelische motieven? Zulke bezwaren klemmen des te
meer wanneer men toch al moeite heeft met de institutionele kanten van de
Kerk.
Het derde soort bezwaren is meer van persoonlijke aard en kan vanuit een
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dubbel standpunt benaderd worden. De soort van mensen die dit ambacht
beoefenen, zijn niettegenstaande gunstige uitzonderingen te vaak te veel
Italiaan, te curialistisch, te weinig imponerend. Opleiding en keuze van de
diplomatieke staf maken geen adequate indruk. De andere kant van dit
bezwaar aangaande personen en organisatie van de pauselijke diplomatieke
dienst uit zich in het ongenoegen en de heftige discussies die de dubbelfunctie van deze prelaten betreffen. Zij hebben een taak bij het rapporteren over
binnenkerkelijke aangelegenheden in het land waar zij geaccrediteerd zijn,
en als het daar nog maar bij bleef. Blijkbaar hebben zij het oor van de
Romeinse curie met uitsluiting van de eigen nationale stemmen, maar erger
wordt het wanneer hun invloed wordt aangewend om dat nationale kerkelijke beleid te beïnvloeden, benoemingen door te voeren of althans pogingen daartoe aanwenden. Doorkruisen zij daarmee niet te zeer de autonomie
van de lokale kerk?
Het lijkt niet nodig deze bezwaren met voorbeelden te illustreren: voor wie
ze niet direct bij de hand heeft, is het ongenoegen met de pauselijke diplomatie voldoende bekend om de opgesomde bezwaren geheel of gedeeltelijk
te onderschrijven. Bij een dergelijke stand van zaken kan het toch niet
overbodig zijn enkele beschouwingen te wijden aan dit onderwerp. Men
lijkt over het algemeen beter geïnformeerd over de feilen van deze diplomatie dan over haar eigenlijke aard. Misschien hebben wij te doen met een
betreurenswaardige lacune in het vroegere godsdienstonderwijs, toen dit
soort meer institutionele kanten van de kerk nooit werd aangeraakt, terwijl
het huidige eerder de indruk geeft ze niet aan te willen raken.

Huidige reden
Kan het zijn dat de Vaticaanse diplomatie het slachtoffer is van zijn eigen
beleid van geheimhouding, die sommigen zullen interpreteren als geheimzinnigheid? Onbekend maakt onbemind. Het heeft er alle schijn van. Evenmin als ministers van buitenlandse zaken zich nog aan parlementaire controle kunnen onttrekken door de toverformule dat geheimhouding nodig is
voor een goed beleid, zo kan ook het Vaticaan dit niet meer. Men kan
slechts constateren, dat zonder een effectieve 'parlementaire' druk het
staatssecretariaat zich maar moeizaam uit zijn tent laat lokken of een beredeneerd inzicht geeft in het waarom van zijn acties. Daarvoor bestaat wel
een aparte reden. De belangrijke beslissingen worden persoonlijk door de
paus genomen of gedekt, zo luidt het officiële standpunt, en men gaat er
(gemakshalve?) vanuit, dat nadere verklaringen of verdedigingen een inbreuk op zijn persoonlijke positie in de kerk betekenen of niet in overeenstemming zijn met de eerbied e.d. die men aan zijn persoon verschuldigd is.
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Zonder te willen ontkennen, dat een dergelijke redenering om later te noemen redenen zijn waarde kan hebben, ligt één van de redenen van het onbehagen toch in het gemak waarmee aan een lange traditie wordt vastgehouden.
Een andere oorzaak voor het gegroeide onbehagen ligt in de mondigheid
van het kerkvolk. De pauselijke diplomatie bestond voordat de huidige
interesse van langzamerhand talloos velen aan de oppervlakte kwam. Maar
met een meer pub lieke belangstelling groeit onvermijdelijk de pluriformiteit
van meningen, zeker op een gebied waar de grenzen tussen geestelijk en
wereldlijk, kerk en politiek warrig zijn en bovendien nog onderhevig aan
een grondige herwaardering. Men kan wijzen op het negatieve feit dat de
paus, ons gemakshalve even tot zijn persoon beperkend, het onmoge lijk
iedereen naar de zin kan maken, ieder standpunt tot het zijne kan maken.
Als het kerkvolk verdeeld is over een bepaalde kwestie en daarvan luidkeels blijk geeft, k an de paus niet anders dan het bij 'n belangrijk deel ervan
verknoeien. De eigenlijke vraag dient wel licht niet zozeer te zijn of men het
het wel eens is met de pauselijke diplomatie, want op dit gebied is een verschil van mening binnen a ll e grenzen van orthodoxie best te verdedigen.
Nee, die vraag dient veeleer te luiden of met de huidige, duidelijk geprononceerde politieke meningsvorming binnen de Kerk de pauselijke diplomatie niet een andere weg op moet op straffe van ongeloofwaardig te worden, dat betekent hier dan precies, niet meer gesteund door, of overeenkomend met, het kerkbegrip van een groot deel der gelovigen. De intense
belangstelling voor po li tieke vraagstukken en de ideologische geëngageerdheid van de kerkleden kunnen, indien een bijna contradictoire polarisatie
op dit punt kenmerkend voor de katholieken zou blijven, een belangrijk
stuk grond aan de kerkelijke diplomatie ontnemen. Een kerkelijke positiename die ofwel door velen radicaal wordt afgewezen ofwel als ten enenmale
onvoldoende wordt aangemerkt, is om die reden alleen al geen volwaardige
of geloofwaardige meer.

Ontwikkeling van de pauselijke diplomatie
De huidige pauselijke diplomatie is het gevolg van een historische groei.
Tenzij men zo naïef is te menen, dat geschiedenis ons niets meer te zeggen
heeft of dat onze tijd zo nieuw is dat geen enkele traditionele oplossing
meer gelding heeft, kan zulk een verleden verhelderend werken op onze
probleemste lling.
Men kan beginnen met de opmerking dat er tijden zijn geweest in de kerk
die het zonder diplomatie hebben gesteld, hoewel het apostolaat van Paulus reeds uitdrukkelijk gemotiveerd wordt met een verwijzing naar het ver-
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schijnen voor koningen (Hand. 9 : 15). Er is natuurlijk een fundamenteel
verschil tussen een houding tegenover de overheid, waarbij Paulus nogal
aandrong op gehoorzaamheid en het boek Openbaring een kennelijk wat
negatiever standpunt innam, ten tijde van vervolgingen, en de houding die
de kerk moest gaan aannemen toen het politieke gezag de Kerk tot staatskerk gemaakt had. Het maakt natuurlijk ook veel verschil uit of men, in
een gegeven tijdperk, meent het te moeten gooien op kruistochten of de verdediging tegen de Turken of ketters te samen met hun regeringen of dat
men van mening is dat de taak der kerk, politiek gezien, een meer spirituele
dimensie heeft. Feit is in ieder geval dat de wortels van de huidige pauselijke diplomatie reeds een aantal eeuwen terug reiken.
Er kan weinig twijfel over bestaan, dat de oorsprong van de huidige pauselijke diplomatie ligt in de tijd dat de pauselijke bezittingen zich gingen ontwikkelen tot een staat. De positie van de paus als staatshoofd heeft zijn
functie als algemeen heerser over de hele christenheid aangetast, maar toch
niet geheel onderdrukt. De wereldlijke soevereiniteit werd gezien als een
vanzelfsprekende garantie voor de onafhankelijkheid van zijn persoon en
zijn werk. Vooral de vorige eeuw geeft de nodige voorbeelden, dat buitenlandse troepen de pauselijke staat kwamen beschermen tegen aanvallen van
andere landen om een te eenzijdige overheersing en manipulatie van de
geestelijke invloed van de paus tegen te gaan. Vooral het Italiaanse eenheidsstreven riep een dergelijke bescherming op, maar toen de Franse troepen werden teruggetrokken in verband met de Frans-Duitse oorlog van
1870, had Italië de hand vrij om tot volledige inlijving over te gaan.
De inlijving door Italië bracht de Romeinse kwestie op het tapijt. Het normale gevolg van de Italiaanse inbezitname zou met zich meebrengen dat de
paus geheel aan de civiele en strafrechtelijke jurisdictie van Italië zou zijn
onderworpen, dat klachten tegen de curiale administratie slechts voor Italiaanse rechtbanken zouden kunnen worden behandeld en dat Italië het diplomatieke verkeer van de paus, en vooral de bij de paus geaccrediteerde
gezanten, lam zou hebben kunnen leggen. Vooral in de eerste wereldoorlog
kwamen de defecten van deze status niettegenstaande de Italiaanse garantiewet van 13 mei 1871 tot uiting. Italië werd toen in een oorlog gewikkeld
tegen de centrale mogendheden en prompt werden de adviseurs van de
paus en een aantal orde-oversten, die vanwege hun nationaliteit als vijandige onderdanen konden worden aangemerkt, uit het land gezet en kwam
de kwestie op of de gezanten van de vijandige mogendheden wel in Rome
konden blijven. Immers men gaat er meestal van uit, dat zulke gezanten
onder de bescherming van hun immuniteit spionage kunnen verrichten.
De garantie-wet was een eenzijdige Italiaanse wet, die niet door de pausen
erkend werd. Dat kon ook moeilijk, aangezien de volkenrechtelijke per-
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soonlijkheid van de paus niet door een eenzijdige nationale wet kan worden
gegrondvest, maar moet afhangen van de erkenning door een voldoend
groot aantal staten. Hoogstens kan men aanvoeren dat bedoelde wet een
uiting was van de door Italië erkende internationale situatie, waarin het
diplomatieke verkeer van de paus, het sluiten van concordaten en het passief en actief gezantschapsrecht als gegeven werkelijkheid werden aanvaard.
De pauselijke weigering tot erkenning van die wet moet dan gezien worden
als een verzet tegen het onvoldoende internationale karakter van zo'n procedure en de te geringe garantie, met name internationale garantie, die zo'n
wet bood. Daarin hebben, zoals gezegd, latere ontwikkelingen de pausen
gelijk gegeven. Juist het gebrekkige karakter van een nationale wet werd
gewraakt. Een wet is een eenzijdig te veranderen en op te heffen statuut, dat
bovendien de eenzijdige garantie geheel legt bij de staat die eerst zijn totale
minachting voor de internationale onafhankelijkheid van de paus getoond
heeft door hem zijn bescherming totaal te ontnemen.

Huidige stand
Niettemin heeft deze juridisch gebrekkige regeling niet verhinderd dat de
pauselijke diplomatie juist een veel zuiverder internationale strekking kreeg.
Door het gebrek aan enigerlei grondbezit kon men de paus moeilijk karakteriseren als een neutrale mogendheid in de zin waarin de neutraliteit juist
in de vorige eeuw zo'n vlucht nam. De paus werd duidelijker erkend als een
boven de partijen staande instantie en de hem nu ten dienste staande middelen konden op geen enkele manier meer worden uitgelegd als pressiemiddelen voor een of andere machtspolitiek. Deze ontwikkeling moet men
tevens zien tegen de achtergrond van een andere ontwikkeling, namelijk de
voortgaande scheiding van kerk en staat. Concreet heeft deze betekend, dat
vooreerst de paus niet meer gezien werd als degene die de volheid van aardse macht doorgaf aan de aardse vorsten. Vervolgens werd ook de indirecte
aardse macht van de paus opgegeven, zoals die bleek uit pogingen om nietkatholieke vorsten te dwingen in het katholieke gareel terug te keren door
middel van censuren, excommunicaties en dergelijke.
Deze ontwikkeling van de scheiding tussen kerk en staat heeft bij paus Leo
XIII zijn klassieke uitdrukking gevonden in de omschrijving van twee voImaakte, ieder op zijn doel gerichte gemeenschappen, ieder met zijn eigen
middelen voorzien. Deze ontwikkeling schijnt met name met zich mee te
brengen, dat de kerk niet meer in de beoordeling van de rechtmatigheid van
enig regime wenst te treden en voor zichzelf feitelijke onafhankelijkheid opeist. Men moet hierbij opmerken dat in dit diplomatieke verkeer de kerk is
aangewezen op het volkenrechtelijk instituut van erkenning, waarmee
slechts de feitelijkheid van een nieuwe staat, en eventueel een regering,
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wordt aanvaard. In feite kan het niet-erkennen een soort van veroordeling
inhouden, maar strikt juridisch gesproken is dat niet het geval, omdat er
geen verplichting tot erkenning bestaat en, met name voor de kerk, erkenning slechts tot stand komt door de noodzaak om zakelijke betrekkingen
aan te knopen. Men kan zich afvragen of sommige huidige pressies op het
Vaticaan om regimes te veroordelen niet een drastische wijziging van deze
gang van zaken inhouden. Nu is het tegenwoordig duide lijk meer te doen
gebruikelijk om zijn mening over het doen en laten van andere regeringen
niet onder stoelen of banken te schuiven, maar zo'n politiek heeft niet van
doen met erkenning. Wel kunnen als uiterste middel diplomatieke betrekkingen worden verbroken, die overigens een later weer aanknopen niet onmogelijk maken. Vooral bij Arabische landen is dit een tamelijk vaak
gebruikt middel. De kerk is evenwel hier gehandicapt om twee redenen.
Vooreerst kan het voor de kerk veel moeilijker zijn om later weer tot aanknopen van betrekkingen te komen: gezien het weinige politieke gewicht
van het Vaticaan zouden de gevraagde offers wel eens onevenredig groot
kunnen zijn. Vervolgens kan het ene land een ander vragen zijn zakelijke
betrekkingen waar te nemen en dit gebeurt praktisch steeds. Voor het Vaticaan is het moeiijlker om zijn specifieke kwesties door andere staten te
laten behandelen, tenzij voor enige eigendomskwesties van nuntiaturen en
dergelijke. Een werkelijk po li tieke veroordeling, of een veroordeling die een
te duidelijke politieke inslag heeft, of als zodanig kan worden uitgelegd,
blijft daarom voor het Vaticaan riskant en dit risico schijnt men doorgaans
te onderschatten.
De vrijheid die de kerk voor zich opeist, strekt zich wel uit tot veroordelingen van concrete daden, casu quo een bepaalde politiek, voorzover die de
vrijheid en de rechten van de kerk aantast. Men moet hier nog een stap
verder gaan. De algemeen erkende bemoeienissen van de paus met de internationale vrede en het daardoor erkende recht om zich ook over concrete
zaken de vrede betreffende uit te laten kan de veroordeling van een hele
buitenlandse politiek inhouden. Mit brennender Sorge van Pius XI en de
veroordeling van het communisme door Pius XII zijn voorbeelden van
dergelijke meer algemene veroordelingen van de inte rn e, en deels ook de
internationale, politiek van de betrokken landen. Wanneer het gaat om oordelen of veroordelingen van meer concrete geva llen moet men tevens aannemen dat er een diplomatieke marge van beoordeling bestaat ten aanzien
van de te gebruiken middelen: openlijk, meer geheim, onderhandelingen en
bemiddeling of eenzijdige verklaringen. In deze zin bestaat er natuurlijk wel
degelijk een Vaticaanse politiek, die met politieke effecten en situaties zich
bezig houdt, berekent, evalueert en zo nu en dan onvermijdelijk ook de
plank misslaat.
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De vraag die men hier kan stellen is of de tegenwoordig geroemde evangelische openheid wel te rijmen valt met dit soo rt politiek. Doch, zoals gezegd,
het Vaticaan zal toch moeten voorkomen alle schepen achter zich te verbranden, zeker als een onduidelijke situatie inhoudt, dat de kerk meer kan
bereiken door een zekere accomodatie dan door een steriele veroordeling
die de plaatselijke kerk aan repressie blootstelt.

Vaticaanstad
Het wegvallen van de pauselijke staat heeft, tesamen met de ontwikkeling in
de opvattingen over de scheiding tussen kerk en staat, de pauselijke internationale activiteit een meer algemeen internationaal en `geestelijk' karakter gegeven. Het tot stand komen van het verdrag van Lateranen (11- 5 1929) heeft deze situatie niet wezenlijk veranderd, tenzij dat de meeste tekortkomingen van de Garantie-wet daardoor zijn opgeheven. Het ontstaan
van Vaticaanstad heeft niets van doen met enigerlei pauselijke staat, maar
moet gezien worden als het enige effectieve middel om de exterritorialiteit
van de paus te garanderen, waardoor hij ongehinderd zijn internationale
activiteit kan uitoefenen alsook, hetgeen even belangrijk, zo niet belangrijker kan zijn, zijn geestelijke activiteit tegenover de kerk kan waarnemen.
Een regeringswisseling in Italië zou anders te gemakkelijk kunnen leiden tot
het weigeren van visa aan bezoekende bisschoppen, het verbieden van audienties op grond van ongeoorloofde samenscholingen, en zou de communicatie v an de paus met de kerk vrijwel lam kunnen leggen. Natuurlijk biedt 't
bestaan van een volstrekt machteloze Vaticaanstad geen enkele garantie
tegen een staatsmacht die het Vaticaan gewoon inlijft, maar de zo geboden
veiligheid heeft tijdens de tweede wereldoorlog alles bij elkaar goed gefunctioneerd, niettegenstaande Duitse plannen, en slechts Mussolini heeft , toen
hij bevrijd was door de Duitsers en een onmachtige regering gevormd had,
met opheffing van het complex van de Lateranen-verdragen gedreigd. Evenwel biedt Vaticaanstad een tamelijk goede jurisdictionele bescherming tegen
een vij andige regering in Italië, vooral ook voor een mogelijk niet-Italiaanse
paus.

Het statuut van nuntii
De geschetste ontwikkeling heeft het systeem van de vroegere nuntii en andere soortgelijke pause lijke afgezanten geenszins overbodig gemaakt. Een
van de belangrijkste gronden voor het voortbestaan van 's pausen internationale rechtspersoonlijkheid in 1870 is het actief en passief gezantschapsrecht geweest. Er bestaat nu eenmaal geen andere vorm in het vol-
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kenrecht voor de officiële betrekkingen tussen landen dan door de daartoe
aangewezen personen als gezanten te behandelen, mensen dus met officiële
bevoegdheid om namens hun staat, en in dit geval namens de kerk, te spreken. Mensen ook, die beschermd worden door het statuut van diplomatieke
immuniteit om hun persoon, en daarmee de macht die zij vertegenwoordigen, te beschermen. Men hecht een absolute waarde aan deze immuniteit,
omdat anders het mogelijk zou zijn om diplomaten subtiel onder druk te
zetten en ze zo tot stappen of toezeggingen te bewegen waartoe zij niet door
hun eigen staat gemachtigd zijn.

Internationale versus nationale vertegenwoordiging
Maar, zo kan men toch vragen, kunnen bisschoppen of aartsbisschoppen of
dergelijke dan niet aangewezen worden? Er zijn een tweetal moeilijkheden
op juridisch gebied die daartegen pleiten. Vooreerst wordt aan een eigen
nationaal nooit immuniteit verleend in deze diplomatieke en dus absolute
zin. Parlementaire immuniteit is ten enenmale onvoldoende, zoals de gebeurtenissen bij vrijwel elke revolutie bewijzen. Juist een niet-nationaal
wordt gedekt, en rechtens gedekt, door de staat of macht die hem zendt, en
als niet-nationaal heeft hij praktisch steeds een buitenlands toevluchtsoord,
iets wat de nationaal nu juist ontbreekt. De bescherming gegeven door de
diplomatieke immuniteit is praktisch waterdicht gebleken onder alle omstandigheden, behoudens de tegenwoordig opduikende praktijk van ontvoering van diplomaten. Het is juist deze veiligheid in alle omstandigheden die
de echte vrijheid van de gezanten garandeert: zij hoeven niet te leven in
zorg dat iedere handeling hun op een of ander moment kan opbreken. Het
zou natuurlijk bijzonder fraai zijn — of niet? --- wanneer iedereen een onverschrokkenheid aan de dag zou leggen die dit soort beveiliging overbodig
maakt, maar de chicanes tegen plaatselijke bisschoppen bewijzen wel, dat
hun diplomatieke rol met relatief eenvoudige en onschuldige middelen lamgelegd zou kunnen worden.
Eigen nationalen kunnen moeilijk de diplomatieke immuniteit verleend krijgen om nog een andere reden. Stel een land als het onze met zijn veelheid
van kerken. Geeft men, zeg: de aartsbisschop, immuniteit, omdat hij de
paus moet vertegenwoordigen, wat zou dan de reactie van andere kerkgenootschappen zijn? In meer katholieke landen zou zulks misschien minder
opgeld doen, maar daar zou een ander aspect naar voren komen: men eist
immune personen om eigen minoritaire groepen te beschermen. Al zulke
soorten immuniteit zouden, in een democratisch werkende staat, gegeven
moeten worden aan groeperingen met eigen vertegenwoordigers, terwijl in
een land zonder deze traditie en rechten geen enkele immuniteit aan natio-
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nalen verleend zal worden. Het eigene van ieder autoritair regime is juist
het wegbreken van iedere tegenstand in de beheersing van de bevolking.
Vandaar dat juist ook autoritaire katholieke landen nuntii nodig hebben.
Men moet hieraan onmiddellijk toevoegen, dat men óf het instituut van
nuntii voor alle landen waar dit mogelijk is handhaaft, of voor geen een.
Immers stel dat wij in Nederland de nuntius afschaffen omdat hij weinig om
handen heeft, er geen vrijheden van de kerk te verdedigen zijn e.d., kan men
dan aan bijvoorbeeld Spanje verkopen dat zo'n instituut wel nodig is? Zou
zo'n discriminatie niet terecht door de betroffen landen verworpen worden
als blijk van wantrouwen? Juist daar waar eigen bisschoppen de positie van
de kerk moeten verdedigen blijkt de gewenstheid van pauselijke gezanten.
Dacht men bijv. ooit een immune pauselijke gezant in totalitaire landen geaccrediteerd te krijgen, wanneer het instituut van nuntii niet een internationaal geaccepteerd instituut zou zijn? Dacht men dat het onmogelijke instituut van immuniteit aan eigen nationalen daar zou werken of dat bepaalde
bisschoppen, er door beschermd, niet in gevangenissen terecht zouden komen? En hoe zou die immuniteit geformuleerd moeten worden? Het heeft
weinig zin iemand functioneel immuun te verklaren voor doen en zeggen in
verband met die bepaalde taak en hem dan in de gevangenis te stoppen of
door allerlei administratieve methoden te achtervolgen voor allerhande
zaken die dan niet met zijn `pauselijk' doen en laten te maken zouden hebben.
Er bestaat natuurlijk een andere even doorslaggevende reden om waar mogelijk nationale figuren niet tot nuntii in eigen land te maken. Het eigene
van een pauselijke gezant is, dat hij bij een regering opkomt voor dé Kerk
en wel voorzover die ene wereldwijde kerk ook belichaamd is in deze ter
plaatse bestaande kerk. Iemand die krachtens zijn functie hoofd is, of althans voor dat doeleinde geacht wordt te zijn, van de plaatselijke kerk, lijkt
juist daardoor uitgesloten om afstand van die kerk te nemen en zich concreet op het standpunt van de wereldkerk te stellen. De stroeve communicatie tussen Nederland en Rome lijkt zo'n oplossing al heel weinig perspectief
te bieden. Daar komt nog bij, dat de betrokken persoon, zeg de aartsbisschop van Utrecht, van de ene kant niet meer zou zijn dan een primus inter
pares, voorzitter van de nationale bisschoppen-conferentie, maar anderzijds
boven zijn collega's zou staan. Pogingen om gezamenlijk tot een beleid te
komen door één van hen bij de regering vertegenwoordigd, zouden even
weinig doeltreffend zijn als zeven verschillende figuren een dergelijke opdracht geven, tenzij men verzekerd kon zijn van rigoureuze uniformiteit. Is
dat in overeenstemming met de fel beleden vormen van pluriformiteit en
bisschoppelijke collegialiteit?
Maar afgezien daarvan kan men zich afvragen wat plaatselijke, nationale
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figuren kunnen vertegenwoordigen en welk gewicht zij in de schaal kunnen
leggen. De dubbel-functie van nationale en internationale vertegenwoordiging zal juist bestreden worden in die landen waar men poogt om van de
kerk een dociel instrument voor de nationale politiek te maken. Het lijkt
ook moeilijk om te besluiten welke vertegenwoordiger van een `nationale'
kerk bij een andere regering zou kunnen interveniëren. Juist permanente
vertegenwoordigers zijn in staat om in tijden van moeilijkheden direct op te
treden en zij beschikken daartoe over het net van opgebouwde relaties en
van toegang tot het regeringsapparaat, die door de diplomatieke privileges
wordt beschermd. Als men de moeilijkheden beziet die soms gepaard gaan
— zoals in ons land het geval geweest is -- met het oprichten van een diplomatieke pauselijke missie, dan wordt duidelijk hoe moeilijk, zo niet onmogelijk het kan zijn om een post ad hoc te creëren of om zich op diplomatiek
niveau toegang te verschaffen ten tijde van spanningen. Het instituut van de
pauselijke diplomatie kan slechts goed werken op basis van permanente
vertegenwoordigingen, die bovendien gepaard gaan met nationale vertegenwoordigingen bij het Vaticaan. Ook ad hoc missies zullen slechts mogelijk
zijn vanuit het Vaticaan als de Kerk vertegenwoordigend.

Internationale kerk en plaatselijke kerk
Heel het instituut van de pauselijke diplomatie staat of valt met het gegeven
van de wereldkerk. Indien plaatselijke kerken geen boodschap meer hebben
aan de internationale kerk, valt natuurlijk iedere reden weg om die kerk
diplomatiek vertegenwoordigd te laten zijn en vervalt voor de staat de
reden om anders dan door interne politieke kanalen zich met zo'n kerk in
verbinding te stell en. De mogelijke bescherming van de wereldkerk zou ook
op slag vervallen. Die bescherming is niet bedoeld om katholieken een uitzonderingspositie te geven, maar om er voor te waken dat de voor die gelovigen heilige normen van godsdienstvrijheid zoveel moge lijk worden toegepast. Het schamele resultaat dat ondanks het instituut van de pauselijke
diplomatie bereikt wordt toont eerder aan hoe nodig een dergelijk instituut
is.
Het instituut van nuntii heeft op meer nationale vertegenwoordigers bovendien voor, dat het Vaticaan over een niet te onderschatten apparaat beschikt voor het inwinnen van informaties beveiligd door het systeem van
diplomatieke communicatie. Als gezant heeft hij rechtens toegang tot de
regeringen en als `neutrale' figuur kan hij inlichtingen krijgen, mede geprivilegiëerd door de goed werkende Vaticaanse geheimhouding, die andere gezanten, en zeker nationale kerkleiders, niet zo makkelijk verkrijgen. Dit
systeem wordt aangevuld door de directe communicatie met de lokale
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kerken en dit alles maakt het Vaticaan een bij uitstek gewaardeerd centrum
voor informatie en een kanaal voor diplomatiek overleg, dat door zijn objectiviteit, geheimhouding en machtspolitieke neutraliteit belangrijke diensten kan bewijzen, en bewijst, voor overleg met name in delicate kwesties
van vredesvraagstukken — een terrein dat het Vaticaan, met de instemming
van vrijwel alle landen -- als behorend tot zijn morele missie beschouwt.
Een van de grootste bezwaren tegen de pauselijke diplomatie is de zgn. dubbelfunctie van de pauselijke vertegenwoordigers. Niet alleen houden zij zich
bezig met kwesties van internationale politiek en de betrekkingen tussen
kerk en staat maar ook met de nationale en interne aspecten van de plaatselijke kerken. Dit laatste brengt de internationale dimensie van de plaatselijke kerk tot uitdrukking, maar heeft als weerkant dat de pauselijke afgevaardigde ook de schijf wordt voor een goed stuk communicatie tussen
deze kerk en het Vaticaan, en vice versa. Juist deze taak en de daarmee gepaard gaande invloed op de plaatselijke kerk is voor velen een van de meest
hinderlijke kanten van het instituut der pauselijke diplomatie.
Men dient te bedenken, dat het een verkeerde voorstelling van zaken is —
afgezien van dogmatische opvattingen -- om de kerk van Rome uit te
spelen tegen de plaatselijke kerk. De stem van de wereldkerk hangt dwingend af van het feit, dat overal ter wereld belangrijke groeperingen zich
tot deze kerk bekennen en de opvattingen en het streven van deze ene kerk,
die zij mede zelf zijn, ondersteunen. Slechts daardoor kan de kerk een stem
laten horen die enig politiek gewicht in de schaal legt. De mededeling van
deze of gene, dat zijns inziens het (zuivere) evangelie dit of dat gebiedt of
verbiedt is een mededeling die, hoe evangelisch ook, juist daarom weinig of
geen gewicht in de schaal zal leggen bij regeringen voor wie het evangelie
als zodanig niet relevant is. Zoals het instituut nu reilt en zeilt is het onder
het huidig pontificaat van Paulus VI in aantal verdubbeld.
Dat het systeem van de pauselijke diplomatie de communicatie met de
plaatselijke kerk niet missen kan moge blijken uit de officiële stellingname
die de huidige Paus in een Motu Proprio van 24 juni 1964 heeft neergelegd.
Het eerste en meest eigene doel van de pauselijke gezant, zo wordt daar
betoogd, bestaat in het steeds nauwer aanhalen van de banden die de Apostolische Stoel met de lokale kerken verbinden. (IV - 1) Bovendien moet de
gezant de bezorgdheid van de Paus tot uitdrukking brengen voor het welzijn
van het land waar hij zijn functies uitoefent. (IV - 2) Op hem rust de plicht
om, in overeenstemming met de bisschoppen ter plaatse, de zending van de
Kerk en de Heilige Stoel te beschermen tegenover de burgerlijke overheid.
(IV - 3) De eigen jurisdictie van de plaatselijke bisschoppen wordt nadrukkelijk aangegeven en de pauselijke gezant -- die verschillende rangen kan
bezitten --- dient die te respecteren. (VIII - 1) De officiële communicatie
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met Rome loopt over deze gezant, hetgeen niet wegneemt, dat bisschoppen,
of hun colleges, hun eigen vertegenwoordiger of zaakgelastigde kunnen hebben bij de Heilige Stoel.
Deze bezorgdheid voor de plaatselijke kerk geeft de Hei lige Stoel de kans
om niet in het vage of in het domein van algemene principes te blijven steken. Immers, plaatselijke kerken hebben het gevaar van plaatse lijke kerken:
zij kunnen plaatselijk onder druk worden gezet en zij kunnen zichzelf te
plaatselijk opstellen, meestal geleid door uitermate universele overwegingen, waarvan zij de uitermate plaatselijke interpretatie niet doorzien. Het
zou onzin zijn te beweren dat Nederlanders zich uitstekend in de huid van
Afrikanen kunnen verplaatsen, van Chilenen of Chinezen, en dat hun
standpunt invariabel het juiste, enig algemene en geldende standpunt is, dat
dan voor de hele kerk zou dienen te gelden. Juist omdat de kerk in staat is
geweest om de inte rn ationale stem van de verscheidene plaatselijke kerken
als één stem te laten klinken, heeft de pauselijke diplomatie zijn kans en
bestaansrecht gekregen als enige van alle kerken. Wanneer wij echter een
verdergaande ontwikkeling meemaken van a llerhande bisschoppen of metropolieten, die het tot hun taak gaan rekenen om vanuit plaatse lijke gezichtshoeken de wereld kond te doen van hun diepere evangelische inzichten op politiek terrein, dan kan men met een grondige verzwakking van de
pauselijke diplomatie rekenen. Daarmee ook, zo moet men ten stel ligste
vrezen, met een grondige verzwakking van de katho li eke kerk, die haar
grond van bestaan als gezondene tot de hele wereld dan geloochend ziet uit
zorg voor de plaatselijke pluriformiteit.
Bovendien, zo moet men zich afvragen, wat vertegenwoordigt iemand die
zijn verantwoording en politieke gewicht ontleent aan zijn functie van plaatselijke vertegenwoordiger van een plaatselijke kerk? Wanneer hij spreekt op
dezelfde manier als al zijn buitenlandse collega's, dan wordt het een bijdrage tot een indrukwekkend getuigenis, waarvan de kerk steeds de belichaming heeft gezien in de Heilige Stoel. Maar wanneer wij hier een scherpe
veroordeling horen over een land en derzelver kerk-houding en het hoofd
van die kerk geeft blijk van een heel andere visie, wel zijn wij dan met onze
evangelische visies niet afgegleden naar ordinaire ideologische politiek en
een weinig evangelisch nietes-we ll es spelletje, dat met duidelijkheid demonstreert, dat men zich slechts plaatselijk en niet katho li ek wenst op te stellen?
De Fransen zouden zeggen: la question mérite d'être posée.

Waarborgen van de pauselijke diplomatie
Een van de sterkste punten van de pauselijke diplomatie lijkt te zijn, dat de
paus in zijn stell ingname moet uitgaan van zijn zorg voor de plaatselijke
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kerk. Hij kan het moeilijk waarmaken, wanneer hij in zijn stellingnames aan
zijn bezorgdheid voor het welzijn van plaatselijke gelovigen geen aandacht
zou schenken. Dit houdt in, dat veroordelingen vaak minder hard zullen
zijn dan de buitenstaander, die een gemakkelijke positie van stuurman aan
de wal heeft, zou wensen; het houdt ook in dat hij onnodig door een foutieve berekening gelovigen in de knel kan brengen. Op het gebied van de
diplomatie, in de goede zin van het woord, is de pauselijke curie en de paus
evenzeer feilbaar als andere diplomatieke instanties, maar toch zijn er enige
waarborgen ingebouwd, die misschien mede kunnen verklaren waarom staten het instituut van de pauselijke diplomatie reeds niet lang hebben afgeschaft.
Een eerste waarborg is, dat de paus geen been heeft om op te staan voor het
bedrijven van enige machtspolitiek. Hij kan niet boycotten, geen oliekranen
dichtdraaien, geen wapens leveren of legers op de been brengen, geen
grondstoffen leveren of gastarbeiders, geen economisch voordeel opleveren
of concessies doen, kortom hij mist totaal het arsenaal waarmee machtspolitiek gevoerd wordt. Wanneer hij dus onaangename dingen te zeggen
heeft, dan kan hij dat juist gemakkelijker doen en wel onverdacht. Hij hoeft
niet in het materiële gevlei te komen. Zijn zogenaamde rijkdommen zijn
weinig interessant voor het bedrijven van internationale politiek en ze op
het spel zetten zou wel eens het einde kunnen betekenen van zijn hele diplomatie, die toch ook betaald moet worden. Humanitaire hulp door hem verleend is te klein om politiek tot pressie-middel te kunnen worden, kortom,
de pauselijke diplomatie heeft het unieke voordeel dat zij zich als los van
materiële en politieke oogmerken kan opstellenx. Als zij in een schoolstrijd
met een regering gewikkeld is, dan wordt zij er nu juist niet beter op, wel
de plaatselijke kerk, die zich bij zulke gelegenheden dan ook graag achter
de nuntius als onderhandelaar verschuilt.
Een tweede waarborg is de kwetsbaarheid van de kerk in de plaatselijke
kerk. Een land dat zich de veroordeling van de paus op de hals haalt, weet
dat het een makkelijk middel heeft door de uitlatingen van de Heilige Stoel
op de plaatselijke kerk te verhalen. Het weet daarom tevens, dat de Heilige
Stoel niet makkelijk zijn boekje te buiten zal gaan door er maar eens ver1 Men kent de pogingen die tegenwoordig worden aangewend, met name door de
Wereldraad, om in bepaalde landen investeringen tegen te gaan en eigen geldmiddelen terug te trekken. Onze mening is, dat zulks indien door de katholieke kerk gehanteerd, een terugkeer zou zijn, in het kleine weliswaar, naar vormen van machtspolitiek in tegenspraak met het geweldloze karakter dat de pauselijke diplomatie
tegenwoordig schijnt te kenmerken. Overigens zou het Vaticaan moeilijk ook de
plaatselijke kerk kunnen vragen zichzelf buiten het gewraakte land te zetten. Of het
dan zo buitengewoon broederlijk is om als aandeelhouder in een bedrijf investeringen
terug te trekken, lijkt wat problematischer.
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oordelend op los te hakken. Een dergelijke veroordeling wordt daarom
internationaal ook als van gewicht geacht vanwege de a-politieke achtergrond en kan juist daarom als een pressie-middel gelden, hoe weinig de uitwerking ter plaatse ook mag zijn. Wanneer men de eenzijdigheid en politieke berekening kent die steeds meespelen in de beoordelingen door staten
uitgegeven, dan staat de pauselijke diplomatie op vrij eenzame hoogte. Wellicht moet daarom het Vaticaan ervoor waken zich met zijn stem niet té
eenzijdig in een bepaald koor te mengen op straffe anders aangezien te
worden als in alliantie met bepaalde machten tegen andere.
De paus wordt er niet beter van, zo zou men de kracht van zijn diplomatie
kunnen noemen en haar onverdachtheid. Juist omdat de paus slechts steunt
op de plaatselijke kerken, die tezamen de eigenlijke kerk vormen. Wanneer
deze plaatselijke kerken niet meer het wondere fenomeen kunnen opbrengen om zich in de stem en door de stem van de paus terug te vinden en hun
eigen identiteit als plaatselijke kerk, afstra ling van de universele kerk, daarin niet meer kunnen vinden, dan houdt uiteraard iedere pause lijke diplomatie op. Het is bekend hoe in de uiterst moeizame onderhandelingen die het
Vaticaan voerde om tot een vrede in Vietnam te komen, een kink v an twee
jaren optrad, omdat de toenmalige Amerikaanse kardinaal Spellman een
uitlating deed die door Noord-Vietnam werd uitgelegd als een teken van
achterbaksheid of dubbelzinnigheid van de kant van het Vaticaan. De regering meende dat een dergelijke belangrijke figuur niet zo'n opmerking kon
maken als hij daarin door het Vaticaan niet gedekt werd. In het op groot
vertrouwen gebaseerde diplomatieke verkeer van het Vaticaan moeten niet
al te veel zulke voorva llen voorkomen of deze diplomatie wordt machteloos
gemaakt. Zou de kerk werkelijk beter zijn zonder deze `diplomatie'? Juist
de politiek gesproken uiterst gebrekkige achtergrond van de kerk als
machtsinstituut maakt haar evangelische overtuiging duidelijker. Een pauselijke diplomatie die niet meer te bieden zou hebben of die goeddeels zou
bestaan uit de normale politieke en ideologische stel lingnames die regeringen ook bedrijven, zou op slag ontkracht zijn. Men vraagt zich daarom af,
of vele bezwaren tegen die diplomatie niet voortkomen uit een onjuiste verwarring van politiek en evangelie, uit een politieke visie die men ten onrechte met de heiligheid van het evangelie wil dekken.
All een de pauselijke diplomatie is doorgedrongen tot een internationale
status, omdat zij kennelijk erkend is als gebaseerd op een universele geloofsovertuiging, die de beperktheid en verkleuring van nationale belijdenissen heeft overstegen. Het lijkt a lleszins de moeite waard om deze vorm van
evangeli sch getuigen in de wereld van harde politiek en nationa li stische tendensen te blijven handhaven.

The Exorcist : een krachttoer in
de horrorfilm
Karel Deburchgrave

De esthetica van het lelijke heeft altijd een enorme aantrekkingskracht uitgeoefend op de kunst: Dantes Inferno, Shakespeares Elizabethaans toneel
en E. A. Poe's gruwelverhalen konden steeds rekenen op de belangstelling
van een ruim, ook niet literair gevormd publiek. Hiëronymus Bosch, de
surrealist avant la lettre, toonde aan dat ook de schilderkunst niet steeds
mooie madonna's als onderwerp hoefde te hebben. Maar toen de film de
mogelijkheden van deze esthetica exploreerde, bestempelden de critici deze
als minderwaardig.
De Frankenstein-, Dracula-, en andere monsterfilms deden het wel bij het
groot publiek maar werden meedogenloos door zogenaamde cinefielen vergruizeld. Het waren diezelfde cinefielen die eveneens misprijzend neerkeken op de western, de politiefilm, de musical en dergelijke a-culturele
genres. Maar de western produceerde San Peckinpah (Guns in the Af ternoon, The Wild Bunch); de politiefilm Don Siegel (Dirty Harry, Charley
Varrick); de musical Bob Fosse (Sweet Charity, Cabaret) en meteen kon
men nu ook intellectualistische recensies over deze genres schrijven.
Hetzelfde verschijnsel deed zich voor in de beoordeling van de horrorfilm:
regisseurs als Roman Polanski (Repulsion, Rosemary's Baby) en Hitchcock (Psycho, The Birds) hadden bewezen dat de horrorfilm niet noodzakelijk synoniem van monsterfilm was: in deze laatste soort films is de horror dikwijls de enige reden voor het bestaan van de film (horror om de
horror) terwijl in films als Psycho en Rosemary's Baby de horror een functioneel en essentieel bestanddeel is.
Dat de duivel niet lang op zich liet wachten om zijn intrede te doen in de
film, zal wel niemand verbazen. Toch is het wel enigszins eigenaardig dat
in onze tijd van wetenschappelijke en technologische vooruitgang onze aandacht voor het buitennatuurlijke en occulte zo toeneemt. Het aantal films
waarin de duivel centraal staat, is aanzienlijk. Ik wil me beperken tot enkele hoogtepunten.
Tijdens de midzomerzonnewende (voor de heksen het begin van een nieuwe tijdrekening) 1968 baart Rosemary Woodhouse een baby. Wanneer ze
naar de zwarte wieg gaat kijken, merkt ze dat dit het kind van Satan is. De
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omstaanders roepen: `God is dood: leve Satan'. En meteen heeft Roman
Polanski de filmwereld de eerste baby-duivel geschonken. In Moeder Joanna der Engelen (1960) van Jerzy Kawalerowicz houdt de duivel een gans
convent in zijn macht. Pater Joseph Surin, de exorcist, neemt ten einde
raad al de duivels in zich op en doodt opzettelijk twee onschuldige mensen. De film van Kawalerowicz is gebaseerd op een authentiek geval van
bezetenheid, geregistreerd in Frankrijk tijdens de 17e eeuw: de beruchte
nonnen van Loudun. Dit gegeven heeft ook Ken Russel verwerkt in The
Devils (1971), een film met gedurfde sequenties, o.a. een visioen van moeder Joanna die de exorcist ziet als Christus op het kruis en gretig het bloed
uit diens wonden oplikt. In Il Demonio (63) van Brunello Rondi tracht een
priester een Italiaans meisje, een rol uitstekend vertolkt door Daliah Lavi,
te bevrijden van haar duivelse bezetenheid.
Het is dus duidelijk dat William Friedkin (1939 - ) met The Exorcist geen
ijs gebroken heeft. De man die met The Night They Raided Minsky's
(1968) en The Boys in the Band (1970) zich ogenschijnlijk ging toeleggen
op de musical, dan plots een hit scoorde met The French Connection
(1971), een politiefilm in de traditie van Bullitt, moet ergens aangevoeld
hebben dat er heel wat artistieke en vooral financiële munt te slaan was uit
de combinatie duivelse-horrorfilm. Om van die combinatie een `zo-ietsheb-ik-nog-nooit-gezien' film te maken, had hij zo'n 400 miljoen ter beschikking (The French Connection had het helemaal niet slecht gedaan!).
Zijn scenario baseerde hij op een boek verschenen in 1971 met een oplage
van 10 miljoen en vertaald in 18 talen: The Exorcist van William Peter
Blatty. Friedkins film volgt zeer getrouw Blatty's gelijknamige roman —
een verschijnsel dat zich meer voordoet in de horrorfilm: Hitchcocks Psycho naar Robert Bloch, Polanski's Rosemary's Baby naar Ira Levin. Het
boek van Blatty is, naar de auteur beweert, gebaseerd op een authentiek
gebeuren: op 20 augustus 1949 reveleerde The Washington Post met de
volgende headlines: 'Priest Frees Mt Rainer Boy Reported Held in Devil's
Grip' het geval van het 14-jarig jongetje John Hoffman, wiens belevenissen
in grote lijnen het stramien vormden voor Regan Mac Neil, de bezetene.
Een overweldigend budget en een sensationeel scenario waren niet de enige
troeven die Friedkin kon uitspelen. Zoals bij Les Diaboliques (1955) van
Clouzot, Psycho (1960) en The Birds (1963) van Hitchcock en Rosemary's
Baby (1968) van Polanski, zorgde de reclame die de film voorafging ervoor iedereen ervan te overtuigen dat dit nu dé film was die je niet zonder
morele en/of fysische kleerscheuren kon ondergaan. Diezelfde reclame wist
ons dan te vertellen hoeveel mensen braakten, flauw vielen of dachten zelf
bezeten te zijn na (en zelfs tijdens) de vertoning; hoeveel Regans kamer,
die opgetrokken werd in een enorme diepvries, gekost had; voor hoeveel
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doll ar (die zal hij ondertussen wel opgestreken hebben) Friedkin gewed had
met Francis Ford Coppola dat The Exorcist het record van The God father
zou kloppen ... en voor wie het nog niet weet, binnenkort zal zoon- of
dochterlief een zwarte T-shirt met een afbeelding van de exorcist (of misschien wel van de duivel zelf, zeg!) dragen. Kortom, men had het over alles
en nog wat ... behalve dan over de film als film.
De proloog van de film speelt zich af in Noord-Irak. Father Lankaster
Merrin de paleontoloog -- later in de film blijkt dat hij ook als exorcist
niet aan zijn proefstuk is -- leidt de opgravingen nabij Niniveh. Wat hem
vooral interesseert is een medaillon en een stenen duivelskop die hij in een
holte vindt. Aan de ruïnes hoort hij het gekef van wilde honden. Zal hij
weldra een oude vijand ontmoeten? In Georgetown Washington D.C.
woont de gescheiden actrice Chris Mac Neil samen met haar 11-jarig dochtertje Regan. Moeder Mac Neil wordt vo ll edig in beslag genomen door de
film die ze draait met regisseur Burke Dennings; dochter Regan speelt
samen met een denkbeeldige Kapitein Howdy leuke spiritistische spelletjes
met haar Ouija bord. Vreemde dingen gebeuren er in het huis: een dof ritmisch geklop 's avonds! Ratten op zolder? Regans bewering dat haar bed
's avonds schuldt! Inbeelding? Wanneer Regan tijdens een party één der
gasten, een astronaut, de dood voorspelt en plotseling op het tapijt watert,
meent moeder dat er iets ernstigs hapert. Diezelfde avond nog ziet Ch ri s
hoe Regans bed wild heen en weer schudt. De dokters die haar onderzoeken tippen op 'n hersenbeschadiging die stuiptrekkingen tot gevolg heeft. De
Röntgenfoto's spreken de diagnose tegen: Regan is normaal. Ondertussen
ondergaat zij spectaculaire fysieke en mentale veranderingen: ze ontwikkelt
een abnormale kracht, spreekt vreemde talen met een diepe basstem en
slingert haar omstaanders a ll erlei obsceniteiten naar het hoofd. Een psychiater die haar onder hypnose wil brengen om zo een vorm van schizofrenie vast te stellen, moet het op een gevoelige plaats ontgelden. Burke Dennings vindt de dood nadat hij met Regan alleen op de kamer geweest is.
Detective Kinderman, die het geval Dennings onderzoekt, is ervan overtuigd dat de regisseur, wiens hoofd achterste voren was gedraaid, vermoord
werd. Moeder Mac Neil, geadviseerd door een team dokters, ziet nu in dat
een duiveluitdrijving onvermijdelijk is.
Zij doet een beroep op father Karras, de psychiater van het jezuietencollege, die een geloofscrisis doormaakt en schuldcomplexen heeft omdat hij
zijn oude moeder niet méér heeft kunnen helpen. Vermits Karras geen
ondervinding heeft, vraagt men Merrin. In de strijd tussen duivel en p riester sterft Merrin aan een hartinfarct. Karras bevrijdt Regan door de duivel
in zich op te nemen en zich uit het venster te pletter te storten.
Regan is weer normaal en herinne rt zich het gebeuren niet.
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De keuze van een onschuldig meisje als doelwit voor een demonisch raderwerk draagt veel bij tot de horror in de film. Hiermee sluit Friedkin aan
bij een gebruik (sommigen denken misbruik) in de horrorfilm: het kind als
weerloos slachtoffer. In Night of the Hunter (1955), spijtig genoeg de enige
film van Charles Laughton, achtervolgt een psychopatisch predikant
twee kinderen en in The innocents (1961) van de Brit Jack Clayton zijn de
twee kinderen Miles en Flora bezeten door de duivelse geest van de overleden huisknecht Quint en diens minnares. De horrorscènes -- hoe vreselijk ze ook overkomen (de masturbatiescène met het kruis bv.) -- zijn
nochtans nergens gratuiet, laat staan profanerend. Tenslotte is het zo dat
niet Regan maar wel haar omgeving door het gebeuren onherstelbaar getroffen wordt (Dennings, Merrin, Karras).
Een voor de hand liggende verklaring voor Regans bezetenheid vindt men
natuurlijk in het schuldgevoel -- dat ieder kind schijnt te hebben -- door
de echtscheiding van haar moeder. Wanneer Chris verontwaardigd is omdat haar man zelfs niet op Regans verjaardag telefoneert, toont de camera
in een achterwaartse travelling Regan, die het telefoongesprek afluistert.
Zij `doodt' Dennings omdat ze vermoedt dat haar moeder op hem verliefd
is en tenslotte zal haar fictieve speelkameraad wel niet toevallig Kapitein
Howdy (haar vader heet Howard) heten.
Of moet men Regans bezetenheid zien als een beproeving voor haar omgeving? In een bepaalde scène brengt een priester bloemen naar het standbeeld van St.-Jozef. Tot zijn ontsteltenis ziet hij hoe het standbeeld van
Maria ontheiligd is met borsten en penis. Het werk van de duivel (= Regan) die profanerend occultisme i.p.v. godsdienst wil? Vooral voor Father
Karras heeft de duivel een verfijnde aanval in petto: 'Could you help an
old altar boy (= misdienaar), Father?', vraagt Regan, zinspelend op Karras' onvermogen om als priester een oude tramp bij te staan in een verlaten
metro station. Tijdens de bezwering stelt Regan, die de stem en het uiterlijk
van Karras' moeder heeft aangenomen, dezelfde vraag die zijn moeder in
het gekkenhuis stelde: 'Why you do this to me, Dimmy?', een vraag die het
schuldgevoel van Damien Karras (hij lijdt kennelijk aan een Oedipus complex) nog aanwakkert. Uiteindelijk kan men zijn wanhoopsdaad -- hij
vraagt de duivel (dus ook zijn moeder) zijn lichaam in bezit te nemen -- in
dit perspectief verklaren. Deze slotscène -- die voor velen als een deus (of
schrijven we beter diabolus) ex machina overkwam — is dus eigenlijk een
ultieme poging om zijn schuld tegenover zijn moeder in te lossen. Tevens
dient hier opgemerkt dat in de film van Kawalerowicz Moeder Joanna der
Engelen de exorcist een gelijkaardige wanhoopsdaad stelt.
Ook Lankaster Merrin gaat in op de uitdaging van de duivel. Hoewel dit
personage weinig wordt uitgediept, vernemen we toch dat hij reeds als
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exorcist is opgetreden, waarschijnlijk omwille van zijn groot geloof (in
tegenstelling tot Karras). In de slotsequens van de proloog plaatst Friedkin
de exorcist tegenover het stenen beeld van de duivel. De symboliek van dit
prachtig beeld is overduidelijk: Merrie weet dat hij zijn oude vijand opnieuw zal ontmoeten en wanneer hij, terug in Amerika, een brief ontvangt
waarin men hem vraagt zich naar Regan te begeven, opent hij deze niet:
hij weet immers wat er in staat. Ook Regan weet dat Merrin aanwezig zal
zijn op de afspraak: Als Karras ontdekt dat Regans geheimzinnige taal
Engels-achterste-voren gesproken is, blijkt dat Regan Merrins naam
noemt. Wanneer Merrin voor het eerst het huis betreedt, buldert Regan
zijn naam door het huis.
Hoe men Regans bezetenheid ook wil verklaren, één ding staat vast: Friedkin heeft zich heel wat moeite getroost om deze aanvaardbaar te laten
overkomen.
Een eerste soort geloofwaardigheid vinden we in de behandeling van de
gamma verschijnselen verbonden aan het fenomeen bezetenheid: de fysieke
en mentale deformaties: Regans varkensgezicht (de duivel noemt haar
'piglet'), haar opgezette buik, haar lange slangentong, haar buitengewone
lichaamskracht, het gebruik van vreemde talen en een rijke variatie obsceniteiten en -- wat vele gevoelige kijkers zwaar op de maag zal liggen -haar voorliefde om overvloedig braaksel uit te spuwen; de ijskoude omgeving waarin dit a ll es zich afspeelt; de telepathic: Regans weet dat Merrin
zal opdagen; de psychokinese; een bureaulade die vanzelf openglijdt, meubels die zich verplaatsen; de cryptomnesie: Regans woordgebruik en kennis die ver boven die van een 11-jarig meisje gaan; de levitatie tijdens de
bezwering: het zich vrij in de lucht bewegen; de stigmata op de huid van
Regan, eigenlijk een vorm van dermatografie, de mogelijkheid om letters
te laten verschijnen op een gevoelige huid: op Regans borst leest Karras
de duidelijke en urgente boodschap `help me!'. Uit een artikel in het tijdschrift Special van 7 augustus 1974 blijkt dat drie prominente jezuieten en
een dokter in de neuro-psychiatrie de film als eerlijk en overtuigend ervaarden.
Voor mensen die, zoals ikzelf, sceptisch staan tegenover dit bezetenheidsgeval is er gelukkig nog de filmische geloofwaardigheid. Friedkin heeft zijn
film zo handig geconstrueerd -- en dit in tegenstelling tot de vele monsterfilms -- dat de toeschouwer de bezetenheid als het ware aan den lijve onderviadt. Wanneer we de reeks uitgebreide medische tests (Röntgenfoto's
en electro-encefalograms) achter de rug hebben en de dokters geen enkele
fysieke of psychische oorzaak kunnen aanwijzen, zit er niets anders op dan
een beroep te doen op een exorcist, Trouwens, ik heb sterk de indruk dat
Friedkin. de helse machinerieën, gebruikt in het onderzoek, ergens be-
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schouwt als moderne middeleeuwse foltertuigen waarbij de dokters dan uiteraard de rol vervullen -- zij het dan wel enigszins met een ander doel —
van de middeleeuwse heksenjager. Uiteindelijk is er dan slechts nog één
man die aan het geval twijfelt: Karras zelf. `En wat denkt u over een duiveluitdrijving?' vraagt de wanhopige Chris aan Karras. 'Well, first you'd
have to put him in a time machine and get him back tot the sixteenth century', antwoordt Karras ironisch. Maar de toeschouwer weet dat hij op dit
moment Regan nog niet gezien heeft.
Toch ligt de grote aantrekkingskracht van de film niet op het inhoudelijk
vlak. Sommige passages zijn bepaald zwak; de reden daarvoor is niet ver
te zoeken: William Peter Blatty, de scenario-schrijver (en producent!) van
de film, heeft blijkbaar onvoldoende afstand kunnen nemen van zijn eigen
boek. Zo loopt detective Kinderman, een soort mislukte Columbo, er helemaal verloren bij, terwijl ook father Dyer (een korte sequens in Karras' kamer moet ons duidelijk maken dat hij diens beste vriend is) slechts noodzakelijk is om op het einde van de f il m het duivelse medaillon -- dat Merrin ontdekt had, dat dan vervolgens in de droomsequens van Karras rondzweeft om tenslotte in Regans kamer te belanden zoals de duivelskop die
Kinderman vindt aan de voet van de trap naast Regans venster — in ontvangst te nemen. Zal father Dyer misschien, naar het voorbeeld van The
Godfather nr. 2 The Exorcist nr. 2 worden? De bezweringsscène, in het
boek een zeer heftige en soms pittige dialoog tussen duivel en priesters,
heeft Blatty spijtig genoeg herleid tot een litanie van bezweringsformules.
De scène waarin Karras en Merrin Regans zwevend bed naar omlaag bezweren met de handige toverspreuk `The power of Christ compels you',
leek me wel wat erg naïef.
De parallelmontage na de proloog van de film biedt zeker één van de
meest filmische kwaliteiten van The Exorcist: Regan en Karras worden in
afwisselende scènes tegenover elkaar geplaatst tot ze uiteindelijk elkaar
ontmoeten. In dit verband dient opgemerkt hoe Friedkin reeds in de eerste
sequens na de proloog (Chris Mac Neil op de campus) de Karrasfiguur
duidelijk afzondert van de toekijkende massa. Na de campusscène kijkt
Chris even binnen in het Jezuietencollege waar ze Karras een andere priester raad ziet geven.
Een paar fijne cinematografische beelden die je bijblijven, zijn zonder twijfel de slotsequens van de proloog (zie boven), de aankomst van Merrin op
een mistige avond aan Regans huis, het fascinerende beeld uit de bezweringsscène waarin Regan tegenover het duivelsbeeld uit de proloog geplaatst wordt en een originele variatie op de klassieke spiegelscène: de
Röntgenfoto's van Regans schedel worden weerkaatst op de bril van de
radioloog.
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Dé grote troef van de film is natuurlijk de technische prestatie. Wie de
helse achtervolging in The French Connection gezien heeft, zal wel niet
verwonderd staan over hetgeen Friedkin met de trickmachine en de special
effects kan realiseren. Het is een aspect van de film, door vele critici als
minderwaardig beschouwd, dat zeker niet over het hoofd mag gezien worden. Hoe hij het allemaal klaargespeeld heeft, kan ik u niet vertellen. Toch
vermoed ik dat binnenkort wel iemand een zeer technisch en wetenschappelijk essay zal schrijven waarin je dan kunt lezen hoe Friedkin erin geslaagd is Regans hoofd eerst 180° en vervolgens 360° te laten draaien, hoe
hij Regan het groene braaksel zo ver heeft kunnen laten uitspuwen, hoe hij
haar liet rondzweven tijdens de levitatiescène en dergelijke dingen meer.
The Exorcist is duidelijk een auteursfilm. In de versie die ik te Londen
gezien heb, verschenen enkel twee namen en een titel op de begin- en eindgeneriek: The Exorcist, William Peter Blatty en William Friedkin. Ik heb
de indruk dat we de namen van dit duo in de toekomst nog wel eens meer
zouden kunnen horen.

Politiek overzicht

de maand september

• Internationale samenwerking
De Verenigde Naties
Voor de 29ste maal is de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties
deze maand in New York bijeengekomen in een zitting, die, zoals gewoonlijk
weer enkele maanden zal duren.
Het ziet ernaar uit dat dit een zitting
wordt, waarop, in tegenstelling tot andere jaren, niet één doch ettelijke hete
hangijzers moeten worden aangepakt. In
het jaarverslag van Secretaris Generaal
Waldheim werd als eerste en voornaamste probleem waarvoor de Verenigde
Naties zich zien gesteld, de ernstige
dreiging genoemd van een economische
crisis en een voedseltekort dat tragische
sociale gevolgen kan hebben. Daarnaast
ligt het probleem van de kernwapens en
hun beperking. Dan de nieuwe situatie,
ontstaan door de vrijmaking van de
Portugese koloniën. Voorts de nog
steeds slepende moeilijkheden op Cyprus
en in nauw verband daarmee de vraag
welke bevoegdheden kunnen worden
toegekend aan de vredesmacht van de
Verenigde Naties. De ervaringen, in
Cyprus opgedaan met de beperking van
die bevoegdheden, zijn niet bepaald
moedgevend. Ook de positie van Zuid
Afrika en Rhodesië, die door de vrijlating van de Portugese koloniën ongetwijfeld is verzwakt, zal zeker de nodige
aandacht krijgen.

De energie-crisis
De eerste vonken van spanning zijn op
de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties al opgespat. President
Ford heeft een duidelijke waarschuwing
gegeven aan de olie-producerende landen, dat hij niet voornemens is het spelletje van de olieprijzen met lede ogen
aan te zien. Zijn betoog kwam hierop
neer, dat dit spelletje beschouwd moet
worden als een opening van een economische oorlog en dat de Verenigde

Staten die handschoen wel eens zouden
kunnen opnemen en ook van hun kant
wel eens economische oorlogsmaatregelen zouden kunnen nemen, bijvoorbeeld
door het stopzetten van voedselsteun
aan de Arabische landen. Nu stelt die
steun in het geheel van de Amerikaanse
voedselhulpprogramma's niet zo veel
voor, maar het feit alleen dat de President een dreigende houding aannam.
later gesteund door Kissinger, vormt een
allerminst aangenaam vooruitzicht.

De Europese Gemeenschap
De landbouwministers van de Europese
Gemeenschap hebben een moeilijke
maand achter de rug. De boeren uit de
EEG-landen hebben hun duidelijk te
verstaan gegeven, dat zij de prijzen van
hun produkten verhoogd wensen te zien.
Zij zijn daar inderdaad toe overgegaan
in een compromis-besluit, dat in een
verhoging met 5% voorzag. Onverwachts echter stak de regering van de
Duitse Bondsrepubliek een spaak in het
wiel door een veto over dit compromis
uit te spreken. In ontsteltenis kwamen
de ministers wederom bijeen en op deze
tweede bijeenkomst konden zij de Duitsers bewegen tot een soepeler houding.
Het verzet van Duitsland tegen de hogere landbouwprijzen is nog niet helemaal van de baan, maar voorshands
kunnen de boeren van Europa toch op
hun 5% verhoging rekenen.
In politiek opzicht kwam de toekomst
van de EEG in de loop van de maand
in een zonniger verschiet te staan doordat President Giscard van Frankrijk het
initiatief nam tot een informele bespreking tussen de regeringsleiders in de negen landen en daarbij duidelijk tot uiting
bracht, dat hij de staatkundige eenwording van Europa heel wat positiever
wenst te benaderen dan zijn beide voorgangers.
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• Internationale conflicten
Cyprus
Het conflict op Cyprus is in een sudderend stadium gekomen. De Turkse troepen zitten er nog steeds en houden de
oostelijke punt van het eiland bezet. Met
de uitwisseling van krijgsgevangenen en
vluchtelingen over en weer is echter een
begin gemaakt. De leiders van de Griekse en de Turkse Cyprioten schijnen een
vorm van samenwerking te hebben gevonden. In Genève echter, waar een in-

•

ternationale conferentie bezig is de
kwestie Cyprus tot een oplossing te
brengen, vordert men zo goed als niet.
Intussen heeft aartsbisschop Makarios
laten weten, dat hij erop erkent in de
loop van de maand oktober weer op zijn
eiland terug te zullen zijn en zijn functie
van staatshoofd weer te zullen opnemen. Het rommelt dus allemaal nog om
het eiland; een duidelijke lijn is er nog
niet in te onderkennen.

Nationale politiek

Nederland
-- Den Uyl voor en na.

Er begint zich
in het patroon van het politieke leven
in Nederland een merkwaardige verandering af te tekenen. Wij zijn aan het
Amerikaniseren. In Amerika ligt het zo,
dat de uitvoerende macht staatsrechtelijk volkomen in de handen ligt van de
President; de ministers zijn in feite niets
meer dan zijn ondergeschikten. De mate waarin de verschillende Presidenten
van deze staatsrechtelijke situatie gebruik maakten om zichzelf de volle eer
van het regeringsbeleid toe te eigenen,
verschilde nogal. Coolidge trok zich van
de publieke opinie geen spat aan en liet
zijn ministers hun gang gaan, met het
gevolg, dat één hunner, Hoover, in feite
als premier optrad en zich zodanig naar
de voorgrond wist te dringen dat hij naderhand zelf in het Witte Huis terecht
kwam. Eisenhower hield zich ook maar
het liefst op de achtergrond van zijn
golfbaan. Roosevelt echter was er de
man niet naar om zich op de achtergrond
te laten dringen. Zijn uitzonderlijk sterke persoonlijkheid plaatste hem in de
publiciteit als het ware vanzelf aan de
top. Nadat Eisenhower acht jaren lang
zijn greep op de publiciteit had laten
slippen, nam Kennedy doelbewust de
draad van Roosevelts optreden weer op.
Hij verbood de afzonderlijke ministeries
eigen communiqués uit te geven over
beleidszaken; alles moest hém voorge-

legd en door de perschef van het Witte
Huis openbaar gemaakt worden. Het
publiek mocht vooral niet denken, dat
de President er maar voor spek en bonen bij zat. Als er iets nieuws te vertellen viel over het beleid op welk gebied
dan ook moest de President dat doen en
niemand anders. Johnson en Nixon hebben deze centralisatie van publiciteit
over het regeringsbeleid gretig overgenomen -- volkomen in overeenstemming overigens met het staatsrechtelijk
systeem van Amerika.
En wat zien wij nu in Nederland gebeuren?
Reeds onder Biesheuvel groeide het gebruik, dat de Minister-President na afloop van iedere kabinetszitting voor de
televisie kwam om het publiek mededeling te doen van wat er in het kabinet
was behandeld en besloten. Biesheuvel
echter zag dit niet als een greep naar
persoonlijke publiciteit. Voordat hij premier werd, had hij een commissie gepresideerd, die het voorlichtingsbeleid van
de Overheid onder de loupe moest nemen en uit het rapport van deze commissie blijkt duidelijk waar het hem om
te doen was. Hij wilde meer openbaarheid van alles wat er in binnenskamers
beraad niet alleen van het kabinet maar
ook van andere besturende colleges
werd verhapstukt. Biesheuvel voerde
consequent zijn eigen voorstellen omtrent overheidsvoorlichting uit en ont-
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persoonlijke publiciteit.
Premier den Uyl echter pakt de zaken
heel an ders aan.
Of de openbaarheid, die hij met de
mond belijdt, hem wel zozeer aan het
hart gebakken zit als Biesheuvel, mag
men betwijfelen. Hij heeft een wetsontwerp in voorbereiding dat heel wat minder openbaarheid van overheidswege
toelaat dan in het rapport van de commissie Biesheuvel werd voorgesteld. Berichten luiden, dat zelfs in ambtelijke
kringen, altijd spreekwoordelijk om hun
hang naar geheimzinnigheid, teleurstelling leeft over de vele beperkingen die
speciaal premier Den Uyl aan het openbaarheidsbeginsel heeft opgelegd.
Aan de an dere kant echter is het duidelijk, dat Den Uyl meer d an ooit een van
zijn voorgangers erop uit is persoonlijk
in de openbaarheid te komen. Dat hij in
het kabinetsberaad een zwaarwegende
stem heeft, spreekt v anzelf; dat heeft iedere premier. Dat hij over alle belangrijke problemen die in het kabinet ter
sprake komen een persoonlijke mening
heeft, spreekt óók vanzelf. Maar wat
niet vanzelf spreekt is, dat in alles wat
over het regeringsbeleid naar buiten bekend wordt gemaakt, vrijwel steeds de
persoonlijke mening of de persoonlijke
interventie van de heer Den Uyl als het
ware met de ellebogen naar voren wordt
gedrongen.
Onverholen, om niet te zeggen onbeschaamd duidelijk kwam deze tactiek te
voorschijn toen Den Uyl vanuit Suriname plotsverloren bekend maakte, dat hij
met zijn Surinaamse collega was overeengekomen ee n `topconferentie' bijeen
te roepen, zulks met voorbijgaan zowel
van de Antilliaanse premier als van zijn
eigen minister van Binnenlandse Zaken,
voorzitter van de Koninkrijkscommissie.
Alles moest en zou om Den Uyl draaien. Ook naderhand. Den Uyl praat over
de immigratie van Surinamers; Den Uyl
wil een Grondwet voor Suriname. Publicistisch gesproken kan minister de Gaay
Fortman hem naar de pomp lopen. Datzelfde geldt voor de andere ministers.
Bij de gelukkige oplossing van het gijzelingsdrama moest Den Uyl met de
hoogste eer gaan strijken; Van Agt en
Van der Stoel kwamen in de publiciteit
op de tweede plaats. In de besprekingen
over een sociaal akkoord speelt Boersma publicistisch de tweede viool; Den
Uyl de eerste. Wat minister Lubbers
over de ke rn centrales denkt, lapt Den
Uyl aan zijn laars in een brief aan en-
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kele vooraanstaande pa rt ijgenoten,
waarvan hij het bestaan ook nog in
strijd met de waarheid ontkent (wie
spreekt daar over Amerikaanse presidenten?). Den Uyl vertelt precies waar
het met het inkomensbeleid en met de
vrijheid van de ondernemers naar toe
moet. Daar heeft hij zijn minister van
Economische Zaken niet voor nodig.
Den Uyl is de man die Vredelings defensieplannen bij zijn pa rt ij erdoor
sleept — en iedereen moet dat weten!
Het is kortom Den Uyl voor en Den
Uyl na.
Zijn wetsvoorstel op de overheidsvoorlichting komt dus in het kort hierop
neer: geen enkel departement mag meer
iets openbaar maken zonder dat mijnheer Den Uyl het goed vindt en als
mijnheer Den Uyl het goed vindt, zal hij
het zelf wel vertellen.
Dat is natuurlijk allemaal wel leuk voor
mijnheer Den Uyl, maar men vraagt
zich toch af of hij niet bezig is een bedenkelijk soort Amerikanisme in ons
politiek patroon te wringen, dat niet alleen geen plaats heeft in ons staatsbestel, maar dat ook tot nog bedenkelijker
Amerikanismen in de praktijk van ons
politieke leven kan leiden.
— De Troonrede. De opening van het
nieuwe zittingsjaar der Staten Generaal
geschiedde dit jaar in uiterst sobere stijl.
Het sprookje van de gouden koets kwam
er niet aan te pas; drie Japanners hielden in de Franse ambassade negen gijzelaars onder schot; heel Nederland
wachtte gespannen op de afloop van dit
drama en niet alleen viel de route, die
de gouden koets normaal nam, binnen
het als gevaarlijk afgezette deel van de
Haagse binnenstad, maar bovendien
voelde niemand er veel voor onder die
omstandigheden een feestelijk aandoende plechtigheid in diezelfde binnenstad
te doen plaatsvinden.
De Troonrede zelf, hoewel voor een
groot deel geschreven in een execrabel
doctorandussen-proza (hoeveel doctorandussen zitten er eigenlijk in dit kabinet?), bood een merkwaardige mengeling van verschillende elementen.
Ten eerste bood zij, anders dan ooit in
vorige jaren, een wijder principieel
perspectief op de toekomst. Er werd nog
eens duidelijk in uiteengezet waar de regering heen wil met het afremmen van
het economisch expansionisme, met de
spreiding van inkomens en macht, met
een rechtvaardiger en meer open samenleving. Bravo. In diezelfde richting
werkte de miljoenennota, die, naar de
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woorden van de Troonrede, `voor het
eerst werd geplaatst in het perspectief
van beleidsafspraken voor een vierjarige periode'.
Ten tweede legde deze Troonrede grote
nadruk op het ernstige probleem van de
werkloosheid. Een aanzienlijk bedrag
wordt in de Rijksbegroting uitgetrokken
voor het scheppen van werkgelegenheid
voor zo mogelijk 45.000 mensen. Dit
werkloosheidsbeleid echter bleef zowel
in de Troonrede als in de Miljoenennota vrij vaag. Het bestrijden van de structurele werkloosheid is niet zo'n eenvoudige zaak. Klaarblijkelijk was de regering zelf nog niet uit dit probleem. Alles wat zij in concreto toezegde, was een
`interim-nota' over de werkloosheid.
Ten derde bleek alles wat betrekking
had op het kardinale punt der inflatie,
nogal verwarrend. In plaats van de
overheidsuitgaven te verminderen, was
de regering voornemens deze sterk te
vermeerderen met maar liefst tien miljard. De overheidsuitgaven zullen daarmee sneller stijgen dan het nationaal inkomen. Niet alleen tengevolge van de
werkloosheidspolitiek maar ook tengevolge van tal van andere verbeteringen,
die op allerlei terreinen worden aangebracht.
Ten vierde leidde deze situatie merkwaardigerwijs niet tot enig pessimisme
bij de heer minister van Financiën. Hij
kon namelijk een enorme meevaller uit
de opbrengst van de gasvoorraden van
Nederland in zijn calculaties mee betrekken en daardoor zelfs een lichte verlaging van de inkomstenbelasting voorstellen, waardoor de koopkracht zou
worden vergroot en het bedrijfsleven
kon worden aangezwengeld. Den Uyl
loopt op gas!
De gebruikelijke `bede' aan het eind van
de Troonrede werd door de regering
hardnekkig wéér weggelaten, maar aan
het begin sprak de Koningin toch een
paar woorden over de situatie rond de
Fran se ambassade, waarin zij toch ook
aanspoorde tot een gebed voor de goede
afloop.

Verenigde Staten van Amerika
— Ford. De wittebroodsweken van President Ford zijn voorbij. Geheel in strijd
met ieders verwachting verleende hij
eensklaps begin september een generaal pardon aan zijn voorganger, Richard Nixon. Zulks op grond van diens
gezondheidstoestand, alsmede op grond
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van de overweging dat N ix on al genoeg
was gestraft en dat nu eindelijk de Watergate-af f aire definitief moest worden
opgeruimd. Fords adviseurs hadden hem
geraden een dergelijk pardon slechts
voorwaardelijk te verlenen. Er met name de voorwaarde aan te verbinden dat
Nixon zich schuldig zou bekennen aan
criminele handelingen. Ford weigerde
dit -- met het gevolg dat Nixon zich
weer met een mooi smoesje van de zaak
kon afmaken. Hij had `beoordelingsfouten' gemaakt en hij betreurde dat. Meer
niet. Het leek in de verste ve rte niet op
een bekentenis van schuld. -- De reactie
van het Amerikaanse volk op Fords gratieverlening was er een van bittere teleurstelling. De Amerikaanse kranten
kwamen bol te staan van ingezonden
stukken, waarin de vraag gesteld werd
wat er nu eigenlijk met de rechtsgelijkheid in Amerika aan de hand was. Juristen vielen Ford aan, omdat hij gratie
had verleend voor misdaden die onberecht waren gebleven. Gratie, stelden
zij, mag alleen worden verleend wanneer er een vonnis is geveld en een straf
is opgelegd — niet zo maar in het wilde
weg. Boze vermoedens over een onderhandse afspraak van Ford met zijn voorganger kwamen naar boven.
Als er van een `beoordelingsfout' moet
worden gesproken, schijnt Ford deze
veeleer te hebben gemaakt dan Nixon.
Van deze gratie immers kan men met
Talleyrand zeggen: 'C'était pire qu'un
crime; c'était une faute'.
— Kissinger. Ook Kissinger, het wonderkind van de Amerikaanse politiek,
kreeg het moeilijk. Twee zaken dreigden
zijn image te verschrompelen. In de eerste plaats het feit dat hij, na al de successen van zijn onderhandelingsmethode, geen voet aan de grond kreeg in zijn
Cyprus-beleid. In de tweede plaats de
onthulling dat de beruchte C.I.A. met
zijn goedvinden grote sommen gelds had
gestoken in de financiering van het verzet der winkeliers en chauffeurs tegen
het regime Allende in Chili -- een verzet, dat Chili aan de rand van de economische ondergang bracht en de weg
opende naar het ingrijpen van het leger
met al de verschrikkingen, die daaruit
voortvloeiden.
— De economische politiek. President
Ford heeft bij het aanvaarden van zijn
ambt aangekondigd zijn aandacht bovenal te gaan richten op de economische
moeilijkheden, waar Amerika mee te
kampen heeft. Hij heeft daartoe op za-
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terdag 28 september een spectaculaire,
grote bijeenkomst belegd, waarin hij
zijn oor te luisteren heeft gelegd naar
alles wat door de vele aanwezigen naar
voren werd gebracht en tenslotte, aan
het eind van deze conferentie de instelling van twee commissies bekend gemaakt, die zich met de economische
problematiek v an Amerika gaan bezighouden. De 'Economic Policy Board' en
het 'Labor Management Committee', die
samen onder deskundige wetenschappelijke leiding de hele scala van economische moeilijkheden onder het oog zullen
gaan zien. Na het aankondigen van nog
enkele maatregelen, die hij voornemens
is op korte termijn te nemen vooral op
het terrein van de overheidsbestedingen,
besloot hij de conferentie met een typisch-Amerikaanse oproep. Hij spoorde
alle Amerikanen aan zich te gaan beschouwen als `soldaten tegen de inflatie'. Zij zouden met elkaar moeten overleggen op welke wijze zij in hun eigen
persoonlijk leven de inflatie te lijf konden gaan en hun bevindingen moeten
opschrijven -- iedere groep zou met
tien punten voor de dag moeten komen
en die tien punten moeten opsturen
naar het Witte Huis opdat de President
ze zou kunnen overwegen en er inspiratie uit zou kunnen putten. Een idee voor
minister Lubbers?

Portugal
De Beweging van de Strijdkrachten, die
op 25 april een eind maakte aan het bewind Caetano, heeft nu ook haar eigen
man-aan-de-top, generaal de Spinola,
sinds de `sociale revolutie' President van
Portugal, laten vallen. Aanleiding daartoe vormde een massale betoging, georganiseerd door rechtse elementen met
duidelijke sympathieën voor het oude
fascistische bewind van Salazar. Voor
die betoging maakten duizenden Portugezen zich op om naar de hoofdstad te
trekken, terwijl evenzoveel duizenden
hoofdstedelingen hen trachtten tegen te
houden door de toegangswegen tot de
stad te versperren. De Spinola stond
voor een innerlijk conf lict. Hij had zich
voorgesteld Portugal om te bouwen tot
een democratie, waa rin iedere volksgroep gelijke rechten kreeg om voor zijn
mening op te komen; persoonlijk stond
hij aan de conservatieve kant — niet in
die zin dat hij naar een soort Salazarrégime terugverlangde, maar wel zo, dat
hij orde en rust als een voorwaarde

voor deugdelijk bestuur beschouwde.
Die rechtse betoging was hem dus niet
geheel onwelkom en zolang hij de Beweging der Strijdkrachten, het leger dus,
in de hand had, duchtte hij er ook geen
gevaar van voor een terugkeer naar de
dictatuur. De Beweging van de Strijdkrachten echter dacht er anders over
dan hij. Enigzins verbitterd trok hij de
consequenties en trad hij af als President. Hij werd opgevolgd door zijn oude vriend, generaal Francisco da Costa
Gomez, die én qua persoon lijkheid én
qua ideeën veel dichter bij de Beweging
van de Strijdkrachten stond. Nadien is
het rustiger geworden in Portugal.

Ethiopië
De `Leeuw van Juda', de 225-ste keizer
in de lange stamboom, die eens ontsproot uit een ondeugend avontuurtje
van wijlen koning Salomon met de koningin van Sheba, de Negus Haile Selassie, eenmaal door zijn eigen volk en
door heel de wereld gevierd als een legendarische held vanwege zijn taai verzet tegen het Italië van Mussolini, is van
zijn troon afgestapt. Noodgedwongen.
Afgezet door het leger, dat hem vanaf
februari van dit jaar geleidelijk steeds
meer in het nauw bracht. In februari
braken tengevolge van droogte onlusten
uit in Ethiopië; onlusten, die meer dan
ooit de aandacht moesten vestigen op
de sch rijnende armoede van het Ethiopische volk. De keizer kon aanvankelijk
het leger nog wel inzetten in het dempen
van die onlusten, maar naarmate het leger meer met de heersende armoede
werd geconfronteerd, trok het meer en
meer pa rtij voor het volk. In den beginne stelde het alleen de directe medewerkers van de keizer aansprakelijk voor de
heersende toestanden en eiste het van
hem het ontslag van die medewerkers -zijn ministers en enkele van zijn hofdignitarissen. De keizer liet hen een voor
een vallen en gaf aan een kleine commissie opdracht op korte termijn een
Grondwet te ontwerpen. Het volk echter bleef onrustig; vooral onder de studenten groeide het verzet; de militairen
bleven opdringen en kwamen ondanks
hun aanvankelijke loyaliteitsverklaringen de keizer zelf steeds dichter op het
lijf. Begin september kwamen zij met
onthullingen over de wijze waarop de
keizer zichzelf in de loop der jaren had
verrijkt ten koste van de staat. Daarbij
gaven zij al duide lijk te verstaan, dat zij
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`sancties' tegen hem overwogen. Een
week nadien arresteerden zij zijn dochter en ontviel de keizer ook zijn laatste
steun, de Patriarch van de Koptische
kerk. 's Anderendaags werd hijzelf van
zijn troon vervallen verklaard. Zo
kwam een bijna zestigjarige regeringsperiode ten einde.
In zijn afzettingsdecreet werd bepaald,
dat Ethiopië voortaan door een Koning
zal worden geregeerd en dat als zodanig
zal worden gekroond de kleinzoon van
de Negus, Merid Azmatch Asfa Wossen, die al lang in Zwitserland woont.
Zijn koningschap zal een constitutioneel
karakter dragen. Of deze aangewezen
opvolger echter onder de gegeven omstandigheden erg happig zal zijn om
naar zijn land terug te keren, is nog niet
te voorzien.

Engeland
Van den beginne af aan heeft Premier
Wilson niet comfortabel gezeten in zijn
stoel. Hij beschikte over slechts twee zetels méér dan de Conservatieven in het
Lagerhuis en kon zich dus alleen staande houden met de steun van een handjevol (15) Liberalen of vertegenwoordigers van een paar splinterpartijtjes. Hij
heeft het Parlement ontbonden binnen
zeven maanden nadat het werd gekozen
en heeft nieuwe verkiezingen uitgeschreven tegen 10 oktober. De uitslag van deze verkiezingen viel tegen het eind van
de maand september nog moeilijk te
voorspellen. Ondanks het feit dat enkele
prominente figuren uit de Labourpartij
zich openlijk van Wilson distanciëerden,
bleven de opiniepeilingen te zijnen gunste uitvallen. De vraag is alleen: hoe
sterk zullen de Liberalen uiteindelijk
blijken te worden.
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Joego-Slavië
President Tito heeft zich het ongenoegen van Rusland op de hals gehaald
door een groep van 27 aanhangers van
de Sovjet-Unie in zijn land scherp te
veroordelen en aan de rechter over te
leveren, die hen veroordeelde tot gevangenisstraffen wegens pogingen tot landverraad. Geruchten willen, dat dit proces werd ontketend door een ongeluk
met een auto van de Russische ambassade; in het wrak van die auto zouden
bezwarende documenten tegen deze lieden en propagandamateriaal tegen Tito
voor de dag zijn gekomen.

Turkije
Gedeeltelijk in verband met de Cyprusaffaire is in Turkije een kabinetscrisis
ontstaan. Premiet lent Ecevit heeft
zich gedwongen gezien af te treden omdat zijn coalitiegenoten een al te strakke
houding aannamen in de voortzetting
van de Turkse bezetting op Cyprus. Ecevit wilde in tegenstelling tot deze partners het beleid op Cyprus veeleer verzachten om zijn goodwill in Europa te
behouden. Die partners lagen hem echter ook uit anderen hoofde niet. Zij zijn
felle Moslims, die eigenlijk niets liever
zouden willen dan de grote hervormingen en moderniseringen, indertijd door
Kemal Attaturk doorgevoerd, weer ongedaan maken. Het onderhandelen over
een nieuw kabinet in Turkije is nog in
gang.

Griekenland
In Griekenland zullen in de eerste helft
van november algemene verkiezingen
worden gehouden.
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Invloed van de buitenlandse
investeringen in België
In 1968 zorgden de buitenlandse ondernemingen in België reeds voor 1/5 van
de tewerkstelling en voor 1/3 van onze
industriële omzet. Het fenomeen is dus
zeker belang rijk genoeg om een uitgebreid onderzoek te verantwoorden.
Op economisch vlak was dit reeds gebeurd door de in 1971 verschenen studie van Van den Bulcke en het Seminarie van Toegepaste Economie bij de
Rijksuniversiteit te Gent, De buitenlandse ondernemingen in de Belgische industrie. — Daar de economie soms een vrij
bekrompen (en georiënteerd) begrip van
welvaart en vooruitgang hanteert, verwachtten wij in een sociologische benadering de nodige aanvullingen en correcties op het enge economische standpunt. De lectuur van het boek bracht
ons — hela as — tot de bevinding dat
sociologen niet altijd onbevangener
staan tegenover de gangbare referentiekaders dan hun collega's de economisten. Naast de bespreking van de methodologische problemen bevat het boek
drie grote delen: de analyse van de buitenlandse ondernemingen zelf, die ongeveer de helft van het aantal bladzijden
inneemt, en achtereenvolgens de arbeiders (recrutering, individuele kenmerken, werkvoorwaarden, syndicaliseringsgraad, mobiliteit, rotatie, lonen ...), de
industriële relaties en het kaderpersoneel (recrutering, competentie, autonomie ...) onder de loep neemt; vervolgens de invloed van de buitenlandse on-

dernemingen op het overlegsysteem; en
tenslotte de invloed van de buitenlandse
inplantingen op de locale omgeving, direct-economisch (werkloosheid, pendel
...) en indirect (woongelegenheid, urbanisme, onderwijs . ..).
Dat het verzamelen en interpreteren van
gegevens over zoveel aspecten van het
socio-economisch leven heel wat werk
en geld hebben gekost, hoeft wel geen
betoog. Zoals wel meer voorkomt bij
dergelijke studies heeft men ook hier de
indruk dat de berg een muis heeft gebaard: vele van de `bevindingen' van het
onderzoek zijn inderdaad slechts een
bevestiging van wat elke min of meer
aandachtige burger al weet: alleen heeft
hij nu ook het genoegen er een aantal
cijfers naast te kunnen zetten. Natuurlijk kan zo'n cijferwerk een nuttige basis
zijn voor verder onderzoek. De vraag is
echter in welke mate dit in deze studie
het geval is. Men heeft inderdaad de indruk dat de auteurs bijwijlen de waarde
van hun resultaten overtrekken. Om de
individuele toevalligheden te overstijgen
en te elimineren waren de auteurs van
de Gentse studie soms overgegaan tot
`agregaties', die evenwel hun resultaten
onbruikbaar maakten voor verdere analyse of politieke besluitvorming: wat betekent immers een `gemiddelde' nog
voor een sector als `scheikunde', wanneer deze zo heterogene elementen bevat als petrochemie, rubber en farmaceutica? De Leuvense groep vertrok van
een kleiner aantal stalen dan de Gentse,
zodat de invloed van de individuele variaties vaak te groot is om de veralgemeende conclusies te rechtvaardigen die

* Marc Beckers, Jean-Paul Erere, Roger Saucier, Giuseppe P. Torrisi, La Belgique face
aux investissements etrangers. Une approche sociologique. Etude réalisée sous la direction
de Pierre de Bie, Centre de recherches sociologiques, Leuven, 1973, VII, 269 pp.
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de auteurs er uit willen halen. Een voorbeeld slechts: op p. 129 wordt gesteld
dat de autonomie van de Belgische kaders in Nederlandse en Duitse ondernemingen `zwak' of `heel zwak' is: in tabel
XXV blijkt dan inderdaad dat de vermelding `heel zwak' 50 % van de antwoorden haalt . .. van de zes geïnterviewde kaderleden voor de twee landen
samen!
Bewust of onbewust heeft overigens dit
probleem van de statitistische basis mede de richting van het onderzoek bepaald. Om een enigszins werkelijkheidsgetrouw beeld te krijgen van de buitenlandse aanwezigheid in de Belgische industrie, werden niet minder dan 52 Amerikaanse ondernemingen onderzocht
op een totale selectie van 82 buitenlandse ondernemingen. Van een degelijke sociologische studie had men graag
vernomen of alle buitenlandse investeringen eenzelfde sociologisch impact
hebben; of het dus, van sociologisch
standpunt uit, niet verantwoord zou zijn
tegenover die buitenlandse ondernemingen een gedifferentieerde politiek te
voeren, aangepast aan de nationaliteit
van de investeerder. De USA, Duitsland
en Frankrijk, om het bij deze drie voorbeelden te laten, hebben toch de naam
van er nogal verschillende tradities op
na te houden in hun industriële relaties.
Zich van deze belangrijke kwestie afmaken met de opmerking dat de grote investeerders toch multinationals zijn,
waarvan de onderlinge gelijkenis meer
doorweegt dan hun nationale differentiaties, is een bewering die men nog wel
van een economist verdraagt, maar die
toch verdacht klinkt wanneer een socioloog daar vrede mee neemt.
Dit aspect van de nationale differentiatie komt dan ook vrijwel nooit ter sprake en wanneer het wel gebeu rt , blijft de
vraag overeind van de statistische significantie van dit onderzoek. Wellicht
zelfs had een minder breed uitgesmeerde, maar diepgaander analyse meer licht
in deze zaak kunnen brengen.
De teko rt komingen lijken mij echter
niet alleen op het vlak van de probleemstelling en de techniek te liggen.
Achter de wetenschappelijke-objectieve
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façade gaat een grondige economische

optie schuil. Ik denk er niet aan te betwisten dat de buitenlandse investeringsstroom een welkome opkikker is geweest voor onze economie. Dat economisten dit aspect beklemtonen is dan
ook heel normaal, maar van sociologen
mocht men toch enige correctie op deze
eenzijdige benadering verwachten, en
dat is hier niet gebeurd. De auteurs van
deze studie schijnen dezelfde afgoden te
vereren als hun collega's uit de economie. Ietwat schematisch uitgedrukt: `wie
een computer gebruikt, is in alle geval
op het goede pad'. Getuige hiervan een
paar citaten. `De hogere Belgische kaders van de buitenlandse ondernemingen zijn een onderafdeling van die progressieve leiders, die men de "creatieven
op het economisch vlak noemt". Zij geven de voorkeur aan de onderneming
als referentiekader van hun activiteit boven de maatschappij in haar geheel, aan
het economisch aspect boven het sociaal
aspect ... Een actieve deelname aan het
politieke leven interesseert de Belgische
kaders van de buitenlandse ondernemingen minder dan de directeuren van Belgische ondernemingen. Heel wat onder
hen verklaarden helemaal geen belangstelling te hebben voor dat soort dingen
(ce genre de choses)' (pp. 200 - 201).
Wie, tenzij een economist, en dan nog
'n vrij bekrompen, kan 'n dergelijke houding als progressief bestempelen? Of
nog dit pareltje: `De werkvoorwaarden
zijn over het algemeen dezelfde als die
in gelijkaardige Belgische ondernemingen: het hoger arbeidsritme en de verhoogde produktiviteit worden gecompenseerd (!) door veiliger en hygiënischer werkvoorwaarden en door hogere
lonen' (p. 205). En verder: `Een zeker
ongenoegen spruit voort uit de versnelde turn-over, en het stijgende aantal
werklozen of professioneel onaangepasten. Maar daartegenover staat dat de
versnelde turn-over tevens een aanpassing aan de nieuwe problemen betekent,
en aan de arbeiders de mogelijkheid (!)
biedt om van werk te veranderen' (p.
209).
Wij verlangen natuurlijk niet dat in een
dergelijke studie linkse of rechtse stand-
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punten ingenomen worden. Maar wij
betreuren het gebrek aan een kritische
dimensie en aan een correctie op de louter economische visie, die men van een
sociologische studie toch wel had mogen
J. P. Ureel
verwachten.

Over de dood
Het is erg `in' om over dood en sterven
te publiceren. Klaarblijkelijk is er sinds
de radio- en televisieuitzendingen van
Henk Mochel iets veranderd, een taboe
doorbroken. De berg boeken en artikelen is niet meer te overzien. Zo is in het
weekblad Intermediair1 een uitvoerige
serie artikelen begonnen onder de titel
`Het stervensproces'; vanuit alle mogelijke wetenschappen wordt dit thema dan
belicht, inclusief de literatuur.
In de lawine van publiciteit rond de
dood valt op, dat er eigenlijk voornamelijk geschreven wordt over de weg naar
de dood toe. Over de dood is men uiterst zwijgzaam. In kringen van deskundigen blijkt het taboe van de dood langzamerhand wel doorbroken te zijn, maar
de ervaring leert dat daarbuiten velen eigenlijk geen raad weten met de dood,
wanneer zij er vroeg of laat onherroepelijk mee worden geconfronteerd. Het
thema van het boekje Met de dood voor
ogen is het begeleiden van de stervende;
het blijkt dan dat het gesprek met de
stervende luisteren, luisteren en nog eens
luisteren is3. De werkwijze van dit boekje is geweest dat men met een aantal
deskundigen (doktoren, verpleegkundigen, psycholoog, bioloog en pastores)
gesprekken heeft gevoerd, waaruit een
tiental steeds terugkerende themata werden gekozen. Het boekje besluit met een
beknopte, zeer representatieve lijst van
Nederlandstalige werken over sterven en
dood.
Het is een nog veel te weinig aanvaard
gegeven dat het sterven tot het leven behoort, aldus Joke de Jager in Sterven,
een sterk staaltje¢. Zij is verpleegkundige
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en weet in enkele pagina's duidelijk te
maken waar het in de ziekenhuizen om
zou moeten gaan en hoe het in feite
gaat. De bijdragen in dezelfde brochure
van rabbijn Soetendorp, vertellend over
zijn eigen ziekbed, en de bioloog A. Thiadens zijn nogal abstract gebleven.
Iemand begeleiden is altijd samen op
weg gaan, samen een stuk van dezelfde
weg afleggen, de gevoelens van angst,
vertwijfeling, schuld of berusting delen.
Daarbij moet de pastor oppassen niet te
snel op de godsdienstige toer te gaan,
want `een religieuze zingeving van dood
en leven is niet het vertrekpunt, maar
het eindpunt' 5. De vragen die tijdens deze pastorale gesprekken voortdurend opduiken, blijken meestal deze drie te zijn:
1. Wat gebeurt er met degenen die achterblijven; 2. Zal mijn dood een stuk
ontluistering inhouden; 3. Wat zal er na
de dood zijn en hoe kan ik me enigszins
indenken dat de God in wie ik geloof
mij vasthoudt?
Een geheel ander boek is het document
van Wim Gijsen°, interviews met vertegenwoordigers van 14 kerkelijke groeperingen in Nederland. Hoewel het uitgangspunt dood en hiernamaals is, wordt
er ook wel over andere geloofspunten
gesproken. Een technisch nadeel aan het
boek is, dat er in typografie of anderszins geen onderscheid is gemaakt tussen
vrager en spreker; bovendien zijn de
vragen soms langer dan de antwoorden.
Men leest dit boek dan ook niet in één
ruk uit. Dat kan alleen gezegd worden
van pp. 110 -138, waar de auteur zijn
persoonlijke ervaringen neerschrijft, in
de ban gekomen als hij is door Mahatma Gyan Yoganand Ji van de Divine
Light Mission. Als conclusie uit dit boek
van Gijsen komt overduidelijk naar voren, hoe weinig men vanuit zijn geloof
kan zeggen over dood en hiernamaals,
m.a.w. dat veel religieuze uitspraken vermoedens zijn die langzaam tot leer verPanc Beentj es
heven zijn.

1 Intermediair, 1974, vanaf nr. 18.
2 Met de dood voor ogen, De Horstink en Kaski, Amersfoort, 1974, 64 pp., f 6,90.
3 a.w., p. 29.
4 Sterven, een sterk staaltje, Katernen 2000, Amersfoort, 1974/2, 22 pp., f 3,—.
5 Met de dood voor ogen, pp. 39 - 40.
6 Wim Gijsen, Over dood en hiernamaals, Ankh-Hermes, Deventer, 1974, 466 pp., f 29,50.
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Uit Mokum en de Mediene
De thans ruim tachtigjarige joodse inwoner van Hilversum, de heer H. Beem, die
in 1970 werd onderscheiden met de zilveren anjer van het Prins Bernhardfonds, is de kenner bij uitstek van het
Nederlandse Jiddisch. Wie is H. Beem?
En wat is Jiddisch? Beem ver li et in 1933
zijn vakterrein -- hij was toen leraar
Duits aan een H.B.S. in Leeuwarden —
omdat de Blut-und-Boden literatuur van
het toenmalige Duitsland voor hem niet
langer te verteren was. Hij verliet de grote weg en volgde een zijspoor, het zijspoor van het Jiddisch in Nederland.
Naar zijn eigen woorden: een omschakeling, die voor de hand lag (NRC, 25-6'70). Beem was een kenner van de Duitse
dialecten waarop wij het Jiddisch voor
een groot deel kunnen terugvoeren. Jiddisch ontstond, zoals algemeen wordt
aangenomen, omstreeks het jaar 1000 in
het Rijnland. In de vroegste middeleeuwen spraken de joden nog het Duits van
hun christelijke buren. Daarnaast bestudeerden zij vanaf hun prille jeugd hun
religieuze geschriften in het Hebreeuws
en in het Aramees: Tenach (het Oude
Testament), Talmoed en midrasj (oude
rabbijnse exegese van de bijbeltekst).
Onderdrukking en vervolging — de
kruistochten, de grote pestepidemieën,
zogezegd door de joden veroorzaakt: zij
zouden de bronnen hebben vergiftigd —
leidden tot steeds grotere culturele isolering, tot steeds grotere verarming van
het middeleeuwse Duits in de joodse getto's, terwijl steeds meer Hebreeuwse en
Aramese woorden uit dat religieuze bezit vastrecht kregen in de spreektaal. Dat
`Jodenduits', dat Jiddisch, trok met de
joden mee, waarheen ze ook gingen. Er
ontstonden aldus twee hoofddialecten,
het Oostjiddisch, dat thans nog door ongeteld velen wordt gesproken, van TelAviv tot Johannesburg, van Brooklyn
tot Parijs, en het thans vrijwel uitgestorven Westjiddisch.
Het leven in de Oostjoodse `schtedtel',
dat leven in kleine stadjes, in een gesloten gemeenschap va nreligieus en sociaal
sterk op elkaar aangewezen joden, dat
leven onder voo rt durende druk van de
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niet-joodse buitenwereld, dat zo karakteristieke leven van de Oosteuropese Jiddisch-sprekende massa's heeft schrijvers
opgeleverd die onsterfelijke meesterwerken hebben nagelaten. Zij werden gesteund door een eeuwenoude spirituele
traditie. Zoals een van de heel grote,
vroegste-moderne Jiddische auteurs
Méndele Móicher Sfóriem, Mendele de
Boekverkoper, het uitdrukte: `Het leven
van de joden leek van buiten lelijk en
donker van kleur, maar van binnen was
het prachtig: een machtige geest gaf er
de bezieling aan, van tijd tot tijd fladderde er de goddelijke adem doorheen .. .
Israël is de Diogenes onder de naties:
terwijl zijn hoofd tot in de wolken reikt,
geheel bevangen in diepe overpeinzingen
over God en zijn wonderen, leeft hetzelf
in een ton'. Een Jiddisch geintje: als een
arm man kip zal eten, dan is een van de
twee ziek.
Ze schreven, onze anti-heroïsche oostjoden, niet over de mannen die erop uittrokken om de wereld te vuur en te
zwaard te veroveren, maar over de gewone, de kleine mensen, die geleerd hadden in deze onvolmaakte wereld van ons
te leven en met anderen samen te leven.
Tewje de Melkman, schepping van Sjolem Aleichem en hoofdpersoon van de
wereldwijd bekende musical 'Fiddler on
the Roof', de m an die zijn verhaal begint met de onvergankelijke woorden:
`Ik was - met Gods hulp - 'n arm man',
is van deze kleine mensen wel het archetype, het oerbeeld bij uitstek geworden.
Het westjiddisch is het heel anders vergaan. In de voorrede tot zijn in 1967
uitgekomen boekje Sjeëriet, resten van
een taal, woordenboekje van het Nederlandse Jiddisch schrijft Beem: `De Aschkenazische of Hoogduitse joden, die zich
na 1600 in Nederl and vestigden namen
dit Westjiddisch als hun eigen taal mede. Het bleef (naast het Hebreeuws) hun
schrijftaal en voor onderling contact
ook hun spreektaal tot de em ancipatie.
Daarna verdween het geleidelijk, maar
in talrijke woorden en zegswijzen handhaafde het zich tot op deze tijd'. In 1970
publiceerde Beem een tweede geheel herziene druk van zijn eerder in 1959 verschenen boek Jerosche. (Erfenis) Jiddi-
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sche spreekwoorden en zegswijzen uit
het Nederlandse taalgebied. Terwijl hij
in augustus '66 een zestal boeiende artikelen schreef in de NRC over de geschiedenis van het Jiddisch in Nederland. Zijn nieuwste geesteskind l, een
overzicht van enkele honderden joodse
woorden die in het Nederlandse taalgebruik zijn opgenomen, is op een breed
publiek gericht. Het gaat hier om woorden en uitdrukkingen die u misschien
niet dagelijks, maar toch vele malen gebruikt, zonder dat u er ook maar een
vermoeden van heeft dat u onbekommerd en trouwhartig smijt met een u
onbekende taal: het Hebreeuws. `Je hebt
het lef niet', `Wat ben ik gesjochten van
de week', `Nou jongens, de mazzel',
`Wat een bolleboos'. En ga zo maar
door in vele variaties.
Langs drie wegen kwamen deze woorden
en uitdrukkingen het Nederlands binnen: 1. langs de weg der christelijke bijbelvertalingen: b.v. amen, halleluja, jubeljaar, mammon, jeremiëren, jonassen;
2. langs de weg van het Jiddisch, dat
joodse marktkooplui en venters gebruikten in hun contacten met potentiële Nederlandse kopers: dalles, mesjogge, sjofel, sjlemiel, kosjer. En 3. langs de weg
van het Bargoens, de dieventaal van de
onderwereld. Het spreekt vanzelf dat
hier de anarchie wat betreft de vormgeving en betekenisverandering van de
woorden, wel het grootst w as: bv. gabber, gajes, penoze, tippelen.
Beem geeft in een sprankelende inleiding
vele citaten uit de hedendaagse Nederlandse pers, radio en televisie, waaruit
blijkt dat vele joodse woorden, na ver
voor de Tweede Wereldoorlog in maatschappelijk opzicht flink gekelderd te
zijn geweest (hetgeen ongetwijfeld te wijten was aan de geringe achting van Nederlandse zijde, waarin de Nederlandse
joodse groep zich als geheel maar te
schikken had), na de Tweede Wereldoorlog een zekere opwaardering onder-
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gingen, in bepaalde kringen zelfs een
ereplaats zijn gaan innemen. Een voorbeeld van het `dalen op de sociale ladder': het woord goochem betekent in
eigen joodse omgeving: wijs, kundig,
verstandig. In het Nederlands daarentegen is de betekenis verslechterd tot:
geslepen, gewiekst, uitgeslapen. En een
voorbeeld van `stijgen': welke Amsterdammer zou zich heden ten dage niet
met trots een `mokummer' willen noemen? Mokum Olf zei de vooroorlogse
jood, de Plaats Off. De off (alef) is de
eerste letter van de Hebreeuwse spelling
van Amsterdam. Vergelijk `Mokum
Reisj' voor Rotterdam. De oorlog '40 '45 en al wat er in die jaren met de joden
is gebeurd, heeft op deze ontwikkeling
langs opwaartse (sociale) wegen zeker
zijn invloed gehad.
Beem besluit dit kostelijk boekje met
een lijst van Nederlandse woorden, die
alleen in de Nederlands-joodse gemeenschap gangbaar waren en niet daarbuiten:Judaeo-Nederlands noemt hij deze
lieve lastige loot aan ons aller moedertaal. Weet u wat ze betekenen, de woorden: melkvork, melkmes, boterservies,
boterkost, inlegboek, overjaar, klokvrij,
zich met iemand afgooien, zich benemen,
nacht maken? U vindt het bij Beem.
De taal is gans een volk. Taal bewaart
en conserveert oud cultuurgoed. Het lied
`Geen woorden maar daden' is in feite
anti-cultureel. Dat zullen me mooie daden worden, waaraan geen woord zijn
voorafgegaan, die ons het hoe en waarom van onze daden duidelijk hadden
moeten maken. Spreuken 15: 23 in de
Statenvertaling: `Hoe goed is een woord
op zijn tijd'.
In het Nieuw Israëlietisch Weekblad van
7 juni '74 stond te lezen, dat Beem nog
wel tien boeken in zijn hoofd heeft. Mogen hem de tijd en de kracht gegeven
worden ze inderdaad op papier te zetten.
M. v. Tijn

1 H. Beem, Uit Mokum en de Mediene. Joodse woorden in Nederlandse omgeving. Koninklijke van Gorcum en Comp., Assen, 1974, 88 pp., paperback, f 13,95.
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Bijbelforum
De bronnen
Bij de bron is de titel van een handboek
dat in de eerste plaats is samengesteld
ten behoeve van het godsdienstonderwijs
op (christelijke) lagere scholen 1 . Blijkens
de inleiding is het tweedelige werk ook
geschikt voor zondagsscholen, kinderkerk, catechisatie, bijbelonderwijs in het
gezin en tenslotte voor zelfstudie.
De delen samen bevatten 145 lessen
waarin de inhoud der Bijbelse geschiedenis wordt behandeld. Heel het werk
door wordt de Bijbel als geschiedenisboek benaderd. Om het uitgangspunt
van de auteur te citeren: `Lang niet de
hele Bijbel, maar toch wel een groot en
belangrijk deel daarvan bevat geschiedenis. En deze is het juist, die het gemakkelijkste tot ons spreekt en die dus het
eerste en het belangrijkste hoofddeel
voor ons uitmaakt. Dichterlijke en profetische boeken van het Oude Testament, Brieven en Openbaring van Johannes uit het Nieuwe, ze veronderstellen
de geschiedenis en de bekendheid daarmee. En voor kinderen én voor menig
oudere, is de Bijbel niets anders dan:
Bijbelse Geschiede ni s' (p. 7).
Nog voor hij begonnen is, heeft de auteur al gecapituleerd voor de poging om
de psalmen, het boek Job, de brieven
van Paulus, de Openbaring van Johannes in zijn werk op te nemen. Bovendien
-- en dat lijkt mij veel erger — heeft hij
met dit grote en dure handboek de mening weer verder verbreid, dat het voornaamste van de Bijbel bestaat uit geschiedenis. Maar men kan en mag de
Schriftuur niet alléén maar aan het criterium: wel of niet echt gebeurd, onderwerpen. Dat miskent haar boodschap,
haar bekommernis en haar literaire
waarde. Hoe kan men ooit `Bij de bron'
belanden wanneer niet de gehéle stroom
van gegevens en geloofsbelevenis wordt
meegenomen op de tocht naar het levende water dat Jhwh zelf is (Jer. 2 : 13;
17 : 13)? Dat een wezenlijk brok geschie-
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deus zoals het tijdvak van de Schriftprofeten in zijn geheel ontbreekt, is m.i.
een miskenning van Israëls geloof, die
haar geschiedenis altijd heeft gekoppeld
aan het geloof in Jhwh, de levende God.
Elk van de 145 lessen is achtereenvolgens opgebouwd uit: A) de voorbereiding, die in 4 delen uiteenvalt: uitlegkundig (vreemde woorden, begrippen), oudheidkundig (cultuurhistorische gegevens),
leerstel li g (hetgeen zich laat raden) en
opvoedkundige paragraaf, waarin tips
worden gegeven voor het uiteindelijk
doel van deze vierledige voorbereiding:
B) de vertelling. De vertelling is geheel
uitgewerkt afgedrukt en laat nog maar
weinig zien van het originele Bijbelverhaal. Het is vaak zeer psychologiserend.
Het offer van Izaak (Gen. 22) kent in
deze verteltrant de volgende opmerking
van Abraham: `Goddank! Het hoefde
niet. Nu was 't genoeg ... Ook Isaak
herademde' (p. 99). De dood van Sara
(Gen. 23) wordt geopend met de volgende inleidende zin: `Het is stil in de tenten van Abraham en Sara. Want Sara is
al heel oud. En de laatste tijd is zij veel
minder geworden' (p. 104).
In het Nieuwe Testament worden de
evangeliën geharmonieerd om toch maar
de geschiedenis vast te houden. Een goed
voorbeeld hiervan is les 39: de intocht
in Jerusalem en de tempelreiniging (p.
368 vv). De tekst van Lucas is afgedrukt
als kader, met er tussendoor telkens
`aanvullende gedeelten' uit de andere
drie evangeliën (na Luc. 19 : 32 volgt
Mc. 11 : 4; dan weer Luc. 19 : 33 - 35,
dan Matt. 21 : 4 - 5; Luc. 19 : 36, dan
Joh. 12 : 12 -13, enz.).
Nogal naïef en alleen het juiste antwoord veronderstellend zijn de vragen
na elke les. Om enkele staaltjes te noemen: wat dacht Eva? Wat deed ze? Hoe
voelden zij zich toen? Maar wat beloofde God? (Gen. 2 - 3). Bij Ex. 11 - 15:
Wat voelden de Egyptenaren? Maar hoe
liep het met hen af?
Resumerend moet gesteld worden dat de
boeken `Bij de bron' niet de wegwijzers
lijken te zijn naar het betere, meer hel-

1 Dr. P. ten Have, Bij de bron. Handleiding ten dienste van godsdienstonderwijs, catechese
en bijbelstudie, J. Voorhoeve, Den Haag, 1973 9 , O.T. 635 pp., N.T. 763 pp., per deel f 29,90.
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dere en authentieke verstaan van de
Schriften. Het brengt de lagere schoolkinderen een Bijbelopvatting bij die er
waarschijnlijk nooit meer is uit te timmeren.
De bekende Amerikaan James A. Michener, auteur van meerdere bestsellers2,
verhaalt in De Bron --• Roman van Israëli over 'n (gefingeerd) stadje Makor,
15 km van Akko, waar een internationale archeologische expeditie de tell gaat
opgraven. Telkens stuit men op voorwerpen die de auteur de gelegenheid bieden rond zo'n voorwerp een intrigerend
tijdsbeeld te schetsen. Makor is Hebreeuws en betekent `bron'. Deze put is
de rode draad door heel het boek heen.
Het koppelt de ene eeuw aan de andere,
zodat heel de geschiedenis van Israël
(ca. 6000 jr) zeer ontroerend en boeiend
wordt beschreven. Meestal is het een inwoner van Makor uit één der 15 lagen
die op zijn weg gevolgd wordt, totdat
Makor weer verwoest is en een ander
tijdperk aanbreekt.
Bijzonder opmerkelijk is de plaats die de
Bijbel in deze roman inneemt; bijbelcitaten vormen meestal met de tekst één
geheel, zij zijn a.h.w. een deel van Makors geschiedenis evenals de citaten uit
de Rabbijnse literatuur. Een prachtig
voorbeeld van dit alles is pp. 201- 207,
waar het hoofd van de expeditie, Dr.
Cullinane, zich op het boek Deuteronomium concentreert.
De vele politieke problemen die in Israël
speelden en spelen, worden uitvoerig beschreven. Michener heeft ze vanaf het
begin ingebouwd, omdat hij de archeologische missie laat bestaan uit de diverse
partijen: een Amerikaan, een Arabier,
een Turk, een moslim, een aantal joden,
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terwijl ook de kibboets een rol meespeelt.
Het is bijzonder jammer dat het boek —
m.i. een bestseller -- slordig is in het
spellen van de namen. In het algemeen
kloppen de plaatsnamen op de kaarten
niet met de plaatsnamen in de tekst; zo
staat op de kaart Karkemis (p. 348) en
in de tekst Karchemisj (p. 349). Ditzelfde
geldt voor Akko (p. 254) en Accho (p.
298 vv), evenals voor Chatsor (p. 182,
254) en Hazor (p. 198).
Nog storender is de zeer inconsequente
spelling van de Godsnaam. Het Engels
origineel heeft ofwel Yahweh ofwel
YHWH. In de Nederlandse vertaling
wordt dit nu eens als Jahveh (p. 395 vv)
of JHVH (p. 824), dan weer als JHWH
(p. 227) getranslittereerd.
Iedereen die van historische romans
houdt en bovendien enigszins een inzicht
wil krijgen in de geschiedenis van Israël
en de achtergronden van het jodendom
zal hier kostelijke uren aan beleven.
Op initiatief van het Nederlands Bijbelgenootschap heeft drs. H. van Praag
n.a.v. de actie `Kom over de brug' (1972)
kanttekeningen geplaatst bij het Onze
Vader4. In de beden van het Onze Vader ziet hij de basis van het actieprogramma voor onze wereld. Bij alle begrippen uit dit universele christelijke gebed heeft hij m.n. de oud-testamentische
inhoud van woorden zoals hemel, naam,
heiligen, komen, geschieden, aarde, vergeven kort, maar zeer bondig en ad rem
weergegeven. liet boekje is bijzonder
prettig leesbaar, geeft uitstekende informatie en zal vooral in gespreksgroepen
en bijbelkringen een zeer waardevol
hulpmiddel zijn.

2 Return to Paradise (1950); The Bridges at Toko-Ri (1953); Caravans; The Bridge at Andau (1957); Hawaii (1959).
3 De Bron - roman van Israël, A. J. G. Strengholt, Naarden, 1973, 1142 pp..
4 H. van Praag, Sleutelwoorden van de bijbel in het licht van het `onze Vader', Boekencentrum, Den Haag, 1973, 71 pp..
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Van Scheepschirurgijn tot Specialist.
333 jaar Nederlands-Antilliaanse
Geneeskunde
(Anjer-reeks nr. 15) Van Gorcum &
Comp., Assen, 1973, 196 pp., ill., f 48,—.
Dit boek is een verzamelwerk. Meer dan
twintig auteurs hebben er korte en lange
bijdragen aan geleverd, die allen tesamen
een beeld geven van de ontwikkeling en de
stand van de geneeskunde en de volksgezondheid op de eilanden der Nederlandse
Antillen. Die bijdragen werden eigenlijk geschreven ten behoeve van een Encyclopedie
der Nederlandse Antillen, die reeds enkele
jaren geleden verscheen. Zij overschreden
echter met z'n allen ver de plaatsruimte die
in deze Encyclopedie aan dit onderwerp
was toegemeten. Zij moesten danig worden
ingekort met het gevolg, dat veel moeizaam
bijeengebracht materiaal verloren dreigde
te raken in de archieven. Teneinde dit te
voorkomen werden in dit boek de oorspronkelijke stukken bijeengebracht. Naar
het zeggen van de samenstellers tien maal
zo omvangrijk als wat er uiteindelijk in de
Encyclopedie van was overgebleven. Klaarblijkelijk verkeerde men bij deze Encyclopedie nog in het allerprimitiefste stadium
van medische verzorging: dat van de aderlating.
Het blijkt inderdaad alleszins de moeite
waard deze bundel opstellen aan de vergetelheid te onttrekken.
Dit geldt in de eerste plaats voor een groot
aantal bijdragen, die misschien minder interessant zijn voor degenen die zich niet
beroepshalve met de gezondheidszorg bezig
houden, doch die tesamen als het ware een
balans afsluiten van wat op de Nederlandse Antillen is gedaan en wordt gedaan voor
de medische verzorging. Bijdragen over de
stand van zaken in het ziekenhuiswezen, in
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de tandheelkundige dienst, in de overheidszorg voor de volksgezondheid, over het
vóórkomen van verschillende tropische en
andere ziekten aldaar enzovoort. Voor een
Encyclopedie werd in deze bijdragen inderdaad te gedetailleerd materiaal bijeengebracht.
Maar het geldt ook voor vele stukken die
ook de aandachtige lezing verdienen van de
medische leek. Opstellen als die van Drs.
Haneveld over de geschiedenis van de medische zorg in zijn verschillende aspecten
en van Dr. Meyer over de psychologie van
de Antillaan. Dit zijn belangrijke bijdragen,
die ten volle de belangstelling verdienen
van ieder die zich voor deze eilanden interesseert.
Als men dit alles zo overziet, vraagt men
zich af of het niet de moeite waard zou zijn
eens na te gaan wat er eigenlijk van de behandeling der andere vakterreinen in de
Encyclopedie terecht is gekomen. Hoeveel
van het oorspronke lijk opgeleverde materiaal bijvoorbeeld over de geschiedenis van
de Nederlandse Antillen is ook daar geschrapt en opgeborgen? Zouden er niet
méér v an dit soort bundels kunnen worden
samengesteld? Geleidelijk zou men dan
toch terugkeren tot de allereerste opzet van
die Encyclopedie, waar reeds enkele tientallen jaren geleden de grondslag toe werd
gelegd: een niet alfabetisch doch systematisch geordend naslagwerk, dat, overeenkomstig het idee van de eerste encyclopedisten, werkelijk `alles' bevat wat op een
gegeven ogenblik op die verschillende terreinen bekend is.
Hans Hermans

Hermann Korte (hg.)

Soziologie der Stadt
(Grundfragen der Soziologie, Band 11),
Juventa Verlag, München, 1972, 208 pp.,
Ln., DM. 16,—, br. DM. 12,—.
Na 1945 werd gebroken met de haast
spreekwoordelijke `Groszstadtfeindlichkeit'
in de Duitse sociologie.
Onder aanvoering van Renee Kónig werd
de stad beschouwd als de nieuwe levenswijze binnen het kapitalistische stelsel.
Het onderzoek naar het menselijk leven
binnen de stad baseerde zich tot ongeveer
1955 op het werk van de Amerikaanse so-

ciologen R. E. Park en Louis Wirth. Het
was een hoofdzakelijk `waardevrije -- descriptieve sociologie'. De stedenbouwers baseerden zich op de uitkomsten van dit onderzoek, met als gevolg dat de bestaande
sociale-ruimtelijke relaties bevestigd werden. De vaststelling dat b.v. een arbeidersgezin op een kleiner vloeroppervlakte leeft
dan een ambtenaar ter secretarie leidde tot
planning en uitvoering van leefgemeenschappen waarin dergelijke volumenverschillen gehandhaafd bleven.
Dit `onkritische gebruik' van onderzoeksresultaten en de toenemende kritiek op de
beschrijvende, neutrale sociologie stimuleerden dit keer kritisch onderzoek naar wonen
en leven in de stad ten dienste van te voren
geplande maatschappelijke wenselijkheden.
F. Nieuwenhof.

William J. Goode

Soziologie der Familie
(Grundfragen der Soziologie, Band 8),
Juventa Verlag, München, 1971 4, 224 pp.,
Ln. DM. 16, br. DM. 12,—.
Veel van de oordelen over het gezin blijken
bij toetsing onjuist, terwijl toch de belangstelling voor en de betrokkenheid bij het
gezin als samenlevingsvorm in het algemeen groot is.
De oorzaak voor deze tegenstelling is tweeerlei: enerzijds blijven de resultaten van
wetenschappelijk onderzoek beperkt tot
kleine kring, anderzijds bestaat verzet tegen
acceptatie van onderzoeksresultaten omdat
deze soms st rijdig zijn met gevestigde meningen en/of attituden.
Opvallend zijn de oordelen over veranderingsprocessen ten aanzien van jeugdseksualiteit en de rolverdeling binnen en buiten het gezin.
De analyse van Goode beperkt zich helaas
te vaak tot het zoeken naar de elementen
die het gezinssysteem beïnvloeden, zonder
dat hij nadere aandacht besteedt aan de
veranderingsprocessen van algemeen economische of culturele aard. Ook meer fundamentele kritiek op het instituut gezin alszodanig is niet aanwezig. De publikatie van
Goode blijft echter een bel angrijk middel
tot inzicht in de gezinsproblematiek van
onze samenleving.
F. Nieuwenhof
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1974, 160 pp., DM. 10,-.
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Macht. - Paul List Verlag, Munchen,
1973, 429 pp., DM. 19,80.
Dutschke, Rudi -- Versuch, Lenin auf die
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Berlin, 1974, 348 pp., DM. 13,50.
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536 pp., DM. 45,-.
Hunke, Sigrid - Das nach kommunistische
Manifest. -- 1974, 241 pp., DM. 12,80, Ln.,
DM. 24,-.
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Schulz, Gerhard - Faschismus - Nationalsozialismus. - Verlag Ullstein, Frankfurt/
Berlin/Wien, 1974, 222 pp., DM. 20,-.
Schweitzer, Carl Christoph - Chaos oder
Ordnung? Einf iihrung in die Probleme der
Internationalen Politik. - Verlag Wissenschaft and Politik, Köln, z.j., 240 pp., DM.
2 6 ,-.
Struyker Boudier, dr. C. E. M., e.a. - Politieke dissidenten. - Ambo, Bilthoven,
1974, 141 pp., f 12,50.
Tofnaschewski, D. G. - Die internationalen Beziehungen der Gegenwart. - Mar-

xistische Blotter, Frankfurt/M., 1973, 283
pp., DM. 12,50.
Verosta, Stephan -- Theorie and Realitdt
von Bundnissen. - Europa Verlag, Wien,
1971, 660 pp., DM. 54,-, sfr 60,-, S 380,-.
Vogel, Barbara - Deutsche Russlandpolitik. - Bertelsmann Universitatsverlag,
Düsseldorf, 1973, 335 pp., DM. 42,-.
Williams, William Appleman - Die Tragddie der amerikanischen Diplomatie.
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Adrian Hastings

Wiriyamu,
het verslag van de massamoord in
Mozambique
Zomer en Keuning, Wageningen, 160 pp.,
f 12,50
Medio 1973 dook de plaatsnaam Wiriyamu
voor het eerst in de internationale pers op.
In dit dorp, gelegen in het door Portugal
bezette gebied van Mozambique, werd door
Portugese soldaten een massamoord gepleegd op onschuldige mensen.
In dit boek vertelt de auteur, die de misdaad van Wiriyamu destijds in de openbaarheid bracht, het gehele verhaal, gebaseerd op rapporten die door de missiepaters
in Mozambique werden opgesteld. De auteur stelt tegelijk de schuldvraag. Wie moet
verantwoordelijk worden gesteld voor deze
tragedie, voortgekomen uit het conflict tussen kolonialisme en Afrikaans nationalisme.
Niet alléén het Portugal van voor april 1974
met zijn verouderde mythe van imperiale
grootheid, zegt de auteur, `maar Rhodesië,
Zuid-Afrika en heel de machtige wereld van
het internationale kapitalisme, dat de meest
verfijnde technische know-how in handen
heeft' vochten tot begin mei 1974 in het gebied van Tete.
L. Bartalits
Prof . Dr. G. Kuypers

Grondbegrippen van Politiek
(Aula) Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1973,
304 pp., f 7,50.
Er zijn veel omschrijvingen van het begrip
politiek, waaronder als een der gangbaarste: politiek is de kunst om het meest-bereikbare te bereiken. Zo'n definitie geeft
oppervlakkig weer wat ergens in de diepte
speelt. Het gaat in de politiek om het bereiken van een doel door de meest geëigende en vooral de meest succes-belovende
middelen. Dit is prof. Kuypers' uitgangspunt. Een uitgangspunt voor een overvloed
van uiteenzettingen zowel over het doel als
over de middelen in de politiek. In die uit-
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eenzettingen onthoudt hij zich zorgvuldig
van beoordelingen. Hij wil de zaken waar
het in de politiek om gaat, alleen maar eens
netjes op een rijtje zetten en hij slaagt
daarin ook voortreffelijk. Voor wie zich in
de grondslagen van de politicologie wil verdiepen en daarbij tevens zijn inzicht in het
feitelijk politiek gebeuren wil verbreden, is
dit een onmisbaar boekje.
Hans Hermans

Helga Haftendorn

Abriustungs- und Entspannungspolitik
zwischen Sicherheitsbefriedigung und
Friedenssicherung.
Zur Aussenpolitik der BRD 1955 1973
Bertelsmann Universitátsverlag, Düsseldorf,
1974, 536 pp., DM. 45,—.
Voor de geïnteresseerde lezer is het boek
van Helga Haftendorn een wegwijzer door
twee decennia Westduitse en Europese buitenlandse politiek.
De buitenlandse politiek van Adenauer en
zijn opvolgers werd grotendeels bepaald
door de vrees voor een nieuw `Potsdam'.
Met andere woorden, Bonn wilde de totstandkoming van een akkoord tussen de
grote mogendheden ten koste van de
Bondsrepubliek verhinderen. Hiertegenover
stonden sinds 1945 twee constante factoren
van de Amerikaanse en Russische politiek.
De ene was de latente neiging van de Amerikanen het risico van een atoomoorlog
door overeenkomsten met de Sovjet-Unie
te verminderen. De andere was de naoorlogse Russische veiligheidspolitiek, te weten
de zogenaamde ordeningspolitiek. In de jaren vijftig trachtten de Russen door disengagement en bevordering van een neutrale
politiek de integratie van de Bondsrepubliek in het westelijke alliantiesysteem te
verhinderen. In de jaren zestig beijverden
de Russen zich om door middel van het afzien van geweld en een Europese Veiligheidsconferentie de naoorlogse realiteiten
te ratificeren.
Het gevaar voor de Bondsrepubliek bestond altijd daarin dat het Westen, door
verschillende motieven gedreven, bereid zou
zijn het verdeelde Duitsland als een naoorlogse realiteit te accepteren.
Daarom werden de bondgenoten van de
Bondsrepubliek in 1955 verzocht het 'Junktim' (`Keine Sicherheitsvereinbarungen mit
dem Osten ohne Wiedervereinigung
Deutschlands') te aanvaarden. In de praktijk
werd echter dit `Junktien' omgedraaid: 'Solange die Wiedervereinigung irreal blieb',
kon de Bondsrepubliek `all jene Sicherheits

—

und Entspannungsanlufe blockieren,
die ihr eioen minderen Status aufgezwangt
oder den offenen Status quo in Europa einzementiert hitten'. Het resultaat was dat
een ontspanningspolitiek tussen Oost en
West lange tijd door Bonn onmogelijk werd
gemaakt.
In de tweede helft van de jaren zestig besloten de Westelijke mogendheden hun politiek (van `Fortschritte in die Deutschlandfrage zu einer Vorbedingung des Entspannungsdialogs zu machen') te wijzigen. De
Bondsrepubliek moest zich hierbij aansluiten als zij zich op buitenlands politiek gebied niet wilde isoleren. Na een periode
van lange voorbereiding werd in 1969 de
nieuwe Duitsland- en Oosteuropapolitiek
met als uiteindelijk resultaat de normalisering van de staatsbetrekkingen tussen de
Bondsrepubliek en de Oosteuropese landen
gelanceerd.
Helga Haftendorn geeft een zeer goed gedocumenteerd en uitstekend geschreven
overzicht van de evolutie van de Westduitse
buitenlandse politiek in de periode 1955 1973.
L. Bartalits

Carl Christoph Schweitzer

Chaos oder Ordnung?
Einf iihrung in die Probleme der
Internationalen Politik
Verlag Wissenschaft und Politik, Berend
von Nottbeck, Köln, 1973, 240 pp., DM.

26,—.
Aan iemand die de ontwikkeling van de
internationale betrekkingen niet door middel van een globale analyse maar op grond
van `Fallstudien' wil bestuderen, wordt
door Carl Christoph Schweitzer een goed
overzicht geboden.
In het beschrijvende deel van zijn boek
worden de `Gestaltungsfaktoren' van de
buitenlandse politiek genoemd. De 'Gestaltungsfaktoren' worden in ideële en institutioneel-systeemimmanente (bijvoorbeeld: ideologie, macht, regeringssystemen,
belangengroepen enz.) onderverdeeld. Bij
de beschrijving van het internationale systeem onderzoekt de auteur verder begrippen zoals volkenrecht, soevereiniteit, conflict en integratie.
In het tweede deel van het boek worden
documenten, zoals resoluties van de Verenigde Naties, verdragteksten en een vergelijk van defensie-uitgaven tussen Oost en
West, gepubliceerd. De selectie van deze
documenten vormt een zinvolle context met
het beschrijvende deel van het boek.
L. Bartalits
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Hillgruber, Andreas — Bismarcks Aussenpolitik. — Verlag Rombach, Freiburg, 1972,
227 pp., DM. 20,—.

Moltmann, Gunter — Atlantische Blockpolitik im 19. Jahrhundert. — Droste Ver-

Burch, George B. — Liefde vrijheid waarheid. — De Toorts, Haarlem, 1974, 112 pp.,
I 16,—.
Cousineau, Robert H. — Heidegger, humanism and ethics. — Nauwelaerts, Louvain,

lag, Düsseldorf, 1973, 422 pp..

1972, 141 pp..

Provoost, Arnold — Orpheus. — Acco,

Cousineau, Robert H. — De l'historicité à
l'action. -- Nauwelaerts, Louvain, 1972, 487

Leuven, 1974, 183 pp., BF. 350.

Richter, Heinz — Griechenland zwischen
Revolution and Konterrevolution (19361946). — 1973, 623 pp., 16 foto's, DM.
4 5 ,—.

Rogier, L. J. — Herdenken en herzien. —
Ambo, Bilthoven, 1974, 519 pp., f 22,50.

WiIlemsen, A. W. — Twintig eeuwen
Vlaanderen. Deel 4. De Vlaamse Beweging
van 1830 tot 1914. — Heideland-Orbis,
Hasselt, 1974, 398 pp., BF. 995.

Sir John Wheeler - Bennet and Anthony
Nicholls

The Semblance of Peace.
The political settlement after the
second word war
Macmillan, London, 1972, 706 pp., £ 4,—,
Hard cover £ 12,—.
In dit boek over de `peace-making' na de
Tweede Wereldoorlog, niet alleen in Europa maar ook in het Verre Oosten, onderzoeken de auteurs de door de grote mogendheden gevoerde politiek tijdens de
oorlog, te weten het `Atlantic Charter', het
Morgenthau plan en de conferentie van
Yalta.
Vervolgens worden de politieke doelstellingen van de grote mogendheden vergeleken
met de bereikte naoorlogse resultaten. Deze waren vijf ondertekende vredesverdragen
en een verdeeld Duitsland, dat de mislukking van de tijdens de Tweede Wereldoorlog tot stand gekomen inter-geallieerde regelingen illustreerde.
L. Bartalits

Bernd Ruland

Die Augen Moskaus.
Fernschreibzentrale der Wehrmacht
in Berlin. Zwei Miidchen gegen
Hitler
Schweizer Verlagshaus, Zurich, 1973,
320 pp., 12 pp. ill., S.Fr. 19,80.
Hoe wist Moskou tijdens de Tweede Wereldoorlog tot eind 1943 praktisch alles
over de operatieve bedoelingen van de militaire leiding van het Derde Rijk? Op deze
vraag wordt in dit boek een antwoord gegeven.
L. Bartalits

pp..

Delfgaauw, Dr. B. — Teilhard de

Chardin.

Het Wereldvenster, Baarn, 1974, 181 pp.,
f 13,75.

—
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Heidegger, Martin — De techniek en de
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Jay, Martin — The Dialectical Imagination.
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1973, 382 pp., £ 3,50.
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O'Rourke, James J. — The Problem of
Freedom in Marxist Thought. — (Sovietica) D. Reidel, Dordrecht/Boston, 1974, 231
Pp ., f 75,—.
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15,—.

J. L. Austin

Zur Theorie der Sprechakte.
How to do things with Words.
Deutsche Bearbeitung von Eike von
Savigny
Reclam, Stuttgart, 1912, 214 pp., DM. 7,80.
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In deze reeks conferenties heeft de Engelse
taalfilosoof Austin het over hetgeen hij
'performative Utterances', `performatieve
uitspraken', noemt, een functie van de taal
waarmee de logici verveeld zitten, omdat ze
iets anders beoogt dan `waar' of `vals' te
zijn, en omdat dit soort spreken meteen een
doen is (men denke aan woorden als `ja, ik
wil'; `ik verontschuldig me'; `welkom', enz.).
Is het mogelijk deze performatieve taal te
onderscheiden van de gewoon constaterende
uitspraken? De auteur stelt deze vraag en
komt tot de bevinding dat het antwoord
moeilijk te geven is en wel omdat eenzelfde
spreekact doorgaans de beide dimensies
(performatief te zijn en constaterend) vertoont. Als besluit stelt hij dan in zijn laatste
conferentie voor, te beginnen met een lijst
te maken van de expliciet performatieve
M. De Tollenaere
werkwoorden.

H. Krings, H. M. Baumgartner und
Ch. Wild, Hrsg.

Handbuch philosophischer
Grundbegri f f e, Bd. 1- 6
Kdsel Verlag, München, 1973, 1874 pp.,
DM. 12,— per deel.
Van dit werk zullen nog twee delen verschijnen. Het is niet een filosofische encyclopedie in de gebruikelijke zin van het
woord. Zeker probeert men niet over alle
moge lijke onderwerpen alle standpunten te
laten zien. Het gaat hier veel meer om een
reeks artikelen van gemiddeld een twintig
bladzijden over onderwerpen die door de
redacteuren als belangrijk zijn beschouwd.
De sch rijvers geven daarover hun mening,
daarbij voortbouwend op de huidige stand
van de wetenschap. Wie de historische ontwikkeling van de reflectie op een bepaald
begrip wil bestuderen, moet dus niet bij
dit werk te rade gaan, maar heeft de beschikking over voldoende andere bronnen.
Hier worden artikelen geboden waarop men
verder kan filosoferen. Behalve noten die
de bronnen van het betoog tonen, is ieder
artikel ook nog voorzien van een literatuurlijst. Hun eigen standpunt laten de redacteuren niet alleen zien in een voorwoord,
maar ook in het artikel over filosofie.
Men kan zeggen dat dit standpunt ergens
staat tussen dat van Heidegger en de
Frankfurterschule. Ruim een kwart van hen
is verbonden aan een instelling in Mdnchen. Misschien vaak dichter bij de eer-

ste dan bij de laatste, maar met overname
van het meer sociale standpunt van die
school. Veel artikelen gaan dan ook over
recht en aanverwante onderwerpen: Gesetz,
Regel, Norm, Recht, Naturrecht, Ordnung
en Macht, zonder dat men de indruk krijgt
dat men iets dubbel leest.
Typerend is ook dat de regels en wetten
van recht en natuurkunde, om een voorbeeld te noemen, telkens in hetzelfde artikel
worden behandeld. Een a rt ikel over logica
ontbreekt, maar geschiedenis en kunst zijn
wel vertegenwoordigd.
Sommige artikelen, vooral dat over Sinn
in het vijfde deel, bevestigen de opvatting
dat er filosofische problemen zijn die alleen
maar konden bestaan doordat een woord in
het Duits een aantal verschillende betekenissen heeft.
In het voorwoord voor het laattse deel zeggen de samenstellers ook uitdrukkelijk dat
het hun bedoeling is met dit werk filosofische discussie te stimuleren. De bedoeling
is dus een duidelijk andere dan die van de
bekende grote encyclopedieën. Daar het
werk echter uitgaat van een ander standpunt dan de twee of drie grote encyclopedieën en deze, misschien ongewild, toch
ook steeds een partij-standpunt weergeven,
vormt dit werk er toch een duidelijke aanvulling op. De zeer uitgebreide registers in
het zesde deel maken dat het werk ook
praktisch voor dat doel bruikbaar is.
C. J. Boschheurne

1. S. Narski

Dialektischer Widerspruch und
Erkenntnislogik
Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, 1973, 440 pp., M. 22,—.
De schrijver van dit werk is een van de
voora an staande Sovjet filosofen van deze
tijd. Hij probeert in dit werk een verband
te leggen tussen de formele logica en de
dialectiek. We missen daarbij Hegels nare
opmerkingen over het syllogisme, die toch
misschien wel de ware verhouding tussen
beide in principe weergeven. Toch moeten
wij bij het lezen van dit werk meer a an Hegel d an aan Tarski denken. Voor ons is dit
buitendien bijzonder taaie leesstof, omdat
de schrijver zeldzaam steunt op de autoriteiten. Zelden zag ik een boek waarin Marx
en Lenin zo vaak werden aangehaald als in
dit werk.
C. J. Boschheurne
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Schillebeeckx, Edward — Jezus. Het verhaal van een levende. — Nelissen, Bloemendaal, 1974, 623 pp., f 67,50.

Jan van Ruusbroec

Vanden blinckenden Steen of
Het mystieke Zoonschap
Oorspronkelijke tekst met iuxta-vertaling in
modern Nederlands door Dr. Lod. Moereels S.J., Praeses van het Ruusbroec-Genootschap, met een inleidende samenvatting
door Prof. Dr. L. Reypens S.J..
Uitgave van het Ruusbroec-Genootschap,
Antwerpen, 1973, 111 pp., BF. 150.
Vanwege de fusie van het Ruusbroec-Genootschap met de Universitaire Faculteiten
St. Ignatius te Antwerpen en het bereiken
van de pensioengel echtigde leeftijd heeft de
Praeses van het Genootschap, na een voortreffelijke staat van dienst van bijna 30
jaar, zijn ambt neergelegd. De presentatie
van Ruusbroecs tractaat noemt hij een bescheiden afscheidsgroet. Ik geloof dat wij
beter van een kostbaar afscheidsgeschenk
kunnen spreken.
De lectuur van Ruusbroecs oeuvre is een
aanpak waartoe veel moed en geduld behoort. Ook als een moderne versie de geschriften meer toegankelijk maakt. De leer
is ingewikkeld, de gedachten- en voorstellingswereld onbekend en vreemd. Men zal
altijd een kloof van zes eeuwen moeten
overbruggen. Voor hem die er desondanks
mee beginnen wil — en men krijgt loon
naar werken —, lijkt mij de uitgave van
Ruusbroecs derde werk Vanden blinckenden Steen een gelukkige keus. Tegenover de
vragen en opwerpingen van de hem interviewende monnik verklaart Ruusbroec zijn
mystieke leer en probeert haar te verantwoorden. Toch legt hij het accent niet op
de theorie, maar op de praktijk. Het is alsof hij op elke pagina zegt: zo ervaar en
beleef ik het zelf. Dit spreekt aan en brengt
de lezer in een geïnteresseerd contact met
de schrijver.
De moderne verwoording van een middelnederlands tractaat mag men allerminst een
sinecure noemen. Dit betreft vooral de vernederlandsing van de mystieke terminologie. Dr. Moereels heeft de hem gestelde
opdracht met grote bekwaamheid uitgevoerd. De vertaling is betrouwbaar, sluit
zich dicht bij het oorspronkelijke aan en
leest gemakkelijk. Toch zijn er uitdrukkingen, waarmee de moderne lezer niet goed

raad weet. Zo bv. `inmanen' (37), `wielen en
verwielen' (39), `zichzelf plegen' (69). Misschien ook een woordgebruik als `aanklevend gevoel' (35), `eerstormen' en `ongeduur' (87). Zijn grote vertrouwdheid met
het middelnederlands heeft hem hierbij
waarschijnlijk parten gespeeld. Het aanbrengen van veel tussentitels komt de overzichtelijkheid en verstaanbaarheid ten goede.
Er bestaat op het ogenblik een belangstelling voor de mystiek waaraan goede, maar
ook gevaarlijke kanten zitten. Ik geloof dat
Ruusbroec tegenover het propageren van
de oosterse mystiek een uiterst voorzichtig,
om niet te zeggen afwijzend standpunt zou
hebben ingenomen. Het subtiele samenspel
van God en mens in de religieuze, vooral
in de mystieke ervaring ligt aan zijn leer
ten grondslag. De evenwichtigheid van zijn
synthese wordt door alle kenners geprezen.
Maar daarmee komt elk eenrichtingsverkeer te vervallen. Dr. Moereels zal zich gelukkig prijzen, als wij Ruusbroecs tractaat
speciaal vanuit deze gezichtshoek eens aandachtig zouden bestuderen. Het zou relevant zijn voor de christelijke visie. Niet
zonder reden heeft de scheidende Praeses
zich de moeite van het bewerken getroost
om `ook in het heden het zo bedreigde ware en diepe leven van de geest te helpen beveiligen en bevorderen'.
M. Smits van Waesberghe

Joseph Ratzinger

Meditationen zur Karwoche
(Meitinger Kleinschriften, n. 5), 19734,
29 pp., DM. 2,50.

Barbara Albrecht

Kirche und Glaubenserfahrung
(Meitinger Kleinschriften, n. 6), 1971,
43 pp., DM. 2,50.
Kyrios-Verlag, Meitingen-Freising.
Twee kleine geschriften. Het eerste bevat
een tweetal radiovoordrachten op een goede vrijdag en paaszaterdag gehouden door
de bekende Regensburger dogmaticus. Met
werkelijk theologische diepte, in heldere
taal en eenvoud van pathos wordt de gelovige het geopende hart aan het kruis voorgehouden als Gods liefde totterdood en als
het anker van alle hoop op een komende
heerlijkheid.
Het tweede geschriftje bevat een tweetal
artikelen van de hand van een theologe,
wier denken sterk is beïnvloed door de gedachten van Urs von Balthsar en de spiritualiteit van het lekeninstituut waarvan de
Zwitserse theoloog de sterke promtor is. In
het eerste artikel staat het thema Geest en
Kerk centraal, in het tweede artikel wordt
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de verhouding van geloofservaring en -belijdenis in de aandacht geplaatst. Met zin
voor het praktische geloven van alledag,
met gevoel voor de actuele problematiek in
katechese en geloofsopvoeding in het gezin, houdt de auteur een evenwichtige verhandeling over de gave én opgave van geloven in trouw binnen de Kerk.
Beide geschriften zijn kleinodiën temidden
van theologische zwaarlijvigheid, lichtzinnige causerieën en oppervlakkige preken.
G. Wilkens

GODSDIENST

Bieler, Manfred and Joachim Schuster —
Mein kleines Evangelium. — Herder, Freiburg/Basel/Wien, 1974, 36 ill., DM. 15,80.

Boertien, Prof. Dr. M. — Het Joodse leerhuis van 200 voor Christus tot 200 na
Christus. — Kok, Kampen, 1974, 80 pp.,
f

K. H. Ohlig & H. Schuster

Katholiek dogma -- splijtzwam der
kerken?
(Spectrum A5), Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1972, 108 pp., f 9,—.
Dit boek is volkomen ten onrechte al te
lang blijven liggen. Maar ja, die `splijtzwam'! Alsof er al niet genoeg gespleten is
in Jezus' Kerk. Bij nadere kennisname van
het boek bleek echter het vraagteken in de
titel te overheersen: de auteurs willen aantonen, hoe het `katholiek dogma', mits
goed verstaan, allerminst kerkscheidend
hoeft te functioneren. Dit wordt aangetoond over wezenlijke momenten in het
kerk-zijn: christelijk geloof en kerk (o.a.
waarheid, dogma, onfeilbaarheid), eredienst
(Eucharistie, sacramenten), de theologie
van het huwelijk (met vooral aandacht
voor het gemengde huwelijk). Het boek bevat heel wat verfrissende suggesties op theologisch gebied, maar maakt ook meerdere
malen kortsluiting in de ijver de verschillen
in belijdenis en geloofsbezinning tussen katholieken en protestanten te minimaliseren
(zo wordt orthopraxie te sterk als criterium
voor de waarheid boven orthodoxie gewaardeerd; kun je zo maar zeggen dat leerstellingen als die over Gods drieëne bestaan, de Kerk als Lichaam van Christus,
`Maria is altijd maagd gebleven', `eenvoudigweg niet christelijk bruikbaar zijn'?).
Misschien zijn dergelijke uitschieters te wijten aan het feit dat de auteurs hun ideeën
voornamelijk bij wijze van stellingen aanbieden en zodoende bepaalde formuleringen niet voldoende kunnen toelichten. Mogelijk vindt een en ander zijn oorzaak in
de soms erbarmelijke Nederlandse bewerking (op p. 66 onderaan lijkt de vertaling
precies het omgekeerde te zeggen van wat
de auteurs bedoelen; op p. 39 wordt de
veelbesproken pil opgevoerd als een gezagvol auteur, Pille'!). Een boek dat zeer kritisch wil gelezen worden, maar waarin —
zoals gezegd — menige goede suggestie te
vinden is.
S. Trooster

7,90.

Buskes, Ds J. J. — Dwarsliggers. — Zomer
& Keuning, Wageningen, 1974, 216 pp.,
f 16,—.

Dirks, Walter — Weihnachts Konsequenzen. — Chr. Kaiser Verlag, München, 1974,
74 pp., DM. 6,80.

Leist, Marielene — Het zaad valt in de
aarde. — De Toorts, Haarlem, 1974, 89
pp.,

f

16,50.

Meves, Christa — Psychologische kijk op
de Bijbel. — De Toorts, Haarlem, 1974, 141
pp.,

f

19,50.

Vriezen, Dr. Th. C. en Dr. A. S. van der
Woude — Literatuur van Oud-Israël.
Servire, Wassenaar, 1973, 446 pp..

Dr. S. de Jong

Een Javaanse levenshouding
H. Veenman en Zonen, Wageningen, 1973,
213 pp..
De publikatie van deze VU-dissertatie is
om twee redenen toe te juichen. Als een
teken van hernieuwde Nederlandse belangstelling voor Indonesië (waar eveneens de
vertaling van Nederlandse studies over dat
land sterk toeneemt). Vervolgens omdat dit
boek een beschrijving geeft van de grote
hinderpaal op de weg naar ontwikkeling,
die noch kapitaal noch technische bijstand
kunnen opruimen, nl. de gangbare negatieve waardering van het materiële.
Uit de honderden mystieke bewegingen die
heden op Java opgang maken kiest S. de
zg. Pangestu (Vereniging van hen die zoeken naar het Ene) als representatief voor
die negatieve wereldwaardering. De stichter van die beweging, R. Soenarto Mertowerdojo, heeft in een achttal geschriften,
`openbaringen', zijn levensfilosofie uiteengezet. S. analyseert en systematiseert die
geschriften op de thema's van distantie van
de omringende wereld, concentratie op de
innerlijke bevrijding en eenwording met
God. Als resultaat van deze ascese volgt
dan een speculatief herstel van de harmonie
of de `verfraaiing' van de wereld; `verfraaiing' als tegenstelling tot beheersing van de
materie door arbeid (9 - 63). Dezelfde ge-
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dachtengang vindt S. terug in enkele andere invloedrijke geschriften van oudere en
jongere datum (67 - 119). In het derde deel
re flecteert S. over de traditionele Javaanse
levenshouding in het perspectief van de
modernisatie en in het licht van het evangelie (123 - 196).
In dit laatste deel becritiseert S. het leven
der Kerken op Java als introvert en oncreatief. Dit komt omdat de Javaanse negatieve visie op de wereld er de ch ri stelijke
overheerst (167 - 188). Tot een nieuwe wereldvisie en een revaluatie van de materie
en de arbeid dient de Paasboodschap geproclameerd te worden als de basis van het
herstel van alle dingen (188 - 193). Het gehele derde deel wemelt van citaten en gezagsargumenten, waarbij zo uiteenlopende
auteurs als Gunnar Myrdal, Nicholson,
Zoetmulder, Wertheim, Boeke, W. Smith,
Simatupang, Verkuyl, Nasr, Cl. Geertz,
Guardini, Metz enz. enz. ter sprake komen. Deze schrijven echter ieder van uit
hun eigen probleemstelling. Ik geloof niet
dat zo een veelheid van meningen gelegenheid laat om het besproken onderwerp uit
te diepen. De vraag die bij de moderne lezer spontaan opkomt, ni. of de wereld door
de huidige techniek wellicht eerder ontwricht dan beheerst wordt, en of, zo bezien, het standpunt van de Pangestu een
zekere waardering verdient, komt in het geheel niet a an bod.
Het boek sluit met een samenvatting in Engels en Indonesisch, een bibliografie, maar
niet met het gebruikelijke register van
vreemde termen. — Alles bijeen een stimulerend boek over een onderwerp dat nog
veel studie voor zich opeist.
J. W. M. Bakker S.J., Yogyakarta
Josef Sudbrack

Personale Meditation
(Topos-Taschenbiicher, Band 16) PatmosVerlag, Düsseldorf, 1973, 149 pp., DM.
6,80.
Het is de overtuiging van de schrijver, bekend auteur van vele studies en artikelen
over het geeste lijke leven, dat de vier boeken van de Navolging van Christus sleutelwoorden bezitten waarmee een geloofservaring, ook die van hedendaagse christenen
ontsloten kan worden. De poging die de
sch rijver onderneemt om door het laten
oplichten heen van eenzijdige en zelfs dubieuze tendensen de oerzuivere grondtoon
van dit Jezusboek te laten opklinken, mag
bijzonder geslaagd heten.
In de eerste helft worden historische achtergronden, eenzijdigheden, de kracht ervan
— bv. het ontbreken van een gemeen-

schapsbewustzijn — alsmede de geldigheid
van dit meditatieboek voor menselijke ervaring en christelijke identiteit naar voren
gehaald. De tweede helft bevat een tiental
meditaties gecomponeerd uit citaten en gebeden uit de Navolging.
Bij het samenstellen van dit zeer leesbare
en aan te bevelen gebed- en meditatieboek
was de schrijver er steeds op bedacht met
de Oosterse godsdiensten, waar de meditatieve levenshouding en gebedswijze zo hoog
genoteerd staan, in gesprek te treden. Zowel de waarde hiervan als het verschil met
de christelijke meditatiehouding komen
duidelijk naar voren. De `personale' meditatie van de Navolging berust primair op
een dialogisch personalisme. De Imitatie
brengt niet tot een zelfkennis en -- ervaring — en zo tot geringschatting van al het
andere, maar tot een kennis van een persoonlijke ontmoeting met Christus en zo
tot een onthechting aan alles wat Hij niet
is.
Samengevat: `Wat kan de wereld voor jou
betekenen zonder Jezus?' (II, 8, 7).
Van het antwoord op deze vraag kan men
aflezen in hoever het juist is binnen de
christelijke traditie nu eerder te spreken
van een antwoordencrisis dan van een criG. Wilkens
sis in de roepingen.
Gerhard Krause

W eihnachtspredigten,
und homiletische Erwágungen zur
W eihnachtspredigt heute
J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tbingen,
1973, 172 pp., DM. 9,50.
Een tiental kerstpreken die het overwegen
zonder meer waard zijn, gevolgd door een
— naar mijn gevoel — wat zwaar geladen
verh an deling over de moeilijkheden die
vandaag de dag het preken met Kerstmis
meebrengt; moeilijkheden o.a. veroorzaakt
door het onvermogen van de hedendaagse
mens feest te vieren, de excessen in de
kerstviering en het zo sterk gevarieerde publiek in de kerstnacht. Terecht stelt schr.
dat men allereerst het mysterie van de
mensgeworden Zoon Gods te verkondigen
heeft, maar dat het probleem van de christelijke ethiek noch verzwegen noch ook
overbeklemtoond mag worden. Daarin distantieert hij zich van een louter op het sentiment gerichte preek, én van de `politieke'
boetepreek (die veel goedwillende mensen
juist op Kerstmis zal ergeren en praktisch
geen resultaat zal opleveren omdat de verontwaardiging van de predikant misschien
oprecht zal zijn, maar al te licht langs
haar doel heenschiet).
S. Trooster
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B611, Heinrich -- Die verlorene Ehre der
Katharina Blum. -- Kiepenheuer & Witsch,
Köln, 1974, 189 pp., DM.19,80.

Brachin, Pierre — Anthologie de la prose
néerlandaise, 11. — Asedi, Bruxelles / Aubier, Paris, 1972, 437 pp..
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Kobel, Erwin --- Georg Buchner. Das dichterische Werk. — De Gruyter, Berlin, 1974,
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Madrus, J. C. -- Alle verhalen van 1001
nacht. 2 delen. -- Manteau, Brussel, 1974,
239 & 254 pp., BF. 170 per deel.

Oosterhuis, Huub -- Hoe ver is de nacht.
— Ambo, Bilthoven, 1974, 95 pp., f 7,50.
Poesiealbum 81 -- Marina Zwetajewa. —
Neues Leben, Berlin, 1974, 32 pp..

Poesiealbum 82 -- Richard Pietrass. —
Neues Leben, Berlin, 1974, 32 pp..

Enno Develing

Project 3 Het Kantoor
Manteau, Brussel-Den Haag, 1973, 26 pp.
+ 60 pp. foto's + 4 fmo-platen, BF. 155.
In het oktobernummer 1973 van Streven
(pp. 46 - 51) heb ik de theoretische achtergrond en situering van Develings projecten
geschetst en kritisch geëvalueerd. Project 3:
.Het Kantoor heeft Develing met zijn technische ploeg uitgewerkt zoals hij het in het
Voorwoord van Het einde van de roman
aangekondigd had: op vier plastic platen
zijn de kantoorgeluiden geperst, 240 foto's
geven visuele informatie over één uur kantoorleven en op 26 pp. zijn de interviews
uitgetikt van het personeel dat in de betreffende kantoorruimte werkt.
In een korte inleiding wijst Develing erop
hoe moeilijk het geweest is een bedrijf of
een instelling te vinden die bereid was het
project in haar kantoor te laten plaatsvinden. Daaruit heeft de projectleider vijf
conclusies getrokken die erop neerkomen
dat Marx' meerwaarde-theorie nog altijd
springlevend is: de werknemer is een louter
winstobject voor de werkgever. En Develing doet dan een oproep `om niet alleen
wetenschappelijk onderzoek te wijden aan
liet probleem hoe een ondernemer de produktiviteit van zijn werknemer (en dus zijn
winst) kan verhogen, maar hoe werkelijk
in alle opzichten (inclusief de `beloning')
de werksituatie van de werknemers verbeterd kan worden'.
Ik blijf erbij dat Develing een literatuurbe-

grip hanteert dat theoretisch en praktisch
onhoudbaar is. Het materiaal dat hij verzameld heeft, is interessant ... voor sociologen, vakbondsmensen, sociale werkers en
zelfs voor de taalkundige, die in de zo
nauwkeurig mogelijk weergegeven spreektaal heel wat, weliswaar bekende, taalverschijnselen (anakoloet, ellips, proleps, svarabakti e.a.) kan observeren, maar voor de
literatuuronderzoeker in strikte zin heeft dit
project niets te bieden, aangezien het begrip fictie voor Develing uit den boze is.
J. Gerits

Frank Riess

The word and the stone. Language
and imagery in Neruda's `Canto
General'
Oxford University Press, London, 1972,
170 pp., £ 3,50.
Het werk van Neruda staat, ook buiten de
Spaanstalige gebieden, steeds meer in de
belangstelling. Desondanks zijn grondige studies ervan op de vingers van een linkerhand
te tellen. Dit is er voortaan één van. Dr.
Riess is medewerker aan de School of Hispanic Studies van de Universiteit van Liverpool, waar ook het Bulletin of Hispanic
Studies, een van de beste wetenschappelijke
publikaties op hispanistisch gebied, vandaan komt. Het onderwerp voor deze studie is een sleutelwerk uit Neruda's oeuvre,
dat dateert van 1950; het behoort tot de
belangrijkste poëtische teksten van de eerste vijftig jaren van deze eeuw in LatijnsAmerika, als men het al niet de belangrijkste wil noemen. Hoewel het niet onbekend
was dat Neruda in dit werk en ook in latere teksten zeer betrokken was bij zijn continent en de mensen die er wonen, is dr.
Riess, de eerste die in het taalgebruik en de
beeldvorming van dit werk deze karakteristiek systematisch heeft onderzocht. Zijn
verdienste is, dat hij aantoont hoezeer esthetische en ethische preoccupaties vervlochten zijn in dit boek en hoezeer het
thema mens-aarde en een aantal daaruit
afgeleide subthema's zich in een bepaalde
ordening manifesteren in taal en beeldvorming. Het is overigens interessant op te
merken — dr. Riess doet dit niet, maar hij
schrijft dan ook geen comparatistische studie — dat het hoofdthema evenzeer een
spil is waar de in Spanje geschreven geëngageerde poëzie van deze eeuw om draait;
maar dit was een ter zijde. De auteur gaat
voortdurend uit van de tekst en toetst zijn
conclusies steeds weer aan de tekst; zijn
werk is een voorbeeld van literaire kritiek
van niveau.
J. Lechner
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THEATER
Franzbach, Martin -- Untersuchungen zum
Theater Calderons in der europkischen Literatur vor der Romantik. -- Fink, Munchen, 1974, 215 pp., DM. 48,—.
Gnug, Hiltrud -- Don Juans theatralische
Existenz, Typ and Gattung. -- Fink, München, 1974, 260 pp., DM. 36,—.
Mc Kendrick, Melveena -- Woman and
Society in the Spanish Drama of the Golden Age. -- Cambridge University Press,
London, 1974, 346 pp., £ 6,50.
Meier, Wilhelm -- Das Prinzip des Unerwarteten bei Jean Giraudoux. -- Akademische Verlagsgesellschaft, Frankfurt, 1974,
213 pp..
Profitlich, Ulrich — Friedrich Diirreninatt.
-- Kohihammer, Stuttgart, 1973, 151 pp.,
DM. 18,80.
Robra, Klaus — Frankreich im Spiegel gesellschaf tskritischer f ranzósischer Theaterstucke 1955 -1970. — Akademische Verlagsgesellschaft, Frankfurt, 1974, 175 pp..
Schoeps, Karl-Heinz — Bertolt Brecht and
Bernard Shaw. — Bouvier, Bonn, 1974, 312
pp..
Seliger, Hel fried — Das Amerikabild Bertolt Brechts. — Bouvier, Bonn, 1974, 297
pp..
Warning, Rainer -- Funktion and Struktur.
— Fink, München, 1974, 272 pp., DM.
36,—.
Axel Hubler
Drama in der V ermittlung von
Handlung, Sprache und Szene.
Eine reprcisentative Untersuchung an
Theaterstucken der 50er und 60er
Jahre
Bouvier Verlag Herbert Grundmann, Bonn,
1973, (Abhandlungen zur Kunst-, Musik
und Literaturwissenschaft Bd 140), 340 pp.,
DM. 48,—.
In deze boeiende dissertatie, waarin de literatuurwetenschappelijke discipline zich over
het drama als tekstfenomeen ontfermt, wil
S. er achter komen hoe de compositietechniek van het drama er precies uitziet als de
basiscomponenten handeling, taal en tafereel als structuurbepalende grootheden gehanteerd worden. Onder `handeling' verstaat S. het inhoudsmoment, een aspect dat
misschien literair maar bepaald niet theatraal toereikend uitvalt; onder `taal' wil hij
dan het talige instrument van de personages
onderbrengen en onder `tafereel' het buitentalige gedrag plus de theatrale ruimte.

Ofschoon hij echt niet lichtvaardig over
deze moeilijke waardebegrippen heenglijdt,
blijft zijn vertrekpunt te sterk steken in een
eigengereide omschrijving van zijn werkapparatuur en meteen is zijn bedoeling ook
gecompromitteerd. Met deze drie begrippen
wil hij daarna de functionaliteit nagaan die
ze ten opzichte van elkaar uitoefenen,
d.w.z. hij tracht vaste gedragsregels te onderscheiden voor de maat van medialiteitsfunctie die ze ieder voor zich inbrengen in
de totale compositie; met het oog daarop
ontwerpt hij een formele inhoudstypologie
die in buiten-mediale en binnen-mediale
inhouden uiteenvalt. Onder de buitenmediale inhouden bestudeert hij een aantal Viëtnam- en Auschwitz-stukken, onder de binnenmediale teksten van H. Pinter, E. Albee,
P. Handke en G. Ruhm. De mentaal-wetenschappelijke grond waarop S. wil staan
is enerzijds de actie-sociologie van T. Parsons en E. Shils, anderzijds de taal-principiële visie van zo uiteenlopende denkers als
K. Buhler, R. Ingarden en J. Mukarovsky,
terwijl hij toch op geen enkel ogenblik een
fenomenologische of semiotische of structuralistische richting uit wil gaan.
C. Tindemans
Malcolm Goldstein
The Political Stage.
American Drama and Theater of the
Great Depression
Oxford UP, New York, 1974, 482 pp.,
£ 8,—.
Catharine Hughes
Plays, Politics, and Polemics
Drama Book Specialists, New York, 1973,
194 pp., $ 7,95.
M. Goldsteins boek lijkt me een belangrijke bijdrage te zijn tot de geschiedschrijving
van het Amerikaanse theater; de aangetrokken bronnen, de materiële inventaris,
de personengeschiedenis, de analyse van de
interne en externe beweging in dit woelige
tijdvak van de jaren 30 zijn stuk voor stuk
zo uitgebreid en accuraat dat elke verdere
discussie niet zonder dit boek zal kunnen
gebeuren. Tegelijk is het op allerlei aspecten sterk te betwisten. De historiografie van
een tijdperk is te eenzijdig verdeeld op het
individuele bestaan van allerlei troepen, al
valt dan nog het hoofdaccent op de werkelijk grote namen (The Federal Theatre, 0.
Welles' Mercury Theater, The Theater
Guild, The Group Theater waaruit de Actors' Studio mentaal voortkomt en zo de
continuïteit uitmaakt). Het boek blijft te
veel reconstructie en de evaluatie is te occasioneel en niet principieel; een fundamentele synthese (standpunten, expressie-
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code, relevant effect) blijft uit, wat verrassend is als toch reeds een reeks detailstudies voorafgaat. Duidelijk wordt enkel de
basisbehoefte van een maatschappij-georienteerde theaterbezigheid (sterk communistisch, waarvan de agitprop-copie of de
proletarische agitatie bewijzen zijn), waarin
ook Broadway in deze periode opgenomen
kan worden (sociaalthematische commercialisering). Zo wordt het geheel meer een
mentaliteitsanalyse dan een resultaatssynthese.
C. Hughes is een jonge sceptische theatercritica die uit haar kijkportie van recente
protest-, agitatie- of ideologiedrama's
poogt te komen tot een antwoord of al deze pogingen nu eigenlijk politiek iets opleveren. De Amerikaanse thematiek staat
uiteraard voorop maar S. heeft ook in de
Europese dramatiek rondgekeken en haar
oordeel blijft, niet eens eng te achten, theatergeoriënteerd: wie politiek theater wil
brengen, dient in eerste instantie theater te
brengen dat politiek werkt. Haar labiele
geloof raakt ze in de loop van de expeditie
niet kwijt; wel heeft ze ondertussen puntige, scherpe, genuanceerde of partijdige
oordelen geformuleerd die kunnen bijdragen tot een meer algemene discussie van
wat politiek en theater met elkaar gemeen
zouden kunnen hebben.
C. Tindemans
Hajo Kurzenberger

Horvaths Volksstucke.
Beschreibung eines poetischen
V erf ahrens
W. Fink, München, 1974, 179 pp.,
DM. 16,80.
In de toenemende stroom van Horvath-dissertaties onderscheidt zich deze studie door
de concentratie op het taal-beeld. Wat vrij
regelmatig wordt uitgelegd als onvermogen
tot het scheppen van een rijke dramatische
taal of als willekeurig instrument tot demystificatie van het gewone volk, wordt
door S. terecht ingepast in een dramatischtheatraal en sociaal-maatschappelijk willen.
Horvath heeft een doorsnee uitgeschreven
van de mens in zijn tijd en uiteraard daarvoor het meest correcte expressie-teken bedacht. In gedetailleerde analyses achterhaalt
S. het niveau van de omgangstaal als bewust depersonaliserend, als manipulatie-instrument voor een bewustzijn en een tijdsgevoel; als hij dan de klassiek-dramaturgische instrumentalisering van de dialoog uittekent, weet hij meteen ook de essentiële
dramatische vernieuwing van Horvath vast
te houden en te synthetiseren.
C. Tindemans

FILM

Calder, Jenni — There must be a lone ranger. — Hamish Hamilton, London, 1974,
241 pp., £ 3,95.
Phillips, Gene D. — Graham Greene: The
films of his fiction. -- Teachers College
Press, New York, 1974, 203 pp..
Camp, Gaston van — Onstuitbare techniek.
— Davidsfonds, Jeugdreeks, Leuven, 1974,
143 pp., BF. 120.
Florquin, Joos -- Ten huize van. 10. —
Davidsfonds, Leuven, 1974, 334 pp., BF.
165.
Het Davidsfonds Kartoenboek 7. — Davidsfonds, Leuven, 1974, 107 pp., BF. 80.
Gian f ranco Bettetini

The Language and Technique of the
Film
Mouton, Den Haag,'Paris, 1973, 202 pp.,

f 48,—.
Dominique Noguez, ed.

Cinéma: Theorie, Lectures
Klincksieck, numéro spécial de la Revue
d'Esthétique, Paris, 1973, 404 pp., FF. 44,—
Michael Buselmeier

Das gliickliche Bewusstsein.
Anleitung zur materialistischen
Medienkritik
Luchterhand, Darmstadt, 1974, 253 pp.,
DM. 12,80.
Wat het essay van Bettetini doet verschillen
van recente gelijkaardige werken op dit gebied van de filmsemiologie is zijn voorzichtigheid. Het is trouwens een van de waardevolle elementen van dit boek dat S. zorgvuldig en niet louter uit theoretizeerzucht
begint met enkele basisbeschouwingen
over semiologie en de (beperkte maar zekere) toepasbaarheid daarvan op het gebied
van de film. Het hoofdmoment van Bettetini's werk valt uiteen in twee delen,waarin
hij de `dubbele articulatie' van de film uiteen probeert te zetten. Pertinent lijkt mij
wel dat hij de zogenaamde technische elementen integreert in deze articulatie (als
tweede element, het eerste zijnde het `iconisch' element). Bettetini put uitvoerig uit
de theorieën van Morris, Greimas, Barthes
en vooral Metz. Het is echter opvallend
voor de hele thematiek dat dit boek uiteraard wel degelijk `verhelderend' werkt,
maar weinig 'op-heldering' brengt in de
problematiek van de filmsemiologie. Themata worden gereorganiseerd, en hier en
daar treft men een originele uitschieter
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aan. Naar mijn gevoelen blijft dit ontoereikend, en gezien de stand van zaken, een
beetje benauwend dat we nog altijd maar
aan de prolegomena toe zijn. Sluitende, totale filmtheorieën lijken momenteel wel
onmogelijk (zoals trouwens sluitende filmgeschiedenissen). Is het daarom misschien
dat een werk zoals Cinéma: Théorie, Lectures zo veel meer overtuigend werkt? Het
is minder systematisch, maar biedt in de
gediversifiëerde aanpak erg boeiende en
prikkelende lectuur. Misschien komt het
ook omdat in dit werk een grotere cinematografische bekommernis schuilt en voelbaar is dan in andere werken gewijd aan
filmsemiologie. De theorie groeit hier telkens voort uit een (als het ware) dwingende noodzakelijkheid. Hiervan getuigt in de
eerste plaats al heel sterk de indeling die
zo'n nadrukkelijk accent legt op het begrip
`continuïteit' in het filmgetheoretizeer. In
een eerste deel, onder de welluidende titel
`Textes anciens, nouvelles approches' hebben de samenstellers enkele teksten samengebracht (o.a. van Bela, Balasz, Arnheim,
Kracauer, en Panofsky) van theoretici die
pre-semiologische bekommernissen hadden.
Op die manier wordt de lezer uitgenodigd,
om het voor een groot deel te weinig gekende filmtheoretisch verleden opnieuw te
gaan exploreren. Gezien de context, de omlijsting van deze klassiekers door bv. mensen zoals Jacobson (vertegenwoordigd met
zijn enige tekst over film, daterend uit 1933
en een interview), Pasolini en Metz, wordt
men aangespoord om verbanden te leggen,
die tot verrassende resultaten zouden kunnen leiden. Iemand als Garroni (in een erg
goed stuk over Eikhenbaum) doet het ons
als het ware voor.
Eén van de beperktheden van de filmsemiologie, zoals die bv. toegepast en uitgewerkt wordt door een C. Metz, is dat zij
zich op een enge en weinig produktieve
manier beperkt tot de `narratieve film' (om
niet eens het onderscheid te maken: het
narratieve in de film). De linguïstieke herkomst van de discip line is hier zeer sterk
merkbaar, en werkt vaak als een belemmering. Het markante van deze lezing nu is
dat ze dit tekort probeert te doorbreken.
Rechtstreeks bv. in een deel dat gewijd is
aan de niet-narratieve film. Het zal niemand verbazen die zich een beetje met deze cinema bezighoudt, dat het juist dit kapittel is dat nogal zwak uitgevallen is. Noch
de teksten van P. A. Sitney, noch die v an
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Jonas Mekas of Annette Michelson (alle
drie Amerikaanse filmtheoretici); noch de
manifesten v an de futuristen of stukjes
proza zoals dat van de schilder L. Survage
kunnen het dilemma uitwerken, overschrijden, negeren. Ze blijven als het ware gevangenen van de `esthetische' doem die er
op dat soort cinema rust.
Daarom is het tweede deel van het boek
(Le Cinéma Narratif: Déconstruction, Lectures) eigen lijk van groter belang omdat ze
concreter (zij het zeer indirect in probleemstelling) vertrekt van de strakheid van de
narratieve codificering om ze, zoals de titel
suggereert, af te breken, en dus bijgevolg
ook: radicaler te analyseren dan tot dan
toe de narratief gebonden filmsemiologen
(a la Metz) hadden gekund. Het zijn nochtans soms maar korte fragmenten, en zoals
het prachtig opstelletje van Barthes (Diderot, Brecht, Eisenstein) niet meer dan
schetsen. En hier ziet men bv. ook hoe de
theorie terug kan omslaan in de praxis van
de filmkritiek: C. Oilier geeft er een schitterende demonstratie van in een analyse
van het werk van J. von Stemberg. Een
zeer uitvoerige gecommentariëerde bibliografie vult dit monumentaal werk aan.
Jammer dat er een tekort is aan informatie
betreffende de herkomst van de verschillende essays, en dat er een alfabetisch register ontbreekt. Maar dat zijn tenslotte
schoonheidsfoutjes in een werk dat (blijkbaar) gestart is als een bescheiden speciaal
nummer van een tijdschrift, en uitgegroeid
is tot een uitpuilende en uitdagende chaotische verzameling van interessante filmbeschouwingen. Dat deze boeiende brok filmlectuur uit Frankrijk moest komen is niet
verwonderlijk: het is misschien wel normaal
dat filmgetheoritizeer het best floreert op
een doodzieke en anemieke filmproduktie,
waar de doordeweekse bloedarme filmkritieken de weerspiegeling van zijn. Het
zwaartepunt van de Franse film ligt momenteel zeer duidelijk buiten het domein
v an de filmbezigheid stricto sensu.
In deze context wou ik graag een kort
(nauwelijks 44 pp.!) essay signaleren dat
ongemeen verduidelijkend en agressief-radicaal een paar basisideeën i.v.m. filmsemiologie uiteenzet. Het hoofdstuk heet: 'Filmsprache und Filmsyntax' door Gunter
Schanz en komt voor in een reader die
daarenboven uiterst boeiende opstellen verzamelt over massamedia.
Eric De Kuyper
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Iet Nederlandse bankwezen in viervoud, p. 195
Na een korte behandeling van het ontstaan van de banken en hun functie in de
crisisperiode na de Eerste Wereldoorlog schenkt de auteur vooral aandacht aan
de veranderende rol van de banken in de huidige financierings- en investeringspolitiek. Een overzicht van de balanstotalen der diverse banken en de percentages maakt de beschouwingen zeer concreet.

Wat heeft Mao tegen Confucius? II, p. 205
In het tweede deel van zijn bijdrage herinnert de auteur aan de uitgesproken
anticonfuciaanse instelling van Mao, en de theoretische en praktische verantwoording daarvan. De bijwijlen pertinente en pijnlijke kritiek van Lin Piao
leidde tot een verscherpte kritiek op Confucius en een nieuwe bevestiging van
het echte marxisme, dat de Sovjet-Unie zou hebben verloochend.

De godsdienst en de kwaliteit van het leven, p. 215
De analyse die de president van de Wereldconferentie voor Godsdienst en
Vrede heeft gegeven in zijn openingstoespraak van het internationale congres
te Leuven, getuigt van een scherpe observatie: het uitgangspunt van zijn oproep
om de menselijke persoon en de menselijke vrijheid te eerbiedigen gaat uit van
deze stelling: de levensgrote problemen van de hedendaagse wereld worden niet
als zodanig erkend ofwel omdat de consumptie-maatschappij bepaalde gedragspatronen vrijwel onontkoombaar maakt ofwel omdat sociale bewogenheid niet
wordt aanvaard als wezenlijk deel uitmakend van godsdienst en eredienst. De
micro-ethiek speelt een belangrijke rol in de godsdienst, maar de macro-ethiek,
de bezorgdheid over de normen waarnaar de maatschappij waarin men leeft,
zich richt, blijft nog te veel zeldzaamheid.

Vrijheid van denken binnen ideologische
gebondenheid, p. 230
Hoe vrij is de discussie onder filosofen op een internationaal forum, dat in een
stad als Moskou wordt belegd? Officieel, voor het publiek van de buitenstaanders, is de orthodoxie van het marxisme - leninisme helemaal niet aan de orde.
Binnenskamers blijkt wel een vrij open dialoog mogelijk te zijn voor zover het
om objectieve tekstanalyses en -interpretaties gaat èn deze binnen de orthodoxie gerecupereerd kunnen worden. Gevaarlijke neo-marxistische dissidenten als
de maoïsten en een J. Habermas werden tot de vergadering niet toegelaten
maar bij verstek veroordeeld.

De sociale achtergrond van het werk van
Eyvind Johnson en Harry Martinson, p. 240
De bij ons weinig bekende Nobelprijswinnaars voor literatuur behoren tot de
zo geheten arbeiders-schrijvers, autodidacten die in de heel bijzondere Zweedse situatie over een rijke culturele bagage beschikken. Ofschoon hun werk in
eigen land al lang officieel gehonoreerd werd, is de kwalificatie arbeidersschrijvers niet onverdiend, omwille van hun pacifistisch en maatschappijkritisch
engagement, dat trouwens stoelt op hun eigen ervaring van het harde arbeidersbestaan.

Filologen, p. 249
Zelfs het tot nu toe zo autonome vakgebied der filologen is in beweging gekomen. De vroegere concentratie van het vak op de `interpretatie' is vervangen
door het zoeken van een theorie waarbij de (literaire) tekst vaak onder de tafel
uit het zicht verdwijnt. Het gaat helemaal niet meer om esthetisch-literaire
waarden. Beheersend in de discussie blijken te zijn de structuralistische methodiek en de marxistische maatschappij kritiek.

Het Midden-Oosten, p. 252
De strijd om de olieprijzen is nog lang niet voorbij; er zijn dreigingen, van
psychologische oorlogsvoering tot directe militaire oorlog toe. De bemiddelingspogingen van Kissinger zijn deze keer veel moeilijker, omdat het thans om
fundamentele politieke onderhandelingen gaat en niet om het staken van militaire acties. De Arabische topconferentie te Rabat geeft op zich weer nieuwe
verwikkelingen te zien.

Het Nederlandse bankwezen in viervoud
Th. P M de Jong

Het bankwezen heeft in Nederland tijdens een viertal periodes bijzonder
van zich doen spreken.
In de 17e eeuw wisten de Hollanders met hun wisselbanken — Middelburg,
Rotterdam, Delft en Amsterdam — het betalingsverkeer te moderniseren.
Edele `penningen' van heinde en ver — versneden of versleten -- werden
door de wisselbanken op gewicht gewogen. De aanbrengers werden in guldens banco te goed geschreven, waarmee zij `giraal' hun schulden aan derden konden verrekenen.
In de 18e eeuw zag het er even naar uit, dat op basis van de Amsterdamse
kapitaalmacht een internationale markt zou ontstaan voor handelskrediet.
Deze poging is echter mislukt en zou eerst in de jaren 1924 -1929 worden
herhaald. Van meer belang was de periode 1850 -1880, die dan ook als
tweede bijzondere fase ten tonele kan worden gevoerd. De `handelsbanken'
-- verstrekkers van krediet voor een termijn korter dan een jaar — kregen
toen hun beslag. De Twentsche Bank, Amsterdamsche en Rotterdamsche
Bank werden tussen 1861 en 1871 opgericht. In dezelfde periode werd
voorts druk geëxperimenteerd met investeringsbanken, waarvan in feite alleen de Banque de Paris et des Pays-Bas is overgebleven. De financiering
van de industrie — met name van de Indische cultuurbedrijven — werd in
deze jaren ter hand genomen door oude koopliedenhuizen als Mees & Co,
Van Eeghen & Co, en door de Handelmaatschappij, die in 1824 door
koning Wi ll em I was opgericht. Deze nieuwe vormen gaven het bankwezen
een meer gevarieerd aanzien. Bestaande effectenhuizen begonnen zich bij
deze ontwikkeling aan te sluiten: zij gingen of zelfstandig opereren als emissiehuis op de kapitaalmarkt dan wel functioneerden zij als kantoor, waar
de beleggers hun bestellingen deponeerden, zodra er leningen aan de markt
waren gekomen.
Het Nederlandse bankwezen heeft tot omstreeks 1920 deze `kapitaalkrachtige' inslag behouden. We zijn dan aanbeland in de derde periode. Vanaf
1914 is geprobeerd om een overheersende positie in te nemen in de financiering van handel en industrie binnenlands. Bovendien zijn energieke
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pogingen ondernomen om een vooraanstaande positie in te nemen op de
Westeuropese markt. Bij beide pogingen heeft men aanvankelijk vanuit de
kapitaalmarkt geprobeerd om deze doeleinden te realiseren.
Zo ontplooiden banken grote activiteiten bij het aan de markt brengen van
aandelen en obligaties voor Nederlandse bedrijven, die nog in een vroeg
stadium van hun ontwikkeling zaten. Wanneer de beleggers het vertrouwen
dat de banken opbrachten in de betreffende industrie, niet deelden, werd
een deel van de lening in eigen portefeuille gehouden. Tijdens de handelscrisis (1921 - 1924) moesten de banken de aangegane risico's met duur geld
'bekopen'. Sindsdien werden zij zo voorzichtig, dat actuele beschrijvers van
het Nederlandse bankwezen er meestal van uitgaan, dat de banken zich
vóór 1950 nauwelijks hebben bezondigd aan industrieel investeringskrediet
of aan participatie met kapitaal in bedrijven1.
De activiteiten op het terrein van de internationale kapitaalmarktzaken
werden na 1924 voortgezet. Hier werd eerst tijdens de crisisjaren een (voorlopige) domper op de vreugde gezet. De belangstelling voor internationale
zaken dateerde overigens van oudere datum dan die voor de binnenlandse
nijverheid. Het te Amsterdam aan de markt brengen van internationale
leningen — met name door Hope & Co — had in de 19e eeuw gestadige
uitbreiding gevonden. Vanaf 1880 hadden meerdere huizen zich als emittenten opgeworpen, waaronder de Handel-Maatschappij, terwijl andere
als administratie-kantoor coördinerend waren opgetreden om buitenlandse
aandelen bij Nederlandse beleggers onder te brengen.
Na de handelscrisis (1923) werd met voortvarendheid op dit pad voortgegaan. Rond 1928 wist Amsterdam 10% van het volume aan effecten dat te
Londen werd geplaatst, af te zetten. De Amsterdamse markt was daarmee
naast het almachtige financiële centrum rond Lombard Street tot een der
belangrijkste secundaire centra geworden van de internationale kapitaalmarkt. Eenzelfde prestatie wist men te bereiken in de handel van driemaands-wissels: doordat de grote Amsterdamse huizen zich garant stelden voor de door anderen aangegane wissel-verplichtingen, gingen deze
'accepten' een eigen leven leiden. De lengte van dat 'leven' kon door verlenging oplopen tot vier jaar: op basis van de handelswissel werd een financieringsinstrument gecreëerd voor het internationale middellange krediet,
waaraan vooral de Duitse industrie behoefte had. Zo bestond te Amsterdam in de jaren twintig een eigen vorm van `kapitaalmarktachtige' financiering voor de investeringsmiddelen van de industrie.
1 H. W. J. Bosman, Het Nederlandse Bankwezen, N!BE, Kluwer, Deventer, 1973,
58 pp.. Alle publikaties in deze serie staan onder redactie van een door Prof. Dr. H.
W. J. Bosman geleide raad van het Nederlands Instituut voor het Bank- en Effectenbedrijf, verzorgd door de uitgeverij Kluwer, Deventer.
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Deze derde periode bracht het bankwezen aan de grenzen van een algemene machtspositie. Tijdens de jaren van de crisis volgde er een ernstige
terugval. Toen de kruitdamp daarvan was opgetrokken, hadden zich in
feite al de contouren vrijgemaakt van een geheel anders georganiseerde
markt.
Een aantal ontwikkelingen hadden de voorheen centrale functie van de
effectenhandel en van het handelskrediet, aangetast.
Besparingen werden in toenemende mate naar de institutionele fondsen
geleid. Deze gaven als beleggers het `beursspel' een meer collectief aanzien,
waardoor banken een geringere rol hadden te spelen.
Daarnaast bleken de institutionele beleggers -- zoals pensioenfondsen —
bereid om kapitaalvragers — b.v. gemeenten en bedrijven -- rechtstreeks
van dienst te zijn. Naast de officiële markt ontstond er zo een 'onderhandse' markt, waarop de banken niet direct een belangrijke rol wisten te
spelen.
Nog beslissender was de structuurwijziging, die men als volgt kan omschrijven: kapitaal voor investeringen werd door de bedrijven grotendeels zelf
`georganiseerd' uit de winst, waarbij fiscale faciliteiten — investeringsaftrek -- een stimulerende rol speelden. Daarnaast werd de financiering
van grote lichamen, zoals van gemeenten en overheden, via eigen instellingen geleid, zoals de Bank voor Nederlandse Gemeenten, dan wel `onderhands' geregeld, zoals met het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Bovendien werden vele infra-structurele werken -- schoolgebouwen, wegen en
gezondheidsdiensten — gefinancierd uit de lopende -- en daarom steeds
maar oplopende --- middelen van de schatkist.
Zo werd in steeds grotere mate door overheden en bedrijven de zelfvoorziening beoefend, waar het kapitaal betrof. Daarentegen werd door de
groei van de inkomens en van het aantal -- kleinere -- betalingen de behoefte aan een snel-werkende organisatie van het betalingsverkeer steeds
groter.

Op

dit punt bezaten de vóór 1950 nauwelijks in tel geweest zijnde

girodiensten een belangrijke voorsprong op de handelsbanken. De landbouwbanken wisten daarnaast sneller dan de handelsbanken in te schieten
op de financieringsbehoefte van de middengroepen (met name op het vlak
van de woning). Aangezien nu eenmaal overal in Nederland het agrarisch
belang zijn eigen organisatie had, bezaten de landbouwkredietinstellingen
vele kleine kantoren, ook al waren deze vaak bemand met een `deskundige
half-was'. Aan dat laatste euvel was, naarmate de vraag naar bankdiensten
toenam, iets te doen. Hulpkantoren, sub-agentschappen of spreekuren in
een plaatselijk café vormden een geschikt vertrekpunt om over te stappen
op een zelfstandig kantoor. Van daar uit zijn de landbouwbanken met ongegeneerde slimheid de steden binnengedrongen om thans -- na de fusie
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tussen beide centrales — de groep met het grootste balanstotaal te vormen.
Dat is nog iets anders dan de belangrijkste positie op de markt: maar wat
niet is kan nog komen. De meest recente stap getuigt van voortvarendheid.
Met 's werelds grootste bank -- de Bank of America -- werd een dochterbedrijf gesticht, dat zich bezighoudt met het neusje van de handelsbankzalm: internationale kredietverlening.
De voedingsbron van de oude handelsbanken was gelegen in de kassen van
handelsondernemingen -- en met name dan van de Indische cultuurbedrijven — en in de naar belegging in effecten onderweg zijnde spaarpenningen
van de goed-Nederlandse burger. De nieuwe bron bevindt zich — nog
steeds — bij de bedrijven: maar deze bankieren in grote mate zelf -- van
moeder naar dochters — of creëren krediet via de onderhandse markt. Een
toegankelijker bron vormen daarom thans de gelden van instellingen, ziekenhuizen en gezinnen. Het heeft tot ongeveer 1960 geduurd voor de handelsbanken duidelijke voorstanders werden van een beter `giraal' systeem,
resulterend in een naast — en ook wel met — de Postgiro opererende
Bankgirocentrale (1967). Bovendien begon men vanaf dat moment — actiever dan daarvoor -- over te gaan tot het vestigen van filialen. Om de
stroom van nieuwe zaken te kunnen verwerken stond men voor de noodzaak tot het in gebruik nemen van elektronisch reken- èn leestuig. Voorts
moest men door hogere tariefsvergoedingen de gelden naar zich toe zien te
krijgen. Aanvankelijk door op rekening-courant gelden rente te gaan betalen, daarna door de introductie van een eindeloze scala van deposito-biljetten, kasobligaties, spaarrekeningen en door de verkoop van `eerbewijzen in
het financiële wonderland', zoals plus-spaarders, trouwe spaarders, zilvervlootcliënten en dergelijke.
Heel deze flora en fauna kon worden opgekweekt, omdat in de economie
van aller overvloed de gulden thans bijna per maand een cent verliest. (Bij
12% prijsstijging per jaar). Mocht het komen tot meer deflatoire -- of minder inflatoire — omstandigheden, dan staat ons nog een leuk festijn te
wachten (b.v. kostenvergoedingen voor het aanhouden van rekeningen en
mogelijk het weer invoeren van provisies, b.v. wanneer men teveel kleine
betalingen doet via de bankgiro). Aangezien de postgiro bezig is om zich
met de Rijkspostspaarbank te ontwikkelen tot bank — rood staan, persoonlijke leningen en hypothecaire voorschotten — zal dat festijn -- zo het
mocht komen (en eens komt het — doch de vraag is wanneer en hoe snel)
door het monsterverbond `Den Uyl - Kapitaal B.V.' wel tot aller tevredenheid worden afgewikkeld.
De vierde -- onze — periode is er dus een van bijzondere groei, branchevervaging, heftige concurrentie en verspreiding van het instituut bank over
alle volksklassen.
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Er zou enige twijfel kunnen bestaan over de vraag of deze vier periodes:
17e eeuw, midden 19e eeuw, de jaren 1914 -1930 en de jaren vanaf 1960 —
zich markant hebben onderscheiden van andere decennia. Het opvallende
is nochtans dat de produktie aan monetaire commentaren --- wetenschappelijk-universitair, in de persmedia, vanuit de bedrijfstak zelf en uitgesproken door `Jan Publiek' — in deze periodes belangrijk groter zijn geweest
dan in de tussenliggende tijdperken. In dit opzicht is er thans wederom een
hausse in commentaren.
Het door de banken in 1952 opgerichte instituut voor studie van het banken effectenbedrijf trad tot nu toe op als sponsor van een serie wetenschappelijke publikaties. Men geeft daarnaast een maandblad uit waarin deskundigen uit de universitaire centra en uit de bankwereld in korte bijdragen
hun zienswijzen ventileren en verzorgt daarnaast de opbouw van een bibliotheek. Dat `onze' periode kans loopt een bijzondere te worden, kan mede
worden gedestilleerd uit een nieuw initiatief van het N.I.B.E. In principe
bedoeld voor de `gemiddelde bankwerker' en de geïnteresseerde `buitenstaander' werd in samenwerking met de uitgever Kluwer een serie handzame werkjes --- van ieder minder dan 100 bladzijden --- opgezet. Van de
vier thans verschenen boekjes — het kunnen er al meer zijn wanneer de
lezer van Streven dit leest --- heeft dat van de Tilburgse hoogleraar H. W.
.T. Bosman een informatief karakter. De financiële instellingen -- te beginnen bij De Nederlandsche Bank -- passeren er -- met hun doelstellingen,
functies en veranderingen in bedrijfsstijl sinds 1960 — de revue: algemene
banken. coöperatieve banken, spaarbanken, hypotheekinstellingen, girodiensten, financieringsmaatschappijen, voorschotbanken, de Bank voor Nederlansche Gemeenten en de Nationale Investeringsbank. Tot slot wordt
ingegaan op de verhouding van `hen' die elkaar het meest bijten: de tot
algemene bank geëvolueerde handelsbanken, de naar de burgers toegekomen boerenbanken, de zich tot gezinsbank ontwikkelende spaarbanken en
de giro, onderweg naar de status van 's Rijks allemans geldinstituut. In
deze volslagen betrouwbare gids worden slechts de vroegere banque d'affaires-allures van de handelsbanken onderschat (p. 19, 23).
B. de Smalen behandelt in Effectenbeurs in nieuwe stijl de modernisering
van de `Amsterdamse effectenmarkt' 2. Naar een insider mij vandaag toevertrouwde, was dat wel nodig ook. Verklaarbaar is deze trage aanpassing natuurlijk wel: de eens almachtige in financieland sukkelde na 1950 voortdurend met bloedarmoede. Maar de tijden veranderen wat dit betreft, en
mogelijk ook juist op tijd de `beurs'. Bedrijven zien hun winstbuffer, waardoor zelffinanciering tot usance kon worden, afnemen. Internationaal
2 B. de Smalen, Effectenbeurs in nieuwe stijl, N.I.B.E., Kluwer, Deventer, 1974, 63
pp..
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dreigt de gulden voorts een `harde' valuta te worden, waardoor kapitalen
van elders worden aangetrokken voor beleggingsdoeleinden.
Het derde boekje -- in twee deeltje uitgegeven — is rondweg een verrassing'. Jhr. drs. W. R. Th. I. M. van der Does de Willebois heeft iets trachten
te doen waar niet direct de `gemiddelde bankwerker' op zit te wachten,
maar waar `monetair Nederland' bepaald behoefte aan heeft 3. Gans alleen
neemt hij huidige functies (deeltje 1) en groeifactoren (2) van het moderne
bankwezen onder de loupe. Zijn systematische aanpak laat zich vergelijken
met wat Westerman in 1920 presteerde met zijn nog altijd boeiende studie:
De concentratie van het bankwezen. Voor `outsiders', waartoe men de `cultuurlezers' van Streven goddank mag rekenen, valt het bijzondere karakter
van deze korte studie niet in enkele zinnen aan te tonen. Temeer niet omdat het mij niet zou verbazen wanneer de waardering bij de deskundigenqualitate-qua wel eens zou kunnen luiden: onklaar van lijn, te weinig
afgerond, leuke poging. Dat oordeel is op zich juist, maar doet nauwelijks
ter zake. De auteur heeft zich gedistantieerd van de werkwijze die in vele
studies over banken wordt gepraktiseerd: `Men kijkt door de vensters van
de bank ... al of niet met vluchtige verwijzingen naar het economisch landschap'. Daarentegen neemt Van der Does de prestatie der banken in beschouwing vanuit de financiële behoeften der moderne economie. Hij
vraagt zich daarbij af waar die behoeften lagen — en in welke sectoren zij
zullen liggen -- en gaat vervolgens na of banken er rendabel in kunnen en
in hebben voorzien.
Bij dat onderzoek stootte hij op de volgende merkwaardigheden:
-- In de jaren zestig slaagde het bedrijfsleven er steeds moeilijker in om de
investeringen te financieren uit de bruto bedrijfsbaten;
-- Daarin werd vanaf 1966 in sterker mate dan voorheen voorzien door
het bankwezen. Het percentage van 10%, dat de banken van de totale bedrijfsfinanciering zijn gaan verzorgen, mag gering lijken: de marge is niet
zelden doorslaggevend.
— Meer algemeen wisten de banken de trage voortgang in de jaren vijftig
om te zetten in versnelde groei. De toename aan kredieten -- sneller dan
die van de balanstotalen -- was zelfs sterker dan die van de netto investeringen (inclusief voorraden).
-- De bijdrage van de industrie tot het nationaal inkomen stagneert (qua
percentage), terwijl de kredietbehoefte thans toeneemt. Is het bankwezen
bezig de dalende vermogenspositie van het bedrijfsleven te financieren, zoals in de jaren vijftig met de textielindustrie is geschied? Dat zou niet veel
3 W. R. Th. I. M. van der Does de Willebois, Het Nederlandse algemene bankwezen.
I. Binnenlands bedrijf en huidige functies, 80 pp., II. Groeifactoren, 62 pp., N.LB.E.,
Kluwer, Deventer, 1974.
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goeds beloven. Of financiert het bankwezen een fase van reconstructie? De
auteur is er niet gerust op en meent dat de industrie als `groeibepalende'
factor voor het bankwezen op de terugtocht is.
— Duidelijker kon de auteur niet zijn, omdat de wijze waarop De Nederlandsche Bank de statistiek van de grote kredieten verzorgt, verouderd is.
— Op de markt voor consumptieve kredieten heeft zich een aardverschuiving voorgedaan. De oude geldschietbanken van de overheid en gemeentes,
die in 1950 nog 86.7% verzorgden van de `private leningen', zagen hun
aandeel slinken tot 22.3%. In dit marktsegment drongen de banken fors
binnen. Hier liggen ook de meeste toekomstkansen.
— De keerzijde van deze medailles vindt men aan de passiva-zijde. De
banken hebben, zoals reeds werd vermeld, hun assortiment spaar- en depositobiljetten drastisch uitgebreid. Het rekening-courant geld is relatief van
minder belang geworden. De grote variatie aan geldvormen, welke Tj.
Greidanus al (1931) beschouwde als een kenmerk van een hoog-ontwikkeld
bankwezen, onderstreept nogmaals dat `onze' periode een bijzondere is4.
De conclusie van Van der Does: `Dat sinds 1950 het geldscheppend vermogen is afgenomen' — moet dan ook met de nodige voorzichtigheid worden
gelezen. Het kan waar `worden', zoals reeds werd gesuggereerd met de
boutade `Den Uyl - Kapitaal B.V.'. Treedt er een ernstige recessie in, dan
kan veel van het aangetrokken geld wel eens een kostbare lastpost worden.
Maar in principe wijst de groei van `schaduw'-geld op grotere volwaardigheid.
-- Daarmee zijn we bij de hamvraag aanbeland. Is het bankwezen, dat in
de drie vroegere periodes een snelle bestorming van de burcht in financieland heeft ondernomen en toen bij kerend tij diep is weggezonken, met eenzelfde manoeuvre bezig? Heeft men vanaf 1960 de stappen voorwaarts gezet zoals in de Echternachse boet-processie en keert men straks op zijn
schreden terug? Of weet men deze cirkel duurzaam te doorbreken?
-- Van der Does ziet de industrie niet direct als belangrijke stimulerende
factor in de nabije toekomst. De zorgen die zich daar opstapelen, zullen
deels door banken worden afgewikkeld, met alle narigheid en kosten die
begrafenissen meebrengen en waarbij de vakbonden de erfenis, zo deze er
is, zullen opeisen. Vervolgens wil de overheid nog wel eens inspringen en
ook dat levert dan geen cliënten op voor de banken. Tenslotte zal het bedrijfsleven zelf door fusies een deel van de reconstructiearbeid op zich
nemen. En grote bedrijven hebben wel bankrekeningen, doch stellen daarbij veelal zelf de condities vast.
-- Meer soelaas lijkt er te schuilen in de richting van de gezinnen. Daar
valt veel te financieren, zowel qua leningen als om geschikte belegging te
vinden voor kasgelden. De toekomst zal moeten leren of het met het be-
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steedbaar inkomen crescendo zal gaan. De verwachtingen daaromtrent zijn
nog steeds positief, waar man én vrouw beide — en dan liefst gekwalificeerd — aan het arbeidsproces deelnemen. Maar voor de rest van de bevolking zijn de verwachtingen minder positief. En bij dit alles blijft er het feit
van de sterke concurrentie. Tot zover Van der Does.
— Soelaas kunnen de banken vinden op de Europese geldmarkt. De
groei daar is sinds 1960 fenomenaal geweest en heeft zijn weerslag gevonden in de bijzondere `balansopblazing'. — thans 40% van de balansen der
algemene banken --- van de Nederlandse banken. De bank die aan deze
markt zijn hoofdfunctie zal willen ontlenen, zal zichzelf door het opkopen
van een `Londense' of `Zwitserse' bank moeten zien te internationaliseren,
dan wel door een internationale bank worden overgenomen.
— Gegeven de afnemende behoefte binnenlands en de gecompliceerdere
vraagstukken internationaal moet met de volgende tendenties rekening
worden gehouden:
De markt is in principe al oververzadigd. De landbouwbanken en de
combinatie Rijkspostspaarbank/Postgiro met ieder circa 2500 verkooppunten hebben een niet meer in te halen voorsprong op het algemene
bankwezen (samen niet meer dan 2000 kantoren).
`Binnenlands' gezien lijkt het dan ook voor de hand te liggen dat er
`fusie-prestaties' zullen worden gevraagd van de handelsbanken. De
Algemene Bank Nederland samen met de Middenstandsbank? Zal de
centrale bank dat toestaan? Een `internationalisatie' van de Algemene
Bank Nederland met een beperkt, maar `gekwalificeerd' net binnenlands? Of fusies over de grens van het bankwezen heen? Middenstandsbank met het conglomeraat van spaarbanken, welke laatste ondanks de
recente bundeling -- waarbij Mees & Hope een rol spelen — thans al
zware klappen hebben gekregen 5. Voortschrijdende branche-vervaging
— verzekeringsmaatschappijen en banken, en zeker hypotheekmaatschappijen en banken — kan daarnaast gaan optreden.
De kleinere banken — Mees & Hope, Nederlandsche Credietbank, Slavenburg's Bank, Van Lanschot, en de Banque de Paris et des Pays Bas
— zijn -- met een gezamenlijk balanstotaal van f 125 miljard -- de
laatste jaren relatief snel gegroeid. Zij kunnen veelal beter dan de grote
banken maatwerk leveren. Anderzijds -- en dat blijkt thans — kunnen
zij minder doeltreffend dan de grotere banken met hun vele filialen
4 Tj. Greidanus, Verschillende Geldvormen, bijdrage tot Economische Opstellen,
aangeboden aan Prof. dr. C. A. Verrijn Stuart, 1931, pp. 102 -120.
5 De algemene spaarbanken beheerden in 1960 nog 27,7 % van de spaargelden, in
1972 23,6 %. Zie ook het tableau.
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over de markt vegen en is hun macht geringer om tijdelijk aanlokkelijke
rentes aan te bieden; een tegenslag in de conjunctuur kunnen ze slechter
verwerken. Maar al deze banken zijn al voor een deel `bezit' van internationale banken. Bovendien zullen de grote banken, wanneer de conjunctuur-vertraging zou uitlopen op een recessie, ernstig in de boot gaan
met hun vele kantoren en hun onoverzichtelijk groot personeelsbestand.
-- De toekomst wordt bepaald spannend.

Te hopen is slechts dat de banken niet bij zwaar weer snel de terugtocht
zullen kiezen en de rekening zullen presenteren aan het `onmachtige
gemiddelde personeelslid'.
Voor de groei van de vele banken sinds 1960 waren bankiers met knappe koppen en visie een vereiste: voor de toekomst zullen deze 'vermogenstitels' onmisbaar blijven.
Bovenal echter is het te hopen dat een bijzondere capaciteit — verantwoordelijkheidsbesef en sociaal-cultureel engagement -- de bankbestuurders zal kenmerken. In de vroegere periodes waren die er steeds:
Phoonsen in de 17e eeuw, Blijdenstein, Sarphati en Cremer in de 19e
eeuw en Crena de Iongh en Van Leeuwen in de crisisjaren. Maar zij
waren niet bij machte de koelere rekenaars te overstemmen.
Hoe zal het wat dat betreft gaan?
Een ding is zeker, de bank die deze mensen bezit, zal `relatief' gezien winnen, e.g. het minst verliezen. Voor het overige is de `culturele' presentatie
van het bankwezen sinds 1950 no g al afwachtend geweest. De kans dat in
de vierde periode de Echternachse boet-processie zal worden vervangen
door een taai volgehouden beklimming van een bergtop, lijkt dan ook niet
groot.
Moge dit pessimisme --- met het oog op de werkers en het sociaal-economisch belang van een kwaliteitsbankwezen --- worden afgestraft.

Bro H :
Tabel D-18 uit Financial Structure and Development, 1969, van Raymond
W. Goldsmith. De gegevens voor 1972 werden door de auteur berekend uit

Statistisch Zakboek 1973, uit H. W. J. Bosman, Het Nederlandse Bankwezen, 1973, uit Kwartaalbericht, De Nederlandsche Bank, 1973, no. 4 en
uit de Nationale Rekeningen 1972, uitgave Centraal Bureau voor de Statistiek. Kolom 22 werd door de auteur berekend op aanwijzingen van Goldsmith's (studie uit 1969) betreffende de F.I.R., te weten de Financial Interrelations Ratio (p. 86 e.v.).
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Tableau van de ontwikkeling der vorderingen van financiële instellingen in
Nederland (1913 - 1972)
van totaal der vorderingen
van alle financiële instellingen
1972 %
1. De Nederlandse Bank
2. Alg. Bank Nederland
3. Amro Bank
4. Ned. Middenstandsbank
5. Mees & Hope;
Credietbank;
Slavenburg;
Van Lanschot;
Pierson;
Banque de Paris
6. Albert de Bary;
Banque de Suez;
Mendes Gans;
Bank of Tokyo;
Oyens & Van Eeghen;
Lentjes & Drossaert;
B. der Bondssp.banken:
Kas-Associatie
7. Landbouw kredietinstellingen
8. Postcheque en
2.9
Girodiensten
9. Rijkspostspaarbank
10. Algemene spaarbanken
11. Westland - Utrecht
Hypotheekbank
12. Friesch - Groningsche
Hypotheekbank
13. Alle hypotheekbanken
14. Financieringsmaatschappijen voor consumptief
krediet
15. Levensverzekeringsmaatschappijen
16. Schadeverzekeringsmaatschappijen
17. Pensioenfondsen
18. Sociale
Verzekeringsfondsen
19. Overigen:
(o.a. Bank Nederlandsche Gemeenten
Nationale Investeringsbank)
20. Nationaal Inkomen
21. Totaal der Vorderingen
22. Vorderingen
Financiële Instellingen
telamen
Nationaal Inkomen

1963 % 1948

1929 % 1913
13.6

8.3

19.4

10.7

16.6

22.6

36.0

9.6

8.1

7.9

6.6

2.0

8.1
7.5
11.3

3.1
2.9
4.2

4.4
5.0

5.2
7.1
4.7

1.7
5.1
4.9

8.0
5.6

2.4

0.9

1.6
5.3

0.6
2.1

2.8

2.6

12.4

22.0
^'
4

2.4

0.9

0.7

0.1

23.7

8.8

13.5

13.0

9.6

12.0

3.4
1.2
44.8 I 16.8

1.9
16.9

0.9
8.2

0.6
6.0

0.4

15.1
23.8
21.2
9.4

5.0
8.8
8.0
3.5

14.5

5.6

3.6
26.2

1

27.3

32.8

1.4

l

5.5

2.2

4.0

5.0

4.7

40.0

15.1

14.9

3.3

1

135.2
265.8

2.0

i

47.3
93.15

2.0

2.0

+.
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3.6

13.4

6.5

24.18

8.45

8.4 5

2.50
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Wat heeft Mao degen Confucius ? II
De marxistische afrekening met Confucius

Mao's anticonfucianisme voor de affaire Lin Piao
Vanaf zijn machtsovername op 1 oktober 1949 was Mao vast besloten zijn
strijd tegen het confucianisme voort te zetten, die al lang een van de steunpilaren van zijn po li tiek was geweest. Getuige daarvan een uitspraak uit de
jaren 1 (1917-1918): Wij moeten ons bevrijden van de "drie touwen" (van
onderwerping aan de soeverein, aan de vader, aan de man), die samen met
de godsdienst, de kapitalisten en de autocratie, de vier kwade geesten van
het keizerrijk zijn'. Vanaf de stichting is Mao militant van de Anticonf uciaanse Beweging van 4 mei 1919. In 1924 wordt hij gedwongen zich in
zijn geboorteprovincie terug te trekken, en daar, in zijn contact met de
boeren, breekt de definitieve overtuiging door, dat alleen de bewustwording, de organisatie en de bewapening van de boeren de confusiaanse ideologie van de `heren van de oorlog' voor goed kunnen omverwerpen. Hij
schaart zich aan de zijde van Lu Hsun tegen Lin Ju-tang en beaamt diens
uitspraak `dat het met de fair-play moet gedaan zijn'. In 1927, wanneer hij
volop in de boerenbeweging staat, verklaart hij, `De boeren hebben op het
platteland de macht van de grootgrondbezitters gebroken, waarop alle andere machten steunden: 1. het staatssysteem of de politieke macht -- 2. het
clansysteem of de macht van de clan: de tempel van de voorouders, de familiehoofden -- 3. de religieuze macht of de macht van de bovennatuurlijke krachten, van af de Opperste Heerser van de Hemel tot aan de geesten van allerlei soort -- 4. Het gezag van de man, waardoor de vrouwen
aan het gezag van de mannen onderworpen zijn. Het omverwerpen van de
macht van de grootgrondbezitters heeft al deze machten aan het wankelen
gebracht. Deze vier vormen van macht -- de politieke, die van de clan, de
religieuze en die van de man -- vatten de hele feodaal-patriarchale ideologie en het systeem samen: ze zijn de vier dikke touwen die het Chinese
volk, en vooral de boeren, gevangen houden'2.
Van 1938 tot 1942 valt Mao nog hehaaldelijk de filosofische principes van
het Confucianisme en zijn visie op de geschiedenis aan. Hij verwijst met
1 S. Schram, Mao Tsé-tung, A. Colin, 1972, p. 25.
2 Mao, Oeuvres choisies, Peking, 1967, t. I, p. 45.
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nadruk naar de boven vermelde slavenopstanden en debatteert on -en-noeibaar met de confucianen en hun `oude moraal, hun oude ideeën, hun terugkeer naar de ouden'3.
Men mag zelfs gewagen van een ware haat van Mao tegen het Confucianisme, een haat die hem reeds bezielde vanaf zijn achtste jaar en die zich,
volgens J. Tsj'en ontwikkeld heeft `in zijn lezing van Darwin, Rousseau,
Stuart Mill en F. Paulsen. Deze lectuur heeft zijn visie verruimd en hem de
moed gegeven om met een anachronistische traditie breken. Later heeft de
lectuur van anarchisten en marxisten hem getoond hoe zijn eigen land zich
zou kunnen bevrijden. Zijn eigen ervaring van het onrecht, de ellende en
de eindeloze burgeroorlog hebben zijn verontwaardiging nog vergroot. Een
andere verklaring voor Mao's haat bestaat niet'.
Mao beijvert zich om nieuwe instellingen in het leven te roepen en sociale
hervormingen door te voeren, die breken met de confuciaanse maatschappij en orde: reeds op 30 juni 1950 komt de landhervorming en de nieuwe
huwelijkswetgeving tot stand. `De kritiek op Confucius is vanaf het begin
van de volksrepubliek een belangrijke component geweest van de socialistische strijd', verklaart het partijorgaan De Rode Vaan in 1974. Vanaf
1951 heeft deze kritiek het op de intellectuelen gemunt: onder de leiding
van Tsju En-lai gebeurt in dit jaar een eerste zuivering, een tweede in 1954,
telkens volgens een haast identiek scenario: naar aanleiding van de kritiek
op een film of een boek, worden vooraanstaande intellectuelen gedwongen
tot een auto-kritiek, waarop dan vaak hun afzetting volgt.
Op 26 mei 1956 begint de eerste grote dooi van de Honderd bloemen volgens de klassieke formule: `Laat honderd bloemen bloeien, laat de honderd scholen met elkaar wedijveren!'. De regering prijst nu de roemruchte
eeuwen van de Herfst en de Lente en van de Strijdende Koninkrijken, en
verwacht van de vrije confrontatie tussen idealisme en materialisme dat
blijken zal dat het materialisme noodzakelijk de bovenhand haalt, zoals
ook de politiek, als directe vorm van de klassenstrijd, het moet halen op de
literatuur, de kunst en het wetenschappelijk onderzoek. De confucianen
herademen en bekennen weer kleur. Maar nadat ze zich zelf ontmaskerd
hebben, slaat Mao weer hard toe, vanaf april 1957; 100.000 `contrarevolutionairen' worden uitgezuiverd en miljoenen mensen worden het platte land
op gestuurd4.
Op de `drie zwarte jaren' (1959 -1961, jaren vol natuurrampen en economische moeilijkheden), volgt weer een periode van relatieve ontspanning,
met name op cultureel gebied. Nu ontstaan verschillende harmonisatiepogingen van marxisme en confucianisme, van revolutie en traditie. Het
3 ibid., t. II, pp. 225. 329, 395 - 397, t. III. p. 91.
4 J. Guillermaz, Le Parti communiste au pouvoir, Payot, 1972, p. 149.
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gaat zelfs zo ver dat universiteitsprofessoren en politici openlijk van gedachte wisselen over de ideeën van Confucius aangaande de opvoeding, de
geschiedenis, de politiek, de muziek, enz.. Uit zeventien provincies komen
150 historici en filosofen samen voor een nationaal congres te Tsinan, van
6 tot 12 november 1962. Na afloop van het Congres gaan de deelnemers
zelfs naar Sjunfu, bezoeken de woning, de tempel en het graf van Confucius, welke als historische monumenten geklasseerd worden. Liu TsjaoTsji waagt zich zelfs aan een nieuwe uitgave van zijn Individuële vervolmaking van de communist5, waarin het wemelt van citaten uit Confucius,
Mencius, de Vier Boeken en de Vijf Klassieken. Het werk werd voorgesteld
als een `synthese van marxisme en confucianisme'.
In 1966 evenwel komt Mao weer aan de macht en lanceert de `culturele
revolutie'. Het neo-confucianisme wordt opnieuw verguisd, verschillende
van de hooggeplaatste deelnemers aan het congres vallen in ongenade. Liu
Tsjao-Tsji zelf wordt zwaar aangevallen en uit zijn ambt ontzet (oktober
1968): de beschuldiging luidt: `revisionisme a la Chroesjtsjov'.
De mislukkingen van de Grote Sprong Voorwaarts kosten Mao het leiderschap (Wutsjang, december 1958) en in april 1959 volgt Liu Tsjao-Tsji
hem op. Onder zijn bestuur kan het Confucianisme weer even herademen.

Lin Piao's mislukte staatsgreep en zijn requisitoir tegen Mao
Na de culturele revolutie is Lin Piao op het hoogtepunt van zijn macht. De
drakentroon ligt voor het grijpen. In augustus 1970 legt hij het erop aan
om staatshoofd te worden, maar Mao ontmaskert zijn bedoelingen. Er rest
de maarschalk niets anders dan een staatsgreep voor te bereiden, die mislukt op 12 september 1971. Bij een vluchtpoging naar de USSR komt hij
op 13 september om het leven bij een vliegtuigongeluk.
De anticonfuciaanse campagne, sinds 1969 vooral gecentreerd rond de figuur van Liu Tsjao-Tsji, geldt vanaf 1970 ook Tsjen Po-ta, (de jarenlange
particuliere secretaris van Mao, de vierde man in de regering en in augustus uit zijn ambt ontzet) en vanaf 1971 Lin Piao zelf. De voornaamste
documenten van deze laatste affaire zijn ons bekend: het zijn Het Werkproject 571, de codenaam voor de geplande staatsgreep, en De gesprekken
met de partijverantwoordelijken, van Mao, gehouden gedurende een rondreis door de provincies in augustus - september 1971 6. We geven eerst het
woord aan Lin Piao.
5 De voor het buitenland bestemde vertalingen gaan terug op de versie van 1949
Hoe word ik een goede communist?, cfr. J. Auping, Hoe voorbeeldig is China?, in
Streven, juni 1974, pp. 1020 -1024.
6 Werkproject 571, gepubliceerd in Echos de la République de Chine, Taipei, 11
aug. 1972, De gesprekken met de partijverantwoordelijken, ibid. 21 sept. 1972.
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-- Over Mao, Confucius, Mencius:
`Vandaag de dag maakt Mao misbruik van het vertrouwen hem door het
Chinese volk geschonken. Hij is een valse marxist, die zelf de weg van
Confucius en Mencius volgt ... Er is een cultus van Mao bij het volk ontstaan: zelf verschijnt hij weinig in het publiek, en wat hij doet of laat wordt
in mysterie gehuld'.
-- Over Mao, de eerste keizer Ts'in Sje, de grote feodale tiran:
`Mao is geen echte marxist, maar veeleer een grote feodale tiran, die precies regeert zoals de eerste keizer Ts'in Sje. Hij is de keizer Ts'in Sje van
de moderne tijden. Vandaag steunt hij op de fracties die aan de macht zijn
om de andere uit te schakelen -- vandaag kan iemand nog zijn eregast zijn
-- en morgen worden diezelfde mensen zijn gevangenen. Zijn secretarissen werden gevangen gezet of hebben zelfmoord gepleegd. De verantwoordelijkheid voor mislukkingen wordt altijd op anderen afgewenteld. Al zijn
medewerkers zijn, na hun ongenade, even zoveel zondebokken geworden.
Een groepje intellectuelen regeert op tirannieke wijze, maakt zich overal
vijanden, verliest het hoofd en overschat zijn eigen mogelijkheden'.
-- Over Mao, het feodaal systeem, Trotsky:
`De trotskystische fractie aan het bewind heeft het politieke leven van de
partij veranderd in een paternalistisch feodaal systeem. Zij heeft het staatsapparaat omgevormd tot een bloeddorstig monster van onderdrukking. Zij
heeft het marxisme-leninisme vervangen door de gebloemde stijl van de
valse revolutie. Haar huidige theorie van de "permanente revolutie" is
niets anders dan de "permanente revolutie" van Trotsky. Haar socialisme
is niets anders dan een sociaal fascisme'.
-- Over Mao, de boeren, de arbeiders, de soldaten:
`De boerenbevolking wordt vervolgd. Zij lijdt gebrek aan kleding en voedsel. Het werkelijke levensniveau van de massa daalt: haar ontevredenheid
neemt van dag tot dag toe. De trotskystische revolutie richt zich in werkelijkheid tegen de massa. Het volk durft niet te spreken en nog minder zijn
woede te uiten ... Het bevriezen van de lonen van de arbeiders, vooral van
de jongsten onder hen, is niets anders dan een nieuwe vorm van uitbuiting.
... Ook het levensniveau van de soldaten gaat in dalende lijn. De gewapende macht wordt voortdurend en rechtstreeks door de heersende trotskystische ploeg onder druk gezet'.
-- Over Mao, De Rode Wachten, de jongeren, de intellectuelen, de scholen van de 7de mei:
`De Rode Wachten werden gemanipuleerd en bedrogen. Gretig gebruikt
als kanonnenvoer voor de eerste fase van de culturele revolutie, werden zij
er in de tweede fase de zondebokken van ... De campagne van de terugkeer naar het platteland, het wegsturen van de jongeren en de intellectuelen
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op het land is slechts vermomde dwangarbeid ... De kaders, die zonder
werk vielen na de "vereenvoudiging" van de regeringsadministratie, werden in de scholen van de 7de mei ondergebracht: gewoon een vorm van
gedwongen werkeloosheid'.

De tegenaanval van Mao en de Partij
Aangezien de kritiek van Lin Piao, zeer tegen de zin van de regering, vrij
algemeen bekend was geraakt, moest er van officiële zijde stuk voor stuk
op de beschuldigingen gereageerd worden. Dit is dan ook overvloedig gebeurd, en daarbij moest ook Confucius het zwaar ontgelden.
-- Over Lin Piao, Confucius, het genie, de held, de ingeboren kennis, de
confuciaanse tirannie, de confuciaanse school, de neo-confucianen:
`1k heb aan kameraad Lin Piao gezegd', verklaart Mao, `dat sommige van
zijn uitlatingen misplaatst waren. Wanneer hij het over het "genie" had,
was hij uitsluitend om zijn eigen prestige begaan. Een genie is tenslotte
niets anders dan iemand die wat verstandiger is dan de anderen. Ik ben
geen genie. Alleen vermag een genie niets, het kan slechts iets bereiken met
de hulp van anderen, van de Partij, de voorhoede van de massa. Een genie
hangt van de massa af ... Er is geen "ingeboren kennis", geen "aangeboren genie". Het is belachelijk met de oude confuciaanse spreuk te beweren: "de geletterde komt niet over de drempel van zijn huis en weet toch
alles wat er onder de hemel bestaat". Het was een zinloze uitspraak van de
vroegere tijden te beweren dat "een sieutsai (iemand die de staatsexamina
met goed gevolg had afgelegd) alles kent wat onder de zon bestaat zonder
zijn huis te verlaten". Alleen zij verwerven enige "wetenschap" die ook in
de praktijk staan. De al-weters zijn gewoon belachelijk. Er bestaat een oud
Chinees spreekwoord: "wie niet binnendringt in het leger van de tijgerin,
hoe zal hij ooit haar jongen kunnen vangen?". Dit spreekwoord geldt voor
de theorie van de kennis. Een kennis die niet met de pratijk verbonden is,
is ondenkbaar.
Ik heb in Lusjan in augustus 1970 een document van 700 woorden geschreven, waarin ik vroeg: "Wie maakt de geschiedenis? De held of de
slaaf?". Lenin roept de slaven op tot revolutie uit liefde voor de waarheid.
Er is geen redder en geen God. A ll es hangt uitsluitend van onszelf af. Wie
schept de wereld van de mensen, tenzij de massa van de arbeiders? ... De
partij moet het individualisme en de valse ideeën uitroeien. Lin Piao heeft
een idealistische visie van de wereld. Wij zijn tegen het historisch idealisme
gekant: deze idealistische opvatting is ondeugdelijk gebleken. Het is het
volk dat de geschiedenis maakt. De mens (d.w.z. het volk, niet de held) is
het kostbaarste goed ter wereld'.
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Vanaf september 1971 komt de hele pers in beweging tegen Lin Piao en
neo-confucianen als Sjen Po-ta en Liu Tsjao-Tsji. Dit gebeurt o.m. door
met veel luister de 90e verjaardag van de geboorte van Lu Sjun te vieren,
die terzijnertijd reeds van leer was getrokken tegen de politieke bedriegers
die zweren bij de theorieën van de `held, het genie, het juiste midden, de
ingeboren wetenschap ...'. Professor Jang Jong-kuo, die ooit door de
Rode Wachten hard werd aangepakt, steunt de nieuwe campagne met zijn
studie Confucius, ideoloog en verwoed verdediger van het slavendorn7.
Ook de dertigste verjaardag van de reeds vermelde Gesprekken van Mao te
Jenan wordt herdacht met een perscampagne tegen de confuciaanse en feodale ideeën van de moraal, de familiale piëteit, de loyaliteit, enz.. Dezelfde
themata worden op het 10e partijcongres in 1973 hernomen. Sje Tsje-tsien
publiceert een kritiek op `het rechtse pessimisme van Lin Piao' s . De tijd is
rijp voor een fundamentele afrekening met Confucius.
--- Over Lin Piao als tegenstander van de school der rechtsgeleerden, ov er
de Eerste Keizer, over de strijd tussen de twee scholen:
Een tweede kritiek geldt Lin Piao's onvergeeflijke `ideologische' fouten:
zijn revisionisme, zijn `heimwee naar het verleden', zijn opnieuw oprakelen
van de oude twist tussen de geletterden en de rechtsgeleerden. Dit alles
heeft de eenheid van het nieuwe China verbroken. Het partijorgaan De
Rode Vaan zegt het duidelijk (oktober 1973): `Door zijn verering voor het
Confucianisme en zijn verzet tegen de rechtsgeleerden heeft Lin Piao het
rad van de geschiedenis willen terugdraaien. Door zijn lastering van de
eerste keizer Ts'in Sje Muang Ti heeft hij de democratische volksdictatuur
gelasterd'9.
Toch bleek Lin Piao in zijn kritiek op de keizer een pijnlijk en delicaat
punt te hebben aangeraakt. Hij had herinnerd aan de wreedheid en het buitensporig optreden van de Chinese Caesar die hij met Mao vergeleek. Het
geidealiseerde beeld van de eerste keizer verdroeg slecht het feit dat ook
hij met geweld tegen de boeren was opgetreden, die tenslotte in opstand
kwamen en een einde maakten aan zijn korte dynastie. Studie en Kritiek,
het nieuwe tijdschrift van na het tiende congres, probeerde deze wreedheid
goed te praten met de bemerking dat `een dergelijk optreden onontbeerlijk
was om een terugkeer naar een slavenmaatschappij te beletten'. Heel de
pers stemde met deze opvatting in, maar het Dagblad van het volk erkende
zelfs dat de keizer zich vergist had door zijn optreden tegen de boeren.
Zelfs Mao had ooit erkend (het mocht dus gezegd worden) dat `de keizer
wel van een in leengoederen verdeeld land een eenheidsstaat had gemaakt,
7 De Rode Vaan, Peking, n. 12, 1972, vert. Pékin-Information, 22 oct. 1973.
8 Pékin-Information, 14 jan. 1974.
9 De Rode VaVan, okt. 1973.
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maar dat het een feodale, absolutistische staat was gebleven. De keizer was
een alleenheerser gebleven, terwijl de boeren nog steeds politeik en economisch uitgebuit werden'10
— Over Lin Piao, de Chinese Trotskyist, de dictatuur van het volk:
Mao p ro testeerde dat hij voorstander was van de theorie van de transformatie van de revolutie en niet van de trotskystische permanente revolutie.
Lin Piao wou in feite de opperste macht van de Partij en de Staat usurperen, en de dictatuur van het proletariaat uitschakelen. Het heil van China hing niet af van het Confucianisme maar van deze radicale en onverzoenlijke dictatuur: `Le Kang Jeu-wei (een confuciaan) heeft een boek geschreven over De Grote Eendracht, maar hij kon onmogelijk de grote eenheid vinden. De burgerrepubliek, zoals die in het buitenland bestaat, is in
China onmogelijk, omdat dit land door het imperialisme wordt onderdrukt. De volksrepubliek is voor China de enige weg die naar de afschaffing van de klassen en naar de Grote Eendracht voert. Het staatsapparaat,
d.w.z. het leger, de politie en de justitie, is nu eenmaal het instrument waarmee een klasse de andere onderdrukt. Ten opzichte van de vijandige klassen is het een onderdrukkingsinstrument: betekent het geweld en niet "welwillendheid" -- "Jullie zijn niet welwillend". -- Dat is volkomen juist!
Nooit zullen wij een welwillendheidspolitiek voeren ten aanzien van de
reactionaire activiteiten van reactionaire elementen of klassen. Een welwillendheidspolitiek passen wij uitsluitend toe binnen het volk, maar niet ten
aanzien van de reactionaire activiteiten van elementen en klassen die buiten
het volk staan'11
— Over Lin Piao, de boeren, de arbeiders, de soldaten.
Het antwoord op Lin Piao's beschuldigingen is een groot en nieuw revolutionair elan, dat allen — boeren, arbeiders en soldaten — moet samenbrengen in hun kritiek op Lin Piao èn Confucius. De militairen staan niet boven
de anderen. Mao: `Het volstaat niet te zeggen dat het land bij de militairen
in de leer moet gaan, ook de militairen kunnen wat van de massa leren,
moeten bij het volk in de leer gaan'. De pers maakt overvloedig melding
van vergaderingen en samenkomsten, waar allen samen het Confucianisme
aan kritiek onderwerpen: `de soldaten van Tsekiang, de boeren van Peking,
de arbeiders van Sjanghai', `de boeren van de Familie van Confucius in
Sjufu', `de arbeiders van de volksdrukkerij van Peking', `miljoenen boeren
van de volkscommunes en de grote massa arbeiders en beambten op de
landbouwbedrijven van de staat', `de arbeiders van de grote brug over de
Blauwe Stroom te Nanking', `de eenheden van het leger en de produktiebrigades'. De kranten zijn er vol van.
10 Mao, Oeuvres choisies, t. I, p. 328.
11 ibid., t. IV, pp. 432 - 437.
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-- Over Lin Piao, de jongeren, de intellectuelen, de scholen van de 7 mei:
Mao blijft hameren op het grote belang van de jeugd in de revolutionaire
strijd: `Vanaf de beweging van de 4e mei van 1919 heeft de jeugd altijd een
voorhoede-rol gespeeld. Zij heeft de leiding van de revolutie genomen, bevond zich altijd vooraan. Maar de voornaamste kracht om de vijand te
overwinnen, is nog steeds de massa van de boeren en de arbeiders. Onze
jonge intellectuelen moeten dus onder de arbeiders en de boeren gaan, die
90% van de bevolking uitmaken, deze massa mobiliseren en organiseren'12.
Mao blijft echter beducht voor een eventuele corruptie van de revolutie,
voor het revisionisme van de `erfgenamen van de revolutie'. En daarom
moet de jeugd telkens opnieuw in de massa van de arbeiders en de boeren
worden gegooid: `Deze laatste jaren zijn miljoenen jonge intellectuelen
naar de volkscommunes van de grensstreken, naar de produktie- en constructieeenheden van het leger en naar de staatsboerderijen getrokken. Gestaald door hun stage op het land, worden zij de voortzetters van de revolutie van het proletariaat'13.
`Deze handelwijze gaat regelrecht in tegen de confuciaanse geest, die de
handenarbeid en het volk misprijst, en waarvan de aanhangers slechts één
ding betrachten: mandarijnen te worden. Lin Piao was door deze geest
aangetast: daarom wou hij de vorming van de jonge intellectuelen op het
land ondermijnen en beschreef hij deze actie als een vermomde vorm van
dwangarbeid'14.
Vanzelfsprekend moesten ook gedurende deze campagne verschillende
hooggeplaatste `intellectuelen' weer een auto-kritiek produceren. De filosoof Fong Jeu-lan, professor aan de universiteit van Peking, bekent: `Door
mijn actieve deelname aan de kritiek op Lin Piao en Confucius zal ik kunnen afrekenen met de confuciaanse ideeën die nog in de laatste editie van
mijn Geschiedenis van de filosofie voorkwamen, en zullen de intellectuelen
de verwachting van president Mao kunnen waar maken: zich de communistische visie op de wereld eigen te maken en met de arbeiders en de
boeren één blok te vormen'15 . Ook Professor Kao Heng erkende dat de
scholen van de 7e mei de intellectuelen de gelegenheid gaven om in te gaan
op Mao's oproep `te gaan werken aan de basis en een politieke en ideologische recyclage mee te maken'1.6.
— Over Lin Piao, de buitenlandse politiek.
In zijn werkproject voor de staatsgreep had Lin Piao verklaard: `We kun12 L'Orientation du mouvement de la jeunesse, Ed. Pékin, 1968. p. 7.
13 Volksdagblad, Peking, 7 aug. 1973.
14 Pain-Inf ormation, 4 febr. 1974.
15 Kritiek van Confucius en autokritiek van mijn ideeën over de Con f uciuscul tus,
Kuang ming Jih Pao, 3 en 4 dec. 1973.
16 cfr.r. Pain-In f ormation, 30 juli 1973.
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nen rekenen op de steun van de USSR. Geheime onderhandelingen zijn al
aan de gang en wij kunnen op de macht van de USSR rekenen om de weerstand in eigen land te breken. Wij kunnen voorlopig ook schuilen onder de
Russische atoom-paraplu'. De repliek van Tsju En-Lai op het tiende congres was klaar en duidelijk: `Verrader van zijn land en van de partij, is Lin
Piao omgekomen tijdens zijn vlucht naar de Sovjet-revisionisten. Zijn verdwijning is 'n zware slag voor het socialistisch-imperialisme van de USSR'.
Nog meer dan voorheen geldt de USSR als vijand nummer één van de Chinese volksrepubliek. En zelfs deze constante van China's buitenlandse politiek wordt in het anti-confuciaans debat betrokken. Artikels in de pers als
Het spook van Confucius waart rond bij de nieuwe tsaren, en Confucius en
de kritiek van de sovjet-renegaten, liegen er niet om.
De hevige afkeer voor de machtige (en gevaarlijke!) buur heeft het Chinese
nationalisme aangewakkerd en tot nieuwe conflicten geleid met zowel Saigon (over de Paracelsuseilanden) als met Taiwan. Tsjang Kai-Tsjek is daar
immers trouw gebleven aan zijn drieledige ideologie: het tridemisme van
Sun ,fatsen, het confucianisme en het anticommunisme. Daar werd Confucius nog in 1973 met bijzondere luister gevierd, daar blijft men de anticonfucianen bestrijden met de verwijzing naar een staatsbestel `dat tussen
1968 en 1973 meer dan acht miljoen jonge intellectuelen het land op stuurde, en dat zestien miljoen mensen in de gevangenissen opgesloten houdt'17.
In zijn nieuwjaarsboodschap gaf Tsjang-Kai-Tsjek zelf zijn verklaring weg:
'De huidige campagne tegen Confucius op het vasteland werd ingegeven
door de angst voor het tridemisme, dat teruggaat op de filosofie van Confucius en Mencius, en dat diep geworteld is in het hart van de Chinezen'.
In een toespraak voor de Dag van de Jeugd ging hij nog verder: `De campagne tegen Confucius en de ophemeling van de eerste keizer is een nieuwe
krankzinnige jacht van Mao op de intellectuelen en de jongeren van het
vasteland. De slachtoffers van deze vervolging worden geconfronteerd
met de wrede terreur van het ideologisch vacuüm en met de tragiek van de
breuk met de geschiedenis van hun eigen volk'".

Opportuun maar niet uit de lucht gegrepen
De huidige campagne tegen Lin Piao en Confucius komt dus wel op het
geschikte moment: ze moet de verworvenheden van de culturele revolutie
bestendigen, de medestanders van Lin Piao definitief uitschakelen, elke
opwelling van het revisionisme onderdrukken, de nog diep ingewortelde
confuciaanse mentaliteit verder bestrijden, een nieuwe stuwkracht geven

17 Echos de la République de Chine, 1 en 21 maart 1974.
18 ibid., 11 april 1974.
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aan het anticonfuciaanse marxisme van de jonge erfgenamen van de revolutie, en tenslotte het nationaal gevoel en de weerbaarheid van het Chinese
volk versterken tegenover de massief bewapende buur, de USSR.
Dit neemt niet weg dat heel deze beweging ook moet gezien worden binnen
een geschiedenis van meer dan twintig eeuwen. `Tussen het China van gisteren en van vandaag', schrijft Etienne Balazs, `is er tegelijk een breuk en
een continuïteit. Een radicale breuk met een nabij verleden dat herinnert
aan oeverloze miserie, aan bedelaars en corrupte handelaars, aan de uitverkoop van China aan het buitenland, aan een parlementarisme dat nooit
echt gewerkt heeft, aan de cultus van de familie, de onderwerping aan het
gezinshoofd en de ouderen, aan het traditionalisme en het confucianisme,
inbegrip van alle conservatisme. Continuïteit met een cultureel erfgoed, dat
men terecht als de voornaamste bron van de nationale trots beschouwt: de
alles overheersende macht van de Staat en van de bureaucratie van de Partij, de omvang van de realisaties van miljoenen koelies, en de onmacht van
het individu tegenover de druk van de collectiviteit'-.
'In het China van vandaag niet minder dan in dat van gisteren, is de geschiedenis van een brandende actualiteit', schrijft Ki Ping. De Chinezen zijn
geboeid door hun geschiedenis. De geschiedenis blijft een wezenlijk bestanddeel van hun culturele, nationale en morele bewustwording. Ook voor
Peking blijft Confucius een historische persoonlijkheid, maar niet als een
meester van wijsheid, maar als een leraar door het negatief voorbeeld'20.

19 Etienne Balazs, Chine historique et Chine nouvelle, continuité et rupture, Aspects de la Chine, P.U.F., t. III, pp. 636 - 640.
20 Ki Ping, De juiste waarde toekennen aan de rol van leraar door het nega!ierc
voorbeeld, vert. in Pain-Information, 15 maart 1972.

De

godsdienst en de kwaliteit van het leven

Aartsbisschop Angelo Fernandes
Mgr. Angelo Fernandes, aartsbisschop van New Delhi is niet
alleen de primus inter pares onder de meer dan honderd bisschoppen van India maar ook een der meest prominente
figuren in de kerk van Azië. Het woord van deze rijzige
Indiër heeft gezag ook ver buiten zijn eigen land, niet alleen
in de wereldkerk -- hij is lid van de Pause lijke Commissie
`Justitia et Pax' --- maar ook in de kring der vertegenwoordigers van de grote wereldgodsdiensten, die hem tot voorzitter kozen van de Wereldconferentie voor Godsdienst en
Vrede. Deze Conferentie kwam voor het eerst bijeen in 1970
in Kyoto; in augustus van dit jaar vergaderde zij voor de
tweede maal in Leuven. Op deze ontmoetingen tussen Christenen, Protestanten, Joden, Moslims, Hindoes, Boeddhisten
en Shintoïsten blijven doctrinaire verschillen buiten discussie.
Er wordt alleen gesproken over de wijze, waarop de wereldgodsdiensten de problemen benaderen die de mensheid beroeren.
Mgr. Fernandes stond Streven de hieronder volgende tekst
van zijn openingsrede in Leuven af.

Er is nog altijd hoop in deze wereld. Hoop, dat de organisatie der Verenigde Naties, al haar beperkingen ten spijt, nog steeds het ideaal vertegenwoordigt van de weg die regeringen en volken moeten begaan om de mensheid naar de vurig begeerde vrede te begeleiden.
Wereldomvattend overleg op nooit tevoren gekende schaal beleven wij in
dit jaar. Een Wereldbevolkingsconf erentie is in Boekarest bijeen gekomen
en in de loop van november zal deze in Rome worden gevolgd door een
Wereldvoedselconferentie. Belangrijk zijn deze conferenties vooral omdat
zij niet enkel maar organen waren van de Verenigde Naties, maar omdat
hier de regeringen van de verschillende landen zelf bijeen kwamen teneinde
met elkaar te overleggen over deze alles-beslissende vraagstukken en daar
ook iets aan te gaan doen. Men mag daar een maar al te gaarne toegejuichte aanwijzing in zien van een versterking der politieke bereidwilligheid om
die maatregelen te treffen, zonder welke het onmogelijk is belangrijke
vorderingen te maken.
De mogelijkheden en de verwachtingen die in deze 'ontwikkeling liggen
vervat, kan men slechts naar waarde schatten wanneer men zich goed doordringt van de crisis-situatie waarin de wereld van vandaag verkeert. Wij
leven op een keerpunt in de geschiedenis van de mensheid. Het beeld van
de wereld, zoals het zich ontplooit zowel voor de individuele mens als voor
de samenleving in haar geheel, kan slechts realistisch worden beoordeeld,
wanneer het wordt gesteld in het licht van de problemen en de verantwoordelijkheden die deze tijd meebrengt. En in het bijzonder op het terrein
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waarop wij ons bewegen -- het terrein van godsdienst en vrede -- vertonen
zich bijzonder grimmige spanningen in de wereld.

Een bedroevende staat van dienst
Want laten wij wel weten: het eerste decennium van de ontwikkelingshulp

was een flop; Unctad III nauwelijks beter dan een mislukking. De multinationals hebben een belangrijke greep gekregen op onze economie. Na een
kwart eeuw wereldsamenwerking staat wel vast, dat de ontwikkelde landen
meer profijt hebben getrokken van de hulpprogramma's dan de landen te
wier behoeve zij werden uitgevoerd. En hoe paradoxaal het ook klinkt: verhoudingsgewijs is de hulpverlening aan de onderontwikkelde landen verminderd naarmate de welvaart in de ontwikkelde landen omhoog ging. Ook
wat de internationale ontwikkelingsstrategie tot dusverre heeft gepresteerd,
is verre van bemoedigend. De meeste projecten die in de loop van de zeventiger jaren werden aangevat, zullen naar alle waarschijnlijkheid op geen
stukken na de gestelde doelen bereiken. En wat nog erger is: zelfs indien zij
de gestelde doelen zouden bereiken, zou daarmee nog bij lange na niet aan
de heersende noden tegemoet zijn gekomen.
Het jaar 1971 stortte ons in een internationale monetaire crisis, waarvan het
einde nog steeds niet in zicht is. Een oorlog, gevolgd door talrijke gevechten op kleinere schaal, hebben het Midden-Oosten geschokt en nog altijd is
de situatie daar gespannen en onzeker. India en Pakistan zijn met elkaar in
oorlog geraakt en uit de ellende van 10 miljoen vluchtelingen plus een hoeveelheid bruut geweld is een onafhankelijk Bangla Desh geboren. De langdurige foltering van Vietnam en andere landen in het Verre Oosten bleef
voortdurend het geweten van de mensheid beschamen of tot woede opzwepen. Een uiterst explosieve situatie heeft zich in en rondom Cyprus ontwikkeld. En intussen zijn wij een nieuwe periode ingegaan, die op dramatische
wijze in Stockholm werd omlijnd: de periode van het milieu-probleem met
zijn ernstige repercussies voor de ontwikkeling van rechtvaardigheid en
vrede in de wereld.
Ook de bewapeningswedloop heeft zijn repercussies, Onderzoekingen hebben uitgewezen, dat de vrees voor een totale oorlog gevoelens van desi ll usie
heeft teweeggebracht onder de jongeren van vele landen. Hulpeloos als zij
staan tegenover de gewapende macht, zijn zij van hun omgeving vervreemd
en nemen zij hunnerzijds hun toevlucht tot het geweld. Dit laatste uiten zij
in opstanden en demonstraties; het eerste in een seksuele revolutie en de
verwerping van alle normen. Een ontwikkeling, die meer verwoesting aanricht dan de kernwapens zelf!
Alles wat maar spanning in de wereld kan veroorzaken, komt heden ten
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dage tegelijk op ons af en in de hoogste versnelling. Politieke geschillen in
allerlei vormen van egocentrisch, eng nationalisme of in een telkens opnieuw grijpen naar het gebruik van ruwe politieke, economische of militaire machtsmiddelen. De kernwapens groeien steeds meer in aantal en in
kracht. Steeds wijder wordt de economische kloof tussen Noord en Zuid en
steeds nijpender worden alle problemen, die daaraan vastzitten met inbegrip van de nachtmerrie der algehele of gedeeltelijke werkloosheid voor talloze gefrustreerde jonge mensen in hun meest ontvankelijke, hun meest creatieve en hun meest belovende jaren. Daar is een toenemende rassen-discriminatie, erfenis van koloniale systemen. Grove schendingen van de mensenrechten en bruutheden in verschillende vormen van in koelen bloede
uitgevoerde massamoorden en door de duivel zelf geïnspireerde martelingen in de gevangenissen van meer dan zestig staten. Dat alles is aan de orde
van de dag.

Het milieu -probleem
Een nieuw probleem, dat door de Conferentie van Stockholm aan de orde
werd gesteld, is de crisis van het milieu, grotendeels veroorzaakt door het
patroon van de economische groei en uit het wanbeheer der wereldgrondstofvoorraden. In dit probleem liggen de problemen van armoede, bevolking, oorlog en vrede als het ware samengesmolten. Barry Commoner
drukte dat aldus uit: `Wij leven in een tijd, die wordt beheerst door een
enorm technisch vermogen enerzijds en uiterste menselijke nood anderzijds.
De macht van de techniek vindt haar duidelijke uitdrukking in de megawatts van de energiebedrijven en in de megatonnen van de kernwapens.
Even duidelijk spreekt de menselijke nood alleen al uit het aantal mensen
dat thans de wereld bevolkt en haar straks zal bevolken, uit de verslechtering van onze aarde, waarop deze mensen moeten leven en uit de tragische,
wereld-wijde epidemie van honger en armoede. De kloof tussen die brute
macht enerzijds en die menselijke nood anderzijds verwijdt zich nog voortdurend, omdat de macht zich steeds meer verzadigt aan dezelfde foutief
gerichte technologie, die de menselijke nood steeds meer intensiveert'.
De stuurloze reis die wij `Vooruitgang' noemen, begint zijn terugslag te
krijgen. De 'een-ogige reus' van de technologie, de `koning van de kwantiteit' met zijn blik alleen naar buiten gericht, heeft, onbewust verwerpend
wat het diepst in de mens leeft en hem zijn vitaliteit schenkt, datgene opgeroepen wat Coomaraswamy de crisis van de geestelijke gezondheid noemde.
De duizendvoudige vermenigvuldiging der problemen van geestesgestoorde
mensen, mogelijk gemaakt doordat een schizoïde maatschappij er met een
effen gezicht volledige goedkeuring aan schenkt. Wij zijn in oorlog met
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onszelf en daardoor in oorlog met elkaar. Het menselijk bewustzijn is volkomen in de war geraakt; het herkent de volle werkelijkheid niet meer. In
de dagen van Hitler, Mussolini en Stalin schreef L. L. Whyte over `gedragspatronen die in geen enkele verhouding meer staan tot organische behoeften' en over `een rusteloze hartstocht voor kwantiteit', over `ongecontroleerd industrialisme en excessief analytisch denken zonder enige loutering
van regelmatige ontspanning of van tevredenheid met bereikte resultaten'.
Profetische woorden, omdat in al deze opzichten de situatie sindsdien
alleen nog maar erger is geworden.
Thomas Merton raakte de kern van de zaak toen hij in zijn beschouwingen
over Gandhi opmerkte, dat `een maatschappij, die leeft van georganiseerde
hebzucht of systematisch terrorisme en onderdrukking (die uiteindelijk op
hetzelfde neerkomen), altijd geneigd zal zijn tot gewelddadigheid, omdat zij
in een voortdurende staat van wanorde en morele verwarring verkeert!

De energie - crisis
De laatste spaak in het wiel, de olie-crisis, heeft de geestelijke crisis, die het
meest kritieke probleem vormt van de hedendaagse mens, brutaler dan ooit
aan het daglicht gebracht. Mag men die oliecrisis eigenlijk wel alleen maar
toeschrijven aan het feit dat de Arabische landen de oliekraan hebben
dichtgedraaid? Liggen de oorzaken niet veel dieper; veel verder terug —
bijvoorbeeld in de dreigende uitputting van een natuurlijke energiebron van
beperkte omvang en in de macht en het winstbejag van multinationale
ondernemingen? Vast staat echter, dat als gevolg van deze olieblokkade de
spanningen in de wereld enorm zijn toegenomen en dat voor die toegenomen spanningen nog geen bevredigende oplossingen zijn gevonden. Het
beginsel van het nationaal eigenbelang kreeg eensklaps weer voorrang toen
de ene lid-staat na de andere in de Europese Economische Gemeenschap
op eigen houtje ging onderhandelen over gunstige olie-contracten, aldus
achteloos voorbijgaand aan gemeenschappelijke verplichtingen en aan het
lot van de Gemeenschap! Voor de derde wereld waren de gevolgen van de
scherpe stijging der olieprijzen nauwelijks minder dan een ramp. Een rapport van de Wereldbank over de oliebehoeften van 39 onderontwikkelde
landen werd zorgvuldig geheim gehouden uit vrees voor een paniek. De
stijgende olieprijzen betekenen minder geld voor ontwikkelingshulp,
schaarste aan kunstmeststoffen, tempering, zo niet achteruitgang van de
Groene Revolutie en een stijging van verplichtingen in vreemde valuta, die
in feite het nuttig effect van de ontwikkelingshulp van Noord naar Zuid
van de tafel dreigt te vegen. Een wereld-omvattende voedselcrisis schijnt
overigens al op ons af te komen.
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Alsof deze economische terugslag nog niet voldoende was, heeft men er
nog een politieke belediging aan toegevoegd, door zelfs de grote olie-verbruikende landen in de derde wereld schaamteloos uit te sluiten van de
besprekingen die in februari van dit jaar in Washington plaats vonden.
De uiteindelijke gevolgen van de oliecrisis kunnen wij echter nog niet overzien. Mogelijk levert zij nog andere nevenprodukten. Zal zij leiden tot een
nog sneller voorthollende in flatie, tot nog groter werkloosheid en nog meer
monetaire instabiliteit? Zullen in paniek geraakte landen weer hun toevlucht gaan nemen tot `protectionisme' en tot een beleid van `ieder voor
zichzelf'? Zal de ontwikkelingshulp voor de armen der wereld het eerste
slachtoffer worden? Zullen de industriële mogendheden voort gaan met
proberen elkaar de hals af te snijden in een moordende concurrentie teneinde zich de beschikking over vitale energiebronnen en grondstoffen te
verzekeren? Hoe en waar gaan de Arabische staten de respectabele stapel
van ruwweg 66 miljard dollar, die zij per jaar binnenkrijgen, besteden? Zal
een algemene handelsoorlog de wereld in een verwoestende, de hele aardbol omvattende depressie storten?

Een tijdperk van angst
De wereld-economische situatie van vandaag vormt de meest ernstige bedreiging van de internationale samenwerking en de wereldvrede, die wij in
de laatste twee decennia hebben meegemaakt. Terecht stelde Dr. Kissinger,
dat `geen enkel land en geen enkele groep van landen het probleem alléén
kan oplossen en dat de energie-situatie een toetssteen is geworden van de
bereidwilligheid tot internationale samenwerking, een test voor de stelling, dat alle landen ter wereld onderling van elkaar afhankelijk zijn geworden en dat een zelfzuchtige benadering van het probleem noodlottig kan
zijn voor alle betrokkenen'. Men vraagt zich af of wij niet bezig zijn de
vruchten van Babel te plukken. Of wij niet bezig zijn de gevolgen te ervaren
van onze overgeërfde scheiding tussen de mensen en God, waaruit een
scheiding tussen de mensen onderling is voortgekomen.
Hoe dit echter ook zij, tussen de ruïnes van wanorde en nood zoekt de
hedendaagse mens naar de zin van het bestaan, naar richtlijnen voor de
toekomst, naar een motivatie voor verder leven. Hij verlangt naar innerlijke
vrede en naar verlossing uit de angst. De geestelijke crisis die hij doormaakt, hangt samen met het tijdperk van de angst waarin hij leeft.

Godsdienst voor vandaag
Het algemeen onderwerp van onze tweede Wereldconferentie, `De Godsdienst en de kwaliteit van het leven', kon nauwelijks op een meer geëigend
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moment aan de orde worden gesteld. Niet alleen omdat de verschillende
onderwerpen waarin dit algemeen thema werd uitgesplitst, al de afzonderlijke ziekteverschijnselen raken die de kwaal van onze tijd veroorzaken,
maar vooral omdat de kwaal zelf van morele en geestelijke aard is en als
zodanig zowel de mensheid in haar geheel als iedere afzonderlijke mens bedreigt.
Dit betekent niet, dat de godsdienst in de plaats moet treden van de natuurwetenschappen en de technologie, van de economie en de politiek, maar
dat de geest van de godsdienst aan deze verschillende disciplines gekoppeld
moet worden, willen zij in onderlinge samenwerking het ontstaan van een
betere menselijke samenleving bevorderen. Zelfs in een seculiere wereld,
die haar eigen wetten volgt, wordt de mens gedurig gefascineerd door de
religieuze dimensie. In feite staat de godsdienst vandaag aan de dag voor
groter mogelijkheden dan ooit binnen te dringen in de nieuwe inzichten in
het wezen van de mens en de zin van de schepping en om samen te werken
met de beoefenaars van de wetenschap in een onbevooroordeelde benadering van de mens en zijn werkelijk welzijn. Wetenschap en technologie van
hun kant hebben evenzeer behoefte aan de morele ervaring en de ethische
intuïtie van de godsdienst.

Geloof en actie
Maar al te vaak bestaat er een zekere disharmonie tussen de godsdienstige
overtuiging van de mens enerzijds en zijn handelen anderzijds. Conformisme in zaken van de godsdienst, deelname aan de liturgie en de eredienst
zonder een daarmee overeenstemmende sociale bewogenheid, leidt vaak tot
een volgzame en passieve aanvaarding van de bestaande situatie. De levensgrote problemen van de hedendaagse wereld worden niet als zodanig herkend ofwel omdat de consumptie-maatschappij bepaalde gedragspatronen
vrijwel onontkoombaar maakt ofwel omdat sociale bewogenheid niet wordt
aanvaard als wezenlijk deel uitmakend van godsdienst en eredienst. Met
andere woorden: de micro-ethiek, de morele normen van de individuele
mens, spelen een belangrijke rol in de godsdienst, maar de macro-ethiek,
de bezorgdheid over de normen waarnaar de maatschappij waarin men
leeft, zich richt, blijft nog te veel zeldzaamheid.
De uitdaging van de wereld van vandaag eist een verdieping van het begrip
godsdienst. Onze biddende eerbied voor God mag ons de ogen niet doen
afwenden van onze taak in de wereld, doch moet ons inzicht in die taak
juist verscherpen. Onze bereidwilligheid om de aanwezigheid van de bovennatuur te aanvaarden moet de energie waarmee wij ons inzetten voor het
belang van de mensen, veeleer versterken dan verzwakken. In feite immers
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is de gelovige mens, wiens kijk op het leven is verfijnd door zijn intieme
omgang met het mysterie van God, het best in staat om de mens in zijn
totaliteit te begrijpen en hem van dienst te zijn. De kwaliteit van het menselijk leven in dit laatste kwart van deze eeuw hangt mede af van de vraag
of de geest van de godsdienst, zo als deze tot uiting komt in gebed en contemplatie, in staat zal blijken een activerende binding aan te gaan met het
leven zoals het is en met de karavaan der geschiedenis.
Een dergelijke positieve benadering van de hedendaagse realiteit in de wereld door de traditionele wereldgodsdiensten en door de godsdienstige beleving in het algemeen moet als een dwingende noodzaak in de wereld van
vandaag worden beschouwd, vooral omdat zij gepaard moet gaan met een
beter begrip voor de waardigheid, de rechten en de bestemming van de
menselijke persoon en met een hartstochtelijk streven naar universele broederschap.

Aangrijpingspunten voor morele betrokkenheid
Hunkering naar macht schijnt in de laatste eeuwen de beweeggrond te zijn
geweest voor alle internationale betrekkingen — hunkering naar de macht
van de industriële technologie, naar de macht van het economisch mechanisme en de macht van de Staat. Men zou echter in de Conferentie van
Stockholm een schuchter begin kunnen zien van een andere instelling,
waarin de hunkering naar macht wijkt voor de erkenning van verantwoordelijkheid. De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties zelf riep daar
in feite op tot geestelijke vernieuwing toen hij een gedragspatroon voor een
nieuw-ingetreden tijdperk trachtte te omlijnen. `Om in het ecologische tijdperk vooruit te komen, moeten wij aan het patroon van onze samenwerking
een nieuwe dimensie geven. Onze drang om elkaar voorbij te streven zullen
wij aan nieuwe disciplines moeten onderwerpen. Wij zullen een heel nieuwe
bereidwilligheid aan de dag moeten gaan leggen om zowel de macht en de
voordelen als de verantwoordelijkheden van onze hoog-ontwikkelde technische beschaving te delen. Dit geldt zowel op het nationale als op het
internationale vlak. En voor het maken van een keus uit verschillende beleidslijnen, die beslissend zijn voor het uiteindelijk lot van de mensheid,
is een zekere mate van collectieve wijsheid en inzicht nodig, die alleen kan
voortkomen uit een morele en geestelijke heropstanding'.
Een soortgelijke nieuwe stoot in dezelfde richting leek ook uit te gaan van
de speciale zitting der Algemene Vergadering van de Verenigde Naties over
het grondstoffen- en het ontwikkelingsprobleem. Aan het einde van deze
zitting kon men het gevoel niet onderdrukken dat mogelijk iets heel nieuws
in de lucht hing. Alle punten die aan de orde waren gekomen, waren al

222

Aartsbisschop Angelo Fernandes

eerder besproken; alle documenten die ter zitting werden geproduceerd,
herhaalden slechts eerdere pleidooien en voorstellen. En toch moet er iets
wezenlijk anders hebben plaatsgevonden. Iets, dat de Ierse afgevaardigde,
Ivor Richard, aan het eind de verklaring ontlokte: `Alles zal nooit meer
hetzelfde worden'. Het verst reikte de suggestie om nu maar eens op te
houden met praten over `blokken' en `werelden'. Wat Richard klaarblijkelijk wilde laten doorschemeren was, dat de conferentie de emotionele stoot
had gegeven die nodig was om het ingewikkelde wereldpolitieke systeem te
activeren — ook al was er de shock-therapie van de energiecrisis en de stijgende olieprijzen voor nodig om de landen voor deze zitting bijeen te
krijgen.
Dit alles wijst hoopvol in de richting van de culturele hervorming, die
Mumford in de maak meende te zien: een hervorming, die uitgaat van de
erkenning dat de geld-economie bankroet is en dat de macht door haar
eigen uitspattingen en overdrijvingen machteloos is geworden; dat kortom
een nieuwe, op het leven gerichte economie in wording is. Barbara Ward
vatte haar indruk aldus samen: `De kansen die thans aan de leiders van de
Verenigde Naties worden geboden, zijn ontstellend groot. De machtigste
landen beginnen nu te twijfelen aan de vraag of zij hun problemen nog wel
alléén aan kunnen'.
Het is ongetwijfeld een ideaal, waarvan wij allen hopen dat het verwezenlijkt kan worden: dat deze leiders nu beginnen met `de aarde op te b.-)uwen'.

Naar een verantwoordelijkheidsbesef
Volken worden gevormd door menselijke wezens en het is onze taak vrede
te planten in hun geest. Onze jonge mensen moeten zodanig worden opgevoed, dat zij geestelijk onafhankelijk en objectief kunnen oordelen, zich
onbevangen op de hoogte houdend en toegewijd zoekend naar de waarheid
over de problemen die zich in hun eigen land en in de landen daaromheen
voordoen en waar de veiligheid en de welvaart van hun land mee gemoeid
zijn. Diezelfde geest moet ook levend worden gemaakt onder de leidinggevende groepen in de maatschappij.
Er wordt in deze dagen strijd geleverd om de geesten der mensen. Alle
grote ideologieën zijn met zichzelf bezig en leven in de overtuiging dat alle
andere het mis hebben en gedoemd zijn tot mislukking. Daaruit wellen
voortdurend wantrouwen en vrees op, die op hun beurt weer de bron vormen van al onze problemen en ten grondslag liggen aan de koude oorlog.
Zelfs de huidige détente vormt daarvan een duidelijke aanwijzing, hoezeer
zij moet worden toegejuicht, aangemoedigd en verder geholpen.
Een onbevooroordeeld onderzoek naar de waarheid moet de mensen leiden
tot volledige aanvaarding van de éénheid van het hele mensdom, tot de
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overtuiging dat alle mensen broeders zijn en dat zij samen moeten werken
om een menswaardig leven mogelijk te maken voor allen die zich mensen
mogen noemen. De wereldvrede is van groot belang, maar de grondslag
daarvan moet liggen in de eenheid van de gewetensinspraak.
Het is op dit punt, dat de godsdienst positief moet gaan werken en de
krachtbron moet worden voor het menselijk saamhorigheidsbesef. Dit betekent, dat wij in alle nederigheid allerlei soorten vooroordelen — religieuze, raciale, politieke, economische en ultra-patriottische -- die de mensheid
verdeeld houden in vijandige secten, groepen, partijen, klassen en naties,
moeten afzweren. Vaderlandsliefde, hoezeer ook gewettigd, mag niet ontaarden in haat of vrees jegens alle andere naties. Het zogenaamde `patriottisch vooroordeel' rust slechts op onwetendheid. Het aardoppervlak immers
is in feite één groot vaderland. Iedere burger van het grote dorp dat onze
wereld thans is, moet heden ten dage leren voelen en handelen als een echte
wereldburger.
De dingen die mensen verenigen, zijn belangrijker dan de dingen die hen
verdelen. Eenheid van gewetens-inspraak zal dan ook moeten worden verkregen en verdiept op basis van die overtuigingen die alle grote godsdiensten gemeen hebben in hun streven naar collectieve wijsheid en verlichting.
waarop politieke slagvaardigheid kan bouwen.
Tot die gemeenschappelijke overtuigingen behoren stellig:
-- het geloof dat de situatie van de mensheid op het ogenblik niet de grens
betekent van de reële mogelijkheden;
-- de overtuiging, dat de mensheid fundamenteel één grote familie vormt
en dat alle menselijke wezens gelijke rechten en gelijke waardigheid bezitten
-- de erkenning van de waarde der menselijke gemeenschap en van de
menselijke persoonlijkheid in die gemeenschap;
-- de erkenning van de onschendbaarheid van de menselijke persoonlijkheid en 's mensen geweten;
-- de erkenning, dat macht niet hetzelfde is als recht en dat de macht van
de mens niet gerechtvaardigd is in zichzelf en niet absoluut is;
-- de overtuiging, dat liefde, medelijden, onzelfzuchtigheid en de kracht
van de geest en van de innerlijke waarachtigheid uiteindelijk machtiger zijn
dan haat, vijandschap en zelfzucht;
-- de erkenning van de plicht om de zijde te kiezen van de armen en verdrukten, teneinde zich zo gemeenschappelijk in te spannen voor de bevordering van vrede en van sociale, economische en politieke rechtvaardigheid;
-- de erkenning van de eredienst en van het persoonlijk gebed als geestelijke disciplines, die reële waarden schragen;
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— de overtuiging, dat de dialoog een belangrijke bijdrage vormt van de
wereldgemeenschap;
— de diep-gewortelde hoop, dat de goede wil uiteindelijk zal overwinnen.
De kracht om al deze dingen op te brengen moet van binnenuit komen.
Vanuit dat diepste innerlijk van waaruit wij ons kunnen ontplooien tot
volledige, evenwichtige mensen, in staat de volheid van het leven te genieten, zo als wij dat ook anderen toewensen — die volheid van het leven, die
wij gezamenlijk en dynamisch moeten nastreven onder de naam vrede —
Shalom. Dat deel van het menselijk wezen dat hem werkelijk tot een mens
maakt, de vrijheid van geest, moet volledig speelruimte krijgen. Zo alleen
raakt hij in staat over zijn beperkingen heen te komen en zelf vrede te
worden. Wanneer de mensen, God bespeurend in het diepst van hun hart,
overal in harmonie zouden leven met zichzelf, met hun gezin, hun werk en
hun omgeving, dan zouden alvast in het grondvlak bruggen van goede verstandhouding worden geslagen. En dat is het stevigste anker van 's mensen
hoop op een betere wereld.
Er zijn nu eenmaal op deze wereld maar twee mogelijkheden om de mens
te weerhouden van het kwaad. De eerste is de wet, die het kwaad bestraft,
maar dit middel werkt alleen tegen het kwaad dat in de openbaarheid
komt; niet tegen de verborgen zonde. Het is de eenheid met God en de
rijping van het menselijk geweten door voortdurende confrontatie met het
goddelijke, waar uiteindelijk die vernieuwing van het hart en die verzoening tussen mensen uit moet voortkomen, waar een maatschappij-hervorming mee moet beginnen. Iedere godsdienst zal meewerken met het verlenen van prioriteit aan het algemeen menselijk belang van onderling respect en erkenning van elkanders waardigheid als de grondslag voor de
vrede in onze ha rt en en in onze samenleving.
Het is misschien nuttig in dit verband op te merken dat Gandhi zijn `geweldloze actie' niet zozeer bedoelde als een vorm van politieke tactiek tot
het bereiken van de bevrijding voor zijn land of als een middel tot vereniging van zijn volk, doch deze actie veeleer zag als de vrucht van een reeds
bereikte innerlijke eenheid. De roeping der bedienaren van de godsdienst is
niet in de eerste plaats om zich aan te sluiten bij anderen en hen te helpen
met het verwezenlijken van structurele veranderingen in de maatschappij,
doch veel meer om de mens te helpen zichzelf bewust te worden, om een
innerlijke ommekeer in de mensen teweeg te brengen, een sterke en dynamische godsdienstige motivatie in hen op te roepen, hen te wijzen op de
wijsheid van boven als op een baken van licht en meedogen, waaruit de
kracht voortkomt om leven en geest te storten in ons gemeenschappelijk
zoeken naar broederschap en vrede.
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Geestelijke 'niet-gebondenheid'
In de samenhang van onze hedendaagse maatschappij, waarin de consumptie kunstmatig wordt aangemoedigd om de produktie op gang te houden
en waarin het consumeren onwillekeurig een doel op zichzelf wordt, is het
de taak van de godsdienst de boodschap uit te dragen dat de materiële
rijkdom, belichaamd in `het goede leven' of in `de welvaartsstaat', zoals die
in de hele wereld wordt nagestreefd, noch voor de individuele mens noch
voor de samenleving een om zichzelf begerenswaardig goed vormt. Een
hogere levensstandaard leidt niet noodzakelijkerwijs tot een betere kwaliteit
van het leven. Onder de `maatstaven van het geluk' verdient de morele en
kwalitatieve inhoud van het leven de voorrang en niet — zelfs niet onbewust -- het onbeperkt maar voort-consumeren, met alle gevolgen van dien
voor de uitputting van de energiebronnen en de grondstof-voorraden. Een
`welvaarts-economie' komt er heel anders uit te zien wanneer zij is gericht
op broederschap tussen de mensen en op internationale samenwerking.
Een `nieuwe levensstijl' moet geboren worden uit een streven naar verbetering der `kwaliteit van het leven', hetgeen als vanzelf meebrengt het prijsgeven der consumptie van een aantal minder noodzakelijke goederen. De
levensstijl' echter waar wij aan gewend zijn, heeft een taai bestaan in een
maatschappij die in hoge mate op mededinging is ingesteld en waarin
iedere groep er alleen maar op uit is méér inkomen te verwerven en zijn
materiële levensstandaard te verhogen. Het is hier, dat de godsdienst zich
een plaats zal moeten veroveren in het leven der mensheid. Eigendom zal
moeten plaats maken voor vrijheid; vrijheid van de mens om zich te onderwerpen aan zijn Schepper en dienstbaar te zijn aan zijn medemens. De
vrijheid van de mens wordt in de wereld van vandaag onderdrukt door
materiële waarden, die een besli ssende stem hebben in alle economische
en sociale activiteiten. Wi ll en wij de mensheid een halt toeroepen op haar
weg naar zelfvernietiging, dan kunnen wij er niet aan ontkomen de doelstellingen van het leven opnieuw te formuleren in die zin, dat wij niet langer
een vermeerdering van onze behoeften nastreven doch — om in de woorden van Gandhi te spreken — veeleer `een bewuste en vrijwillige beperking daarvan'. Dit is wat men zou kunnen noemen `geestelijke niet-gebondenheid', een bevrijding van de geest uit de ban van zelfzucht, hebzucht en
verlangen naar macht. Wi ll en wij het leven al zijn volheid schenken, dan
kunnen wij niet volstaan met een rechtvaardiger verdeling van de rijkdom
over de wereld; dan zullen wij ook andere waarden veilig moeten ste ll en,
met name de eerbied voor de menselijke persoonlijkheid. Dan zullen wij
onze bezorgdheid moeten uitstrekken tot de mens in zijn totaliteit op zijn
weg naar God; dan zullen wij meeleven aan de dag moeten leggen voor alle
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volken en hun eigen levensstijl en doelbewust broederschap in praktijk
moeten brengen.
Het ligt geheel in diezelfde lijn, dat wij verzet aantekenen tegen de groeiende bedreiging van het leven en zijn kwaliteit door een soort `moreel imperialisme', dat zich in verschillende landen richt tegen de bejaarden, de
armen, de gevangenen en andere zwakke groepen in de samenleving. Een
imperialisme, dat door sommige landen wordt geëxporteerd, soms zelfs
verscholen in het pakket van ontwikkelingsprogramma's, waarvan de uitvoering wordt gebonden aan het aanvaarden van wat eufemistisch wordt
omschreven als `eugenetische maatregelen'. Wat is dit anders dan een vorm
van ideologische manipulatie van de zwakke volken door de sterke? Wat
anders dan een vorm van politieke pressie? In een mechanistische levensbeschouwing, die de mens slechts kan zien als een `functie' in de maatschappij, in de wereldsamenleving of in de kosmos en die geen plaats heeft
voor God of voor de bovennatuur, blijft niets anders meer over dan een
volkomen afbrokkeling van het recht op leven. Daarvoor gelden ten volle
Alexander Solzjenitsyn's woorden: `Wij hebben de natuur een wonder ontnomen. Wij hebben ons vergrepen aan het meest volmaakte wezen op deze
wereld, de mens; wij hebben hem veranderd in een stuk steen'.
Zullen de rijken, zich inzettend voor de bevrijding van de economisch
armen in deze wereld, zichzelf kunnen bevrijden uit de ontmenselijkende
invloed van hun rijkdom? Anders gezegd: kunnen wij, uitgaande van een
juist begrip voor de integrale ontwikkeling van de mens en strevend naar
de werkelijke `volheid van het leven' de bevrijding teweeg brengen van
rijken en armen beiden in een ontwikkelingsproces van een samenwerking
tussen de volken, die beiden verrijkt -- een proces van `bevrijdings-samenwerking' om met Sarvodaya Shramadhana te spreken? Het leiden van het
gebruik der rijkdommen van de wereld aan tijd, talent en materiële goederen in dergelijke banen doet recht aan wat wij van de Schpper hebben ontvangen en mag men dus eigenlijk beschouwen als een vorm van eredienst.

De sociale functie van de technologie
Een ander punt dat in dit verband om kritische aandacht roept, is de sociale functie van de technologie. Zowel de pleitbezorgers als de critici van de
techniek schijnen haar te beschouwen als een soort moloch, die zonder dat
de mens haar ook maar enigermate in zijn macht heeft, haar eigen weg
gaat en het patroon van de samenleving ombuigt ten voordele van de
machine. Dit komt, zegt prof. Galbraith, doordat de technologie steunt op
een geloof — het geloof in zichzelf. Of, zoals een ander vertegenwoordiger
van de sociale wetenschap het uitdrukte, `na Hiroshima de exacte weten-
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schappen hun loyaliteit jegens de mensheid hebben prijsgegeven voor een
loyaliteit jegens de waarheid — hun eigen waarheid -- en zich niet meer
richten op wat de mensheid goed acht, moreel, decent en menselijk, maar
op de "wet van het mogelijke". Wat technologisch mogelijk is, moet en zal
de technologie verwezenlijken'. De fout van de technologie stamt volgens
Galbraith uit een van haar grondstellingen, het `reductionisme'. De stelling,
dat men een complex geheel a ll een kan doorgronden wanneer men de eigenschappen bestudeert van alle delen afzonderlijk waaruit het is samengesteld. Mogelijk is deze methode voor de hedendaagse natuurwetenschappen
aanvaardbaar, maar Commoner, de auteur van `De Sluitende Cirkel', verzekert ons, dat zij voor de ecologie volkomen heeft gefaald. Dit reductionisme neigt er volgens hem toe de verschillende disciplines in de wetenschap van elkaar te isoleren en moet daarom onbruikbaar worden geacht
voor de oplossing van de reële menselijke problemen. Daarom zullen `zij
die geloven in de prioriteit van menselijke waarden' volmondig instemmen
met Archibald MacLeish waar deze concludeert, dat `de diepe en vernederende frustraties waarmee wij thans opgescheept zitten, niet van ons zullen
wijken voordat wij weer in onszelf gaan geloven en de inrichting van ons
leven en het beheer van de goederen dezer aarde weer in eigen hand gaan
nemen'. Waarde-oordelen over het gebruik van kernenergie, straling, bacteriologische oorlogvoering enz. zijn zaken van moraal, van sociaal en
politiek beleid en behoren niet tot de competentie van de technologie.
Een soortgelijke benadering vanuit de totaliteit is eveneens noodzakelijk
voor het herstel van de onderlinge samenhang tussen de mens en de natuur. Die samenhang tussen de mens en de natuur sluit wonderwel als een
soort contrapunt aan bij de meer fundamentele ontdekking van de aanwezigheid Gods te midden der mensen.
Dit geldt ook bijvoorbeeld voor het wereld-bevolkingsprobleem. Een multidisciplinaire beandering van dit probleem zou moeten omvatten de fysiologie van de voortplanting, de biologie van geslacht en ras, de sociologie van
het gezin en van grotere groepen, de economie van de agrarische en de
industriële produktie en de structuur van de wereldhandel en de internationale politiek. Meer in het bijzonder moet men bovendien het bevolkingsvraagstuk plaatsen in het totaalbeeld van de ontwikkelings-strategie. Het
maakt duidelijk deel uit van een meer-omvattend politiek vraagstuk: de
verhouding tussen het rijke Noorden en het arme Zuiden en de historische
ontwikkeling van deze twee reeds vanaf het koloniale tijdperk. Het motto
van het Wereld Bevolkings Jaar `Eén wereld voor allen' moet van harte
worden toegejuicht en de verwezenlijking ervan moet worden nagestreefd
met een toewijding evenredig aan de uitdaging. Het ontwikkelingsprobleem
op zijn beurt kan niet worden losgemaakt van het probleem der ontwape-
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ving, omdat de enorme hoeveelheden energie en grondstoffen, die weggezogen worden in de bewapeningswedloop, kunnen en móeten worden
omgeleid naar een andere bestemming: naar de verhoging van de levensstandaard en de versnelling van de economische groei, met name in de
ontwikkelingslanden.
Pogingen om dit ingewikkeld samenspel van economische, sociale en politieke problemen uit de weg te gaan door elk van deze problemen afzonderlijk aan te pakken, komen neer op `reductionisme' en zijn tot mislukking
gedoemd. Deze massa van sociale euvelen die de mens en zijn omgeving
bedreigen, is zonder enige twijfel verbijsterend. Maar macht en pressie van
de sterken over de zwakken bieden daar geen oplossing voor. Een oplossing kan alleen worden gevonden in het scheppen van nieuwe, gezonde
verhoudingen, waar geciviliseerde regeringen en volken zich vertrouwvol
voor moeten inzetten als creatieve bondgenoten op zoek naar een nieuwe
samenleving.
U Thant herinnerde er in de zestiger jaren aan, dat `vrede niet alleen een
collectieve plicht is, maar ook een ondeelbare verantwoordelijkheid; ondeelbaar in die zin, dat de vrede niet kan worden opgedeeld in haar politieke, sociale, economische of culturele componenten in de ijdele hoop, dat
men er één van kan verwezenlijken zonder de andere aan te pakken'.
Godsdienst en wetenschap met name moeten elkaar hierin vinden en samenwerken. Houden wij deze twee verdeeld, dan zullen zij ons verdelen.
Brengen wij ze samen in een verband van harmonische samenwerking, dan
is er hoop voor de toekomst. De dialoog tussen de Oosterse en de Westerse
godsdiensten en filosofieën komt thans in ernst op gang en dat is een bemoedigend verschijnsel. Het inzicht, dat een dergelijke synthese tussen wijsheid en wetenschap wenselijk is, begint te groeien. Een hoopvol teken daarvan is het feit, dat de Verenigde Naties consultatieve status hebben verleend aan de Wereldconferentie voor Godsdienst en Vrede. Het is aan de
vertegenwoordigers der verschillende godsdiensten in deze Conferentie om
zich in hun eigen land en overal waar zij daartoe de gelegenheid krijgen,
vastberaden in te zetten voor een multi-culturele en multi-godsdienstige
wereldgemeenschap.

Voedsel voor miljoenen
Tenslotte nog iets over een der meest dringende problemen in de wereld
van vandaag -- de voedselvoorziening voor miljoenen die honger lijden.
Terecht mag men stellen, dat niets de mensheid zozeer aaneen bindt als de
behoefte aan voedsel. Gezien tegen de achtergrond van een weergaloze
bevolkingstoename schreeuwt de bestaande onstabiele voedselsituatie
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schrijnend urgent niet om een paniekstemming, maar om een gezamenlijke
inspanning van de hele wereldgemeenschap. Het noodfonds, dat de speciale
zitting van de Algemene Vergadering der Verenigde Naties eerder dit jaar
in het leven heeft geroepen, kan tot zo'n massale wereldinspanning uitgroeien wanneer de thans bestaande `crisis-situatie' de publieke opinie aanzet tot een gigantische doorbraak. Hopelijk bindt de tegenslag die wij
allen moeten dragen tengevolge van de oliecrisis, de volken der aarde hechter aaneen in hun strijd voor een betere toekomst.
Ik stel deze bijeenkomst van de Wereldconferentie voor Godsdienst en
Vrede voor, een dringend beroep te doen op de naties die straks op de
Voedselconferentie in Rome bijeenkomen om een constructief Wereld
Voedsel Plan te ontwerpen, dat snel kan worden uitgevoerd, om voedselreserves op te bouwen die een permanente verzekering kunnen bieden tegen
voedselschaarsten en om dit alles te passen in een totale strategie van ontwikkelingshulp.
Laat ons in de naam van God en van de hele mensheid een beroep doen op
alle regeringen en alle volken ter wereld, rijk en arm, ongeacht hun politieke en sociale systeem, om tot handelen over te gaan — tot samen handelen en tijdig handelen.
Vertaling Hans Hermans

Vrijheid van denken
binnen ideologische gebondenheid
Hegel in Moskou
Koen Boey

Wie in een restaurant voor overtuigde makrobiotiekers om de gebruikelijke schotel vraagt van de kunstmatig vetgemeste kip vergezeld van de al
even bedenkelijke frieten met mayonaise, begaat veel meer dan een eenvoudige vergissing. Hij maakt zich schuldig aan een dubbele fout! Als gecultiveerd man moet men opletten waar men binnengaat, en weten wat het opschrift `makrobiotisch restaurant' behelst. Maar nog belangrijker is dat
men precies een makrobiotisch restaurant opzoekt omdat men beseft heeft
waarom het levensnoodzakelijk is geworden zich van de decadente voeding
te distantiëren om zijn heil in het 'gezonde' voedsel te zoeken.
Wie in Moskou aan een filosofisch congres over Hegel deelneemt, moet een
dubbele analoge fout vermijden. Hij moet evident over voldoende cultuur
beschikken om het opschrift van het congres te verstaan. Hij treedt binnen
in de wereld van de dialectiek. Er is echter nog iets belangrijkers. Hij moet
al beseft hebben in welke zin de dialectiek onontbeerlijk is voor al wie zich
hoe dan ook progressief wil opstellen.
Op het eerste punt is de gastheer, in ons geval de academie voor wetenschappen te Moskou, tot een merkwaardige educatieve inspanning bereid.
Het congresembleem wijst op het feit dat de abstracte kunst — of minstens
toch de abstracte voorstelling — ook enige waarde kan hebben. Hiertoe
wordt alleen vereist dat ze in dienst staat van een verantwoord educatief
project. De drie momenten van de these (A), de antithese (A) en de synthese (AA) zijn in een driehoek opgesteld en warden binnen een spel van
spiralen abstract uitgebeeld. Dit embleem hangt de congressisten voor ogen
in de vergaderzaal, het is als een reusachtig monument opgericht voor één
van de grootste gebouwen van de Lomonossow universiteit waar het congres plaats heeft, het staat afgedrukt op de werkmap die aan de deelnemers
wordt aangeboden. Ze vinden het verder terug op de omslagen voor hun
eventuele correspondentie, op de autobussen waarmee ze vervoerd worden
* Een confrontatie met Hegel in Moskou ter gelegenheid van het tiende internationale Hegelcongres is de concrete ervaring van waaruit dit probleem hier behandeld
wordt. Het congres had plaats van 26 augustus tot 1 september.
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en natuurlijk ook op de deelnemersinsignes die ze dragen. Niemand kan
overigens ontkennen dat de alomtegenwoordigheid van het congresembleem enorme praktische voordelen biedt.
Het is echter niet toevallig dat professor D. Henrich — de voorzitter van de
dissidente en niet marxistisch-leninistisch gerichte Hegel-Vereinigungl —
in zijn referaat zijn uitzonderlijke Hegelkennis aanwendt om aan te tonen
dat het schema op het embleem voorgesteld (hij is echter hoffelijk genoeg
om over het embleem zelf te zwijgen) geenszins beantwoordt aan wat Hegel
in zijn teksten onder dialectiek verstaat. Als men Hegels denkbeweging dan
toch wil formaliseren, dan — toont hij aan, en steeds op basis van de
teksten — moeten er minstens drie sterk verschillende types van negatie
onderscheiden worden. Ook andere referaten blijken in dezelfde lijn te zijn
uitgewerkt. Ze verwerpen de simplificatie. In de ogen van de inrichters
werpen deze sprekers op zijn minst een moeilijkheid op. Verder blijkt dat
ze niet toevallig de woordvoerders zijn van de fractie onder de deelnemers
die nog niet ingezien hebben waarom het dialectisch denken levensnoodzakelijk is voor wie zich van de decadentie wil distantiëren. Hierdoor zullen
ze zich aan de tweede en veel belangrijker fout schuldig maken.

Het kader waarin het forum gehouden moet worden
De openingszitting van het congres is homogeen. Behalve de vele officiële
verwelkomingen, zullen slechts twee sprekers onder de zoeklichten van de
televisie en in aanwezigheid van de plaatselijke studenten het woord voeren. Het verdere gebeuren doet eerder denken aan een wedstrijd die met
gesloten deuren wordt gespeeld. Dit zal overigens wel de meest geschikte
sfeer zijn voor een wetenschappelijke samenkomst.
Het orthodoxe kader

Zowel voor academicus Kredow uit Moskou als voor M. Buhr (de ondervoorzitter van de Internationale Hegel-Gesellschaft die tevens aan het
hoofd staat van alles wat filosofie heet aan de prestigieuze Humboldt-universiteit in Oost-Berlijn) kan het kader voor de discussie vanaf de openingszitting duidelijk worden uitgetekend.
Hegel is de grootste onder de wijsgeren vóór Marx en Lenin. Precies dank
zij de dialectiek wist hij de diepste kijk in de werkelijkheid te verwerven.
Wat vorige filosofen aan belangrijks hadden ingezien, wist hij in zijn systematisch denken op te nemen. Hij heeft het verwerkt als de momenten van
1 De dissidente vereniging kwam tot stand te Heidelberg o.l.v. Gadamer en ze hield
haar eerste congres in 1964 te Royaumont. Het Gezelschap o.l.v. prof. Beyer werd
door hem zelf onmiddellijk na de eerste wereldoorlog opgericht.
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zijn alomvattende visie. Doch zijn denken beweegt zich nog gedeeltelijk
tegen de achtergrond van een geseculariseerde theologie. Zijn dialectiek
blijft schatplichtig aan het vatten van een zogenaamde geestelijke zin van
alle gebeuren. Voor hem ontvouwt de absolute Idee zich in a ll es wat zich
heeft voorgedaan. Daarom is hij een idealist.
Het is echter even onverstandig er Hegel een verwijt van te maken dat hij
idealist is geweest, als het zinloos is aan de geleerden vóór Copernicus te
verwijten dat ze in hun verklaring van het heelal nog steeds veronderstelden
dat de zon rond de aarde draait. Alleen na de copernicaanse revolutie is
het een teken van reactionaire geest te blijven ontkennen dat de planeten
een dubbele beweging uitvoeren: de beweging om hun eigen as en hun
omloop om de zon. Eerst met het marxisme-leninisme is de copernicaanse
revolutie ook in de filosofie doorgebroken. De progressieve elementen in
Hegels filosofie moet men gaan zoeken in zijn eerste vermoeden van de komende revolutie. Met Marx en Lenin verscheen het besef dat de ware dialectiek gelegen is in de dialectisch voortschrijdende beweging der dingen.
De dialectiek der dingen bereikte doorheen de these van 't kapitalisme en
de antithese van de klassenstrijd uiteindelijk haar synthese in de communistische klassenloze maatschappij. De dialectiek van Hegel stond op haar
kop. Marx en Lenin wisten haar uiteindelijk op haar voeten te zetten zodat
ze zich ook kon verwezenlijken. Het historisch en dialectisch idealisme
werd gerevolutioneerd zodat het eindelijk behoorlijk rechtop staat in het
historisch en dialectisch materialisme.
Hegel werd dus zelf `verteerd' door de kracht van de dialectiek die hij als
eerste volkomen heeft beseft. Hij werd zelf achterhaald door de voortschrijdende dialectische beweging. Meteen is hij als een uiterst belangrijk
maar voorbij moment tot de geschiedenis gaan behoren.
Plaats voor de burgerlijke wetenschap
Naar de grote massa toe biedt de eenvoud van een dergelijk verklaringsschema onvervangbare voordelen. Wat eenvoudig is, wordt tenminste door
velen verstaan. Daarom ook had de televisie haar taak volbracht zodra ze
het ruime publiek geïnformeerd had omtrent dit kader waarin de zevenhonderdvijfentwintig deelnemers uit alle landen ter wereld een week lang
Hegel zouden bestuderen. Naar de kring van de vaklui toe is de eenvoud
een meer dubbelzinnig gegeven.
De orthodoxe filosoof in de Sovjet-Unie rekent zichzelf onder de wetenschapslui. Het marxisme-leninisme dat hij vertegenwoordigt is immers een
wetenschappelijke leer. Het doet een voortdurend beroep op de positief
wetenschappelijke fundering en verificatie. Tot de postulaten van de positieve wetenschappen behoort nu precies de eis van eenvoud. De dialectische
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drieslag nu is ongetwijfeld een mathematische formule die men moeilijk
nog eenvoudiger kan wensen. Doch hetzelfde wetenschappelijk postulaat
van de eenvoud vraagt dat de formule ook alle observeerbare feiten zou
weten te verklaren. Dus kunnen ook de Sovjet geleerden -- met inbegrip
van de filosofen -- op straffe van de verloochening van hun onderzoekersstatuut, de opdracht niet uit de weg gaan aan te tonen dat hun dialectische
formule alle fenomenen verklaart. Ze moeten aanduiden hoe de marxistisch-leninistische dialectiek der dingen de sleutel is die de deuren op alle
feiten opent. Hun opgave is het de alomverklarende kracht aan te tonen
van de economische categorie, en namelijk van de dialectische drieslag:
kapitalisme, klassenstrijd, communistische samenleving.
Te Moskou -- zoals overal ter wereld waar aan onderzoek wordt gedaan
-- stelt de wetenschap dus haar eigen eisen! Een bepaalde vrijheid van
onderzoek is onontbeerlijk al was het maar om te kunnen uitmaken of de
verklaringsschema's die men voorstelt alle bestudeerde fenomenen werkelijk weergeven. We behoeven slchts te denken aan de grondvraag van het
congres: waarin bestaat de dialectiek bij Hegel? In het milieu van de Sovjet-onderzoekers weet men even goed als in het Westen dat de formele
triade van de these, de antithese en de synthese geen afdoende verklaring is
voor de beweging van Hegels denken zoals dat uit zijn teksten spreekt.
Omdat ze rasechte geleerden zijn bleken de Hegelkenners uit de Oostbloklanden vol interesse voor alle pogingen om de teksten van Hegel in zichzelf
en om zichzelf objectiever te verstaan. Een aantal onder hen hadden dienaangaande een duidelijke verwachting op het internationaal congres gesteld. Ze wensten een eerlijke uitwisseling van de bereikte resultaten op het
gebied van de nauwkeurige en trouwe tekstanalyse. Dit is we llicht nog
sterker in de persoonlijke gesprekken naar voren gekomen dan in de gehouden referaten.
Als wetenschapslui weten de filosofen uit de Oostbloklanden dat het voor
hun onderzoek fataal zou zijn, indien hun keuze voor een geëngageerd
denken een ernstige tekststudie zou uitsluiten. Ze weten overigens dat hun
collega's die het marxisme-leninisme niet aanhangen evenmin automatisch
minder geëngageerd zijn naarmate ze meer belangstelling zouden hebben
voor Hegels teksten als zodanig. Integendeel, op hun gefundeerde analyse
van Hegels werk bouwen deze antagonisten precies hun afwijkende en
eventueel idealistische inzichten op.
Slechts op het eerste gezicht is het een louter pragmatische noodzaak dat de
Hegelkenners in de Sovjet-Unie in open dialoog kunnen treden met hun
collega's die andere inzichten voorstaan. In het kader van de marxistischleninistische ideologie kan niets louter pragmatisch blijven. Men toont dus
eerst aan dat de dialectiek der dingen thans een punt in de evolutie heeft
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bereikt, dat de pacifieke coëxistentie impliceert tussen de marxistisch-leninistische leer en de andere overblijvende leerstelsels. In dit licht kan het
ideologisch kader dus wel een eerste ruimte bieden voor een reëel forum
waar alle deskundigen van diverse strekkingen een eerlijke dialoog aangaan.

Het randgeval van het analytisch misverstand
De toestand wordt echter opnieuw vertroebeld door het feit dat onder de
hedendaagse specialisten van het Hegelonderzoek ook mensen gevonden
worden die van buiten af tegen de dialectiek aankijken. Voor hen is de
dialectiek een wijze van denken tussen andere denkmethodes. Vooral zij
die tot de Angelsaksische wijsgerige traditie behoren stellen zich aan als
technici die een andere taal spreken. Het is alsof ze van hun beheersing van
de Engelse taal uitgaan om aan te tonen dat de regels die het Angelsaksisch
spreken normeren, in de Duitse of in de Russische taal toch voortdurend
met de voeten worden getreden. Kortom, ze laten zich niet onmiddellijk
thuis brengen in een vorig stadium van de ontwikkeling van de zogenaamde dialectische wereldtaal. Ze ontkennen immers dat de dialectiek de ware
wereldtaal is. Vanuit hun eigen taal oordelen ze zelfs over het dialectisch
spreken met een nauwelijks verholen meerderwaardigheidsgevoel.
Wat moet men met dergelijke lui aanvangen? In één van de meest boeiende
avonddiscussies konden de congressisten in Moskou meemaken hoe de
meest vooraanstaande locale professoren een grondige kennis demonstreerden van dit type van positivistische logica om aan te tonen hoe de dialectische logica rijker is en verder brengt. Het strekt de man van de wetenschap tot eer dat hij met kennis van zaken spreekt over stellingen waar hij
kritiek op heeft. Het uiteindelijk bezwaar van de Sovjet filosofen tegen het
louter analytisch denken luidt dat dit denken zich niet kan uitspreken over
de richting van het historisch gebeuren. Deze vorm van bescheidenheid
waar b.v. een wijsgeer als K. Popper zo bekommerd om is, wordt geïnterpreteerd als een ontvluchten van de verantwoordelijkheid. Het hele engagement van dergelijk filosoferen komt hier op neer: dat men aan de filosoof
de mogelijkheid ontzegt tot wat in het marxisme-leninisme als het echte
engagement wordt beschouwd.
Kortom, de louter analytische denker is innerlijk in tegenspraak met zichzelf. Zijn intellectuele inspanning beoogt een steriele en decadente scepsis
ten opzichte van alles wat in het communistisch perspectief de echte vragen
zijn. Daar ligt wellicht de reden waarom men er niet meer dan nodig wenst
mee begaan te zijn. Deze wijsgerige positie blijkt uiteindelijk alleen gevaarlijk te zijn voor hen, die door de microbe van de sceptische onmacht besmet zijn. Ze brengt geenszins de positie in gevaar van de overtuigde dialec-
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tisch denkende marxist-leninist, voor wie zijn filosofie een voortdurende
prikkel is tot een strijdvaardig engagement. Hoe verder de zogenaamde
vrije wereld zich aan het decadente scepticisme uitlevert, hoe meer ze haar
intellectuele weerstand opgeeft ten opzichte van het marxisme-leninisme.
Het gaat er om een microbe waardoor de tegenstander best kan besmet
worden, als het eigen kamp er maar immuun voor blijft.
Geen plaats voor de dissidenten

Uiteindelijk komt het enige reële gevaar uit de hoek van de valse medestanders. Ze noemen zichzelf marxisten. Maar ze brengen de erfenis van
Marx en Lenin zelf in gevaar. De grote afwezigen op het congres te Moskou waren dan ook de onverbeterlijke neo-marxisten. Hun aanwezigheid
was niet gewenst. Ze beweren immers dat de dialectiek nu ook het orthodoxe marxisme-leninisme heeft `verteerd' en dat het op zijn beurt — zoals
het hegelianisme -- een uiterst belangrijk maar een voorbij moment is geworden. dat tot het achterhaalde verleden is gaan behoren. Uit dit oogpunt
is het geval J. Habermas significatief.
Men zou kunnen denken dat het op één deelnemer méér niet aankomt als
men eenmaal het aantal van zevenhonderd vijfentwintig heeft bereikt. Doch
men vergist zich. De Westduitse pers e heeft het publiek inzage verleend in
de briefwisseling waarin Habermas om deelname vroeg aan het congres in
Moskou. Ze heeft tevens de inhoud bekend gemaakt van de drie opeenvolgende antwoordbrieven waarin de voorzitter van de Internationale Hegel-Gesellschaft, professor Beyer, deze aanvraag afwees. Als fijne jurist
schrok de voorzitter er niet voor terug een beroep te doen op het burgerlijk
wetboek van de door hem zo gehate Bundesrepublik om Habermas te verbieden ook maar als gewone deelnemer naar Moskou te komen. Geen
enkele onder de grote namen van de hedendaagse deviationisten was in
Moskou present. Ondertussen waren ze wel het mikpunt van een aantal
aanvallen. Het kader waarin het forum gesitueerd was, kon hun de kans
niet gunnen om zelf aan het woord te komen.
Tegen de vertegenwoordigers van de maoïstische interpretatie van het
marxisme-leninisme was het ostracisme a fortiori absoluut. Ook deze pragmatische noodzaak om het Chinese gevaar buiten spel te houden, kreeg een
wijsgerige rechtvaardiging. De directeur van Les Editions Sociales, Lucien
Sève, lid van het politiek bureau van de communistische partij in Frankrijk,
wierp zijn scherpzinnig intellect in de weegschaal om de afwezige bij
verstek te veroordelen.
De analyse van de dialectische contradictie bij Marx en bij Lenin wist hij
2 O.a. in de `Zeit' uit Hamburg van 12 september. Verder in de Frankfurter Allgeseptember, p. 23.

meine Zeitung van 13
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meesterlijk uit te werken om aan te tonen hoe de permanente revolutie
binnen de communistische maatschappij een onding is. Voor dit overigens
schitterend betoog werd hij nog dezelfde avond beloond met een uitgebreid
interview opgenomen door de Russische televisie.

Het morele prestige van de geslaagde Verlichting
In Moskou vernoemt men Marx en Lenin steeds in één adem. Naar het
ruime publiek toe -- wanneer het gaat over monumenten, foto's en allerlei
kentekens -- krijgt de beeltenis van Lenin een zeer uitgesproken voorkeur.
Eerst met hem is de Aufkl rung geslaagd in alle betekenissen van het
woord.
Het slagen van de Verlichting
De opgave van de Verlichting werd op ongeëvenaarde manier gedefinieerd
door Kant. De mens moet uit zijn onmondigheid uittreden. Daartoe heeft
hij de mogelijkheid. Hij is immers met verstand begaafd en hij moet enkel
de moed durven opbrengen om het ook te gebruiken 3. Hierin ging Marx
verder dan het opstellen van een programma. Hij ontmaskerde het besef
waartoe de Verlichters vóór hem — met inbegrip van Hegel -- gekomen
waren, als een vals bewustzijn. Hun besef was de ideologische rechtvaardiging gebleven van een bepaalde toestand, die ze niet onder de ogen durfden
te zien voor wat hij was: een toestand van uitbuiting van de mens door de
mens.
Marx zou daarmee in het reine komen. Hij legde het raderwerk van het
kapitalistisch systeem bloot als de verklaring van deze uitbuiting. Meteen
riep hij ook op tot de klassenstrijd. Een geslaagde Ver li chting is immers
meer dan een nieuwe poging om de realiteit te dénken, het is de kritiek als
wapen voor een daadwerkelijke omwenteling. `De filosofen hebben de wereld alleen maar op verschillende wijzen geinterpreteerd; het komt er op
aan de wereld te veranderen'. Hiermee formuleerde Marx een nieuwe opgave. Ondanks zijn herhaalde pogingen om de revolutie van het proletariaat
ook in de feitelijke geschiedenis te zien zegevieren, moest hij de voltooiing
van de Verlichting die hij aankondigde, aan anderen overlaten. Lenin is in
de voleinding van het werk geslaagd.
Het type van verklaring dat Marx bracht, legde, op zijn zachtst gezegd,
een enorme nadruk op de draagwijdte van het economisch bestel. De strijd
werd door Lenin hoofdzakelijk gevoerd op het niveau van het doen ver3 I. Kant: Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?, Werke, p. 53, ed. Suhrkamp.
4 K. Marx: De elfde thesis over Feuerbach. Zie: Die deutsche Ideologie, p. 341, in
Die Fruhschri f ten, ed. Kroner.
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dwijnen van de klassentegenstelling. Ten slotte werd de alomverklarende
kracht van de economische categorie ook de exclusieve uitleg en de totalitaire verklaring in de handen van een regime dat zich vereenzelvigt met de
volledig geslaagde Aufkldrung die in principe door Lenin werd bereikt. We
laten hier in het midden in hoeverre het Russische verleden — Moskou was
reeds het `derde Rome' lang voor de revolutie van 1917 -- het Russische
volk heeft voorbereid om in zijn rol te geloven: de verwezenlijking te zijn
van datgene waarvan de mensheid droomt, sinds ze haar onmondige toestand tracht te ontgroeien.
Overbodige Verlichters

Maar Marx was niet de enige die het besef waarvan de mensen menen te
kunnen leven, aan kritiek heeft onderworpen! Freud stierf toen ook Lenin
reeds vijftien jaar dood was. Ook de grondlegger van de psychoanalyse was
een Verlichter. Hij leefde vanuit de overtuiging dat er ook na het succes
van Lenin nog een taak was overgebleven, waarvoor noch Marx noch
Lenin oog hadden gehad. Wat een mens denkt, is op diepgaande wijze
bepaald door de wereld van zijn onbewust bestaan, door heel zijn verleden
waarin hij vanuit zijn instinctief leven in een stuk geschiedenis is verwikkeld geraakt, dat hij wil vergeten.
In het spoor van Freud zochten de epigonen naar de alomaanwezigheid
van de onbewuste factor. Ook onder hen waren er mensen die de stap
hebben gezet van een totale naar een totalitaire verklaring op basis van de
psychiatrische categorieën. Meteen kon de polemiek haar volle gang gaan.
Valt Freud heel en al te verklaren vanuit zijn plaats in het economisch bestel? Hij was een belangrijk dokter in Wenen wiens patiënten doorgaans tot
de hoge burgerij behoorden ... Of zou men Marx en Lenin moeten psychoanalyseren om hun leer en hun gedrag te verklaren vanuit de frustraties die
ze persoonlijk doormaakten?
Wie op het congres over psychiatrie sprak, gedroeg zich onhoofs. In het
universitair filosofisch onderricht is dit onderwerp te Moskou onbestaande.
De faculteit van filosofie — een voltallig professorenkorps op het podium,
klaar voor de foto — legde aan de congressisten de structuur uit van het
filosofisch onderwijs aan de universiteit. Nadien werden allerlei vriendelijke vragen gesteld, zelfs over de voor alle studenten verplichte cursus in
atheïsme. Doch de grote vraag die velen op de lippen lag, of de filosofie
iets kan leren van de psychoanalyse ... werd uit beleefdheid niet in het publiek geformuleerd. Het is al te duidelijk dat Marcuse een overbodige verlichter is in de ogen van hen die zich vereenzelvigen met het definitieve succes van het marxisme-leninisme. Marcuse las immers te veel Freud en zijn
inzichten gaan over Marx en Lenin heen.
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Agressieve Verlichters
Ook J. Habermas behoort tot de traditie van de Verlichting. Zijn kritiek
gaat heel speciaal uit naar de sociologische en reflexieve benadering van de
politieke structuren. Uiteindelijk volgt uit zijn denken een directe aanval
op het marxisme-leninisme als geslaagde en dus afgesloten Verlichting.
De orthodoxe leer waarop het regime in Moskou berust, beweert dat de
opheffing van de economische vervreemding ook automatisch het probleem
van de politiek zal doen verdwijnen. De dictatuur van het proletariaat zou
enkel een overgangsfase zijn; uiteindelijk zal de staat als apparaat dat ook
zijn macht laat gelden, zonder meer afsterven. Welnu, in Rusland is de
economische vervreemding opgeheven. Meteen wordt er ook geen kritiek
meer op de staat geduld want deze mag er -- althans in principe — geen
probleem meer zijn .. .
Aan de ene zijde vindt men dus de theorie over de staatsmacht die niet
meer bestaat als dwingend geweld. Aan de andere zijde zijn er de feiten:
het staatsapparaat weegt in Rusland zwaarder dan waar ook en het manifesteert geen symptomen van zijn nabije verdwijning. Zodra de feiten in
manifeste tegenspraak zijn met de idealen waardoor ze worden afgedekt,
leeft men in vervreemding.
Vooral de realiteit van de voortschrijdende techniek brengt met zich mee
dat een staatsapparaat, als het eenmaal op controle uit is, ook de facto over
de mogelijkheid beschikt om de hele vrije meningsuitdrukking af te remmen of minstens te censureren. De manifeste contradictie tussen de leer
over de politiek en de politieke praktijk in de Sovjet-Unie stemt tot nadenken. De organisatie van het politieke leven blijkt over een autonomie te
beschikken; hoewel de politiek kan misbruikt worden door de economische
machten is ze daarom nog niet zonder meer herleidbaar tot de economische
sfeer en haar eventuele suprastructuren. (Het is de oude leer over het politieke zoals ze reeds bij Aristoteles te vinden is). Vandaar dat er zich een
politieke vervreemding kan voordoen, dat de mogelijkheid bestaat van een
vervreemding van het politieke leven als zodanig, wat de economische
structuur van een land ook moge zijn.
J. Habermas heeft als hoofdthema voor zijn inbreng als Verlichter het pleidooi ontwikkeld van de `herrschaftsfreie Kommunikation' 5, de mogelijkheid van de vrije meningsuitdrukking aan de basis van de politieke beslissing. Op dat punt speelt hij uitdrukkelijk de inzichten van Freud uit tegen
de leer van Marx. Hij verzet zich tegen iedere staatsmacht die het denken
controleert en vraagt integendeel dat de macht voortdurend zou gecontroleerd worden door het vrije denken van allen. De hele tendens van zijn werk
5 J. Habermas: Erkenntnis und Interesse, p. 344, ed. Suhrkamp.

239

Vrijheid van denken binnen ideologische gebondenheid

bevat dan ook een directe aanval op het systeem dat zich vereenzelvigt met
de geslaagde Verlichting en dat de marxistisch-leninistische gedachte en
realiteit heet. Hij was helemaal niet toevallig volkomen ongewenst in Moskou.

Besluit
Het ware onrechtvaardig te ontkennen dat het marxisme-leninisme tot op
zekere hoogte zijn moreel prestige verdient, daar het schoon schip heeft
gemaakt met een aantal plagen die in de kapitalistische maatschappij woekeren. Het wist te breken met de vrijheid van de willekeur waarop het liberalisme is gebouwd. Ondertussen ziet het er toch naar uit dat men van de
regen in de drop is geraakt en dat het werk van de Verlichting nog niet
helemaal af is.
Doch ieder zoeken naar een `derde weg' betekent dat men over het marxisme-leninisme heengaat en dat men het achter zich laat -- juister, dat men
het weet te verteren. Zodra men naar een derde weg zoekt, is men echter
reeds overtuigd dat de dialectische beweging der dingen en de dialectische
ontvouwing van de geestelijke bestaanszin door de geschiedenis heen nog
steeds verder gaat. Eén ding is nodig, nooit stil te staan. Zo leert ons de
dialectiek!

De sociale achtergrond van het werk
van Eyvind Johnson en Harry Martinson
V. E. J. M. Claes

Dit opstel wil niet zozeer de literaire betekenis belichten van het werk van
de Zweedse auteurs die dit jaar de Nobelprijs voor letterkunde gewonnen
hebben, als wel de sociale, politieke en cultuurhistorische relevantie ervan
verduidelijken. Voor het zuiver letterkundige belang van hun oeuvre kan ik
o.a. verwijzen naar mijn artikelen hierover in Dietsche Warande en Belfort.
Aan de traditionele verhouding literatuur - sociale achtergrond werd reeds
gewrikt en gewrongen toen een eerste groep arbeiders-schrijvers omstreeks
1910 hun plaats in de Zweedse letteren opeisten. Niettegenstaande enkele
verdienstelijke romans van o.a. Martin Koch en G. Hedenvind-Eriksson
moeten we het beeld van de Zweedse roman in de jaren tien en twintig toch
ruwweg typeren als realistisch burgerlijke verhaalkunst. De poëzie van diezelfde tijd is vrij idyllisch en traditioneel. De thema's van de arbeidersdichters, evenals de vernieuwing van de jonge Lagerkvist en van de Finse modernisten blijven randverschijnselen die geen grote stroming teweegbrengen.

De arbeiders-schrijvers in de jaren dertig
Omstreeks 1930 wordt die toestand radicaal gewijzigd, althans op het gebied van het proza. Voor de poëzie blijven de expressieve verzen over
machines en stoomboten waarmee Harry Martinson in 1929 debuteert een
bijkomstig detail. Maar de realistische roman van de jaren dertig wordt
beheerst door een groep arbeiders-schrijvers die ieder een eigen profiel
vertonen, gehard door het leven en vast besloten voor niemand uit de weg
te gaan. Deze auteurs zijn a ll en geboren omstreeks 1900, hebben een moeilijke jeugd gekend, zijn vroeg aan het werk moeten gaan, maar hebben ook
de opgang van de sociaal-democratische arbeiderspartij meegemaakt en beseffen maar al te goed dat door de politiek schoon schip kan worden gemaakt met een aantal wantoestanden waarvan zij de nadelige gevolgen aan
den lijve ondervonden hebben.
Een opvallend voorbeeld van zulke misstanden zijn bijv. die welke door de
zgn. stastarkolan (de school der `statare') worden aangeklaagd. Een `statare'
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was een boerenarbeider die zijn loon haast uitsluitend in natura ontving en
lang de slechtst behandelde sociale groep is geweest. Deze situatie die in
het begin van de 18de eeuw ontstaan was, werd pas in 1945 definitief afgeschaft dank zij precies de rauw naturalistische beschrijvingen van het leven
van deze landarbeiders in het werk van Ivar Lo-Johansson, Jan Fridegaard
en Moa Martinson (die elf jaar met Harry Martinson gehuwd geweest is).
Enkele andere belangrijke arbeiders-schrijvers die omstreeks 1930 debuteerden waren Eyvind Johnson, Rudolf Varnlund, Artur Lundkvist, Harry
Martinson, Josef Kjellgren en Vilhelm Moberg (deze laatste overleed in
1973 en herhaaldelijk heeft men dezer dagen in Zweedse kranten de vraag
kunnen lezen waarom hij, die dan toch met zijn monumentaal epos over de
emigranten naar Amerika de machtigste verteller van de hele groep werd,
nooit de Nobelprijs gekregen heeft).
De sociale opmars die besloten ligt in het feit dat zoveel werklieden het tot
de status van erkende literatuurbeoefenaars brengen, veronderstelt vanzelfsprekend een voedingsbodem die in de meeste streken van Europa, laat
staan in de Romaanse landen of in Nederlandssprekend België, niet aanwezig was. Reeds in de 19de eeuw had in Scandinavië het streven naar volksontwikkeling met name van de bredere lagen der bevolking een grote voorsprong genomen op wat er op dat gebied in onze streken bestond. De vormingsidee had toen aanleiding gegeven tot het ontstaan van de volkshogescholen (in Zweden sinds 1868), tot het verspreiden van volksbibliotheken
(sinds 1842), tot het stichten van vormingscentra (sinds 1845). Van uitzonderlijke betekenis voor de ontwikkeling van de arbeidersklasse was het
belang dat de sociaal-democratische partij van meet af aan gehecht heeft
aan het vormingswerk. Socialistische jeugdorganisaties oefenden reeds in
de jaren tachtig een drukke culturele werkzaamheid uit. In 1912 werd een
vereniging gesticht voor de culturele vorming van arbeiders (ABF of Arbetarnas bildningsf orbund), die onmidde ll ijk een grote activiteit ontplooide.
De sociaal-democratische dagbladen hadden evenals de andere Zweedse
kranten veel meer vaste literaire en culturele medewerkers dan onze pers.
Omstreeks 1910 bestonden er twee publikaties van de sociaal-democratische jeugdbeweging, een maandblad Fram, en een weekblad Stormlockan,
beide met een opva ll end sterke belangstelling voor letterkunde en kunst.
Bovendien waren er vakverenigingen die er reizende bibliotheken op na
hielden. Ook boekerijen van andere organisaties kwamen de leeshonger en
weetgierigheid van de arbeidersjeugd tegemoet. Zo kon Vilhelm Moberg
helemaal alleen een reizende bibliotheek van de geheelonthoudersvereniging lezen omdat hij het zogezegd op zich genomen had zijn afgelegen
dorpje van lectuur te voorzien. Treffend is de verrassend hoge kwaliteit
van deze boekverzamelingen: veel autodidacten hebben niet alleen de ge-
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legenheid gehad Selma Lagerlof, Jack London en Jules Verne te lezen,
maar ook bijv. Strindberg, Nietzsche, Kipling, Dostojevski en Gorki.
Ook de reislust, de drang zijn horizon te verruimen hangt met deze dorst
naar kennis samen. Het grootste deel van de jaren twintig brengt Eyvind
Johnson in Berlijn en vooral in Parijs door. Hij maakt er kennis met het
werk van André Gide, Marcel Proust en James Joyce en zal op die manier
de Zweedse roman op nieuwe wegen leiden. Hij is de eerste die in Zweden
de monologue intérieur heeft beoefend. Nu moet ik wel bekennen dat men
naar mijn mening in Zweden wel wat hoog wegloopt met deze vernieuwing
van de roman door Johnson. Hij mag misschien wel een plaatsje krijgen
onder de titel `modernisme in de roman' of `de experimentele roman', maar
in grote trekken hoort zijn werk toch thuis in de Europese psychologischrealistische traditie. Aan de andere kant heeft Eyvind Johnson zich door
zijn belangstelling voor de formele vernieuwing van zijn kunst vrij spoedig
verwijderd van de andere arbeidersschrijvers.
Iets gelijkaardigs kunnen we van Harry Martinson zeggen. Zijn drang naar
horizontverwijding heeft van hem een matroos en een wereldreiziger gemaakt. Op zijn zeemansreizen in de jaren twintig is hij o.a. in Brazilië en
Indië blijven hangen. Het origienele relaas van deze reizen vindt men in
Resor utan maal (1932; Reizen zonder doel) en Kap Farval (1933; Kaap
Vaarwel). Zijn belangstelling voor de kunst — hij is niet alleen schrijver,
maar ook schilder — wortelt in een levendige aandacht voor frisse, graag
exotische indrukken en voor de schoonheid van de natuur. De vorm van
zijn literair werk, dat modern is zonder revolutionair te zijn, verraadt
tevens een taalscheppend vermogen dat in Aniara een hoogtepunt zal bereiken. Bovenal is Harry Martinson dichter en het is vooral als dichter en als
zoeker naar de metafysische zin van het menselijk bestaan dat hij zich afscheidt van de andere arbeiders-schrijvers.
In de grond is het dus de eigen geaardheid van hun artistiek temperament
dat zowel Eyvind Johnson als Harry Martinson verwijdert van de eigenlijke
proletarische problematiek. Misschien is het ook niet zonder belang geweest dat hun afkomst hen van de anderen onderscheidde. Johnsons vader
was niet onbemiddeld geweest, maar was ziek geworden toen Eyvind nog
klein was zodat hij uitbesteed werd bij pleegouders. Toen de jongen veertien jaar oud was, ging hij er vandoor en heeft dan allerlei beroepen uitgeoefend: eerst was hij houtvlotter, vervolgens werkte hij op een steenbakkerij, op een houtzagerij, in een bioscoop enz.. De vader van Harry Martinson
is eerst zeeman geweest, maar was dan een handelszaak begonnen die echter even slecht ging als zijn huwelijk. Bovendien werd hij ziek en stierf nog
voor Harry 6 jaar was. Het volgende jaar liet de moeder vijf kinderen achter in Zweden en trok naar Amerika. Harry werd uitbesteed aan de boer
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die met de kleinste bijdrage van de gemeente tevreden was. Hij is herhaaldelijk gevlucht, kwam bij nog slechtere pleegouders terecht tot hij op vijftienjarige leeftijd zijn eerste zeereis mocht meemaken. Daarna heeft hij
allerlei werkjes opgeknapt aan boord of in verschillende havensteden.
Uit dit verhaal van hun jeugd, dat ze allebei in de jaren dertig in licht geromantiseerde vorm te boek gesteld hebben, blijkt dus toch overduidelijk dat
Johnson en Martinson terecht bij de arbeiders-schrijvers gerekend worden.
Ze hebben alle twee de harde werkelijkheid van de werkman gekend, ze
zijn beiden autodidacten en behoren met name door hun autobiografie tot
het proletarische realisme dat het Zweedse proza van de jaren dertig beheerst. Toch heeft hun artistieke begaafdheid en drang naar ontwikkeling
hen ver van hun uitgangspunt geleid. De Zweedse gemeenschap heeft ook
volmondig de waarde van deze verworvenheden erkend. Harry Martinson
was de eerste selfmade man die in de Zweedse Akademie werd opgenomen
(in 1949). Eyvind Johnson volgde in 1957. Beiden hebben ook het doctoraat honoris causa gekregen van de universiteit te Gotenburg (Johnson in
1953, Martinson in 1954) en nu is hun literair werk bekroond met de
Nobelprijs.

Eyvind Johnson
De autobiografie is het enige werk van Johnson dat in zijn geheel in het
Nederlands werd vertaald: Olof lacht tegen het leven bevat Nu was het
leven en Dit is uw leven en onder de titel De weg naar onzekerheid werden
deel 3 en 4 Doe wel en zie niet om en Jeugdeindspel gebundeld (het origineel verscheen in 1934 -1937, de vertaling in 1940). Reeds in de figuur van
Olof (Eyvinds tweede voornaam is Olof) laat de schrijver aanvoelen dat hij
zich voorbestemd weet tot een ander leven dan dat van een gewone arbeider. Johnson is een intellectueel, sceptisch type, maar dat wil niet zeggen
dat hij zich in een a-sociaal individualisme zou gaan opsluiten. Tijdens de
Spaanse burgeroorlog protesteert hij heftig tegen de nationalisten die de
democratie en de republiek omver willen werpen. In 1938 publiceert hij een
roman Nattovning (Nachtoefening) waarin een overtuigd pacifist tot het
inzicht komt dat men de democratie met wapens moet verdedigen tegen
een beweging als het nazisme, op dezelfde manier als men een woedende
stier neerschiet die een kind bedreigt.
In de Finse winteroorlog (1939 - 1940) protesteert hij zowel tegen de Russische gewapende inval als tegen de Zweedse neutraliteit. Hij weigert te geloven in een socialisme dat met machinegeweren aan anderen opgelegd
wordt en propageert in kerken en militaire kwartieren voor het Zweedse
vrijwilligerskorps in Finland. In Soldatens aaterkomst (1940) schildert hij
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de terugkomst van een soldaat en de tegenstelling tussen de idealistische
strijd ter verdediging van de menselijke vrijheid en aan de andere kant de
bekrompenheid en kleingeestige ruzies aan het thuisfront.
De grote Krilon-trilogie (1941 - 1943) komt op voor het westerse humanisme tegen de overal in Stockholm penetrerende nazi-geest. Johannes Krilo(on) vertoont trekken van Kristus, Plato(on), Sokrates, Churchill. Hij
vertegenwoordigt in ieder geval de democratische idealen van loyale broederlijkheid en persoonlijke vrijheid. Met klem verzet Johnson zich nogmaals tegen de neutraliteitspolitiek van de Zweedse regering. Reeds in 1938
had hij geschreven: `Neutraliteit tot elke prijs is hetzelfde als de dood'.
Thans laat hij Krilon zeggen: `Ik houd niet van strijd, maar er moet gestreden worden. De enige manier om nu vrede te bekomen, is strijd. Ik herhaal dat ik niet van strijd houd. Ik strijd zelf om de strijd uit te roeien. De
vrede is het hoogste van alles voor de mensheid, maar zonder vrijheid is hij
niets waard'. De tegenspelers van Krilon dragen de doorzichtige namen
G. Staph (Gestapo!) en Jekau (Tsjeka, de revolutionaire politieke politie in
Rusland in 1917).
Na de jongste wereldoorlog belicht Eyvind Johnson in een aantal historische romans hoe het democratische ideaal van vrede en menselijke vrijheid
in het gedrang komt. Strandernas svall (1946; Het bruisen der stranden) is
een naturalistische, modern-psychologische herschepping van de Odyssee.
Odysseus wordt geplaagd door de herinnering aan de bloedige wraak die
hij heeft moeten nemen. Hij loopt gebukt onder de schuld die hij op zich
moest laden. Hij is een pacifist die door de anderen tot de strijd gedwongen
wordt.
Een van de beste romans van Johnson is ongetwijfeld Hans naades tid
(1960; De tijd van Zijne Hoogheid). Hij speelt zich af in de tijd van Karel
de Grote. Eens te meer wordt de vrijheid van het individu met de voeten
getreden. Een opstand van de Langobarden wordt onderdrukt en een gezin
wordt over het Frankische rijk verspreid. Mensen die bij elkaar hoorden.
raken van elkaar verwijderd en kwijnen. Een jongen, Johannes, brengt het
we li swaar tot secretaris van het hof, maar hij lijdt onder de pijnlijke scheiding van Angila, de geliefde van zijn jeugd. Deze is als oorlogsbuit uitgehuwelijkt aan een onbenullige vleier van de koning en wordt na een mislukte poging tot vlucht slecht behandeld. Wanneer Johannes haar na meer
dan dertig jaar kan bevrijden, is ze te zeer verzwakt en sterft ze op de tocht
naar huis.
Er zijn er die in deze laatste roman parallellen hebben willen vinden met de
Hongaarse volksopstand in 1956, evenals het vermoeden geuit werd dat
het proces tegen de priester Grainier in Drommar om rosor och eld (1949;
Dromen van rozen en vuur) door de politieke processen in de Sovjet-Unie
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geïnspireerd zou kunnen zijn. Dit boek behandelt het beruchte heksenproces van Loudun in 1634 waarbij Grandier (bij Johnson dus Grainier)
tot de brandstapel veroordeeld werd. Deze priesterfiguur is in de roman
een vertegenwoordiger van het open, vrije humanisme dat belaagd wordt
door de achterbakse en perverse duiveluitdrijvers Minet en Barrot. Een
duidelijk zwak punt in Johnsons verhaal is de psychologische ongeloofwaardigheid van de zusters uit het ursulinenklooster die hij ons opvoert.
Die zijn zo gefrustreerd en zo bezeten door hun seksuele waanzin dat ze
misschien wel passen in een of ander psychoanalytisch schema maar de
werkelijkheidsindruk van de roman fataal verzwakken. Aan de andere kant
is dit thema zo actueel dat ik dit boek absoluut wilde vermelden. Ik mag
er misschien aan herinneren dat drie jaar na Johnsons Dromen van rozen
en vuur de biografische roman van Aldous Huxley The Devils of Loudun
(1952) verscheen. Het drama van John Whiting, The Devils (1961), was
door Huxleys boek geïnspireerd. In 1961 werd de grote prijs van Cannes
gewonnen door de Poolse cineast Jerzy Kawalerowicz met zijn film Matka
Joanna od Aniowóv (Moeder Johanna van de engelen) en in 1971 draaide
Ken Russell zijn film The Devils waarin ook de seksuele waanzin tot het
uiterste gedreven wordt. In al deze werken wordt de heksenjacht van Loudun rechtstreeks behandeld, maar vanzelfsprekend is ook het thema van
Arthur Miller's The Crucible (Heksenjacht), door Raymond Rouleau verfilmd als Les sorcières de Salem (1956), of dat van Peter Blatty's, door William Friedkins verfilmde boek The Exorcist niet ver van dit onderwerp
verwijderd.
Ook al wordt Eyvind Johnson dus eenzijdig wanneert hij de hysterie van de
gefrustreerde vrouwen van het ursulinenklooster te Loudun beschrijft, we
mogen toch niet vergeten dat het hoofdaccent in zijn roman valt op de
verdediging van de menselijke vrijheid tegen laffe, inquisitoriale methodes.

Harry Martinson
Uiterlijk gezien vertoont de ontwikkeling van Martinson veel gemeenschappelijke trekken met die van Eyvind Johnson. Door zijn jeugd en door zijn
autobiografie hoort hij tot de arbeiders-schrijvers van de jaren dertig. Ook
in zijn beschrijving van zijn jeugd (Nasslorna blomma, 1935; De netels
bloeien) komen kenmerken voor die hem van de anderen zullen verwijderen: zijn lyrisch-impressionistische taalkunst en zijn dichterlijke natuur.
Ook Martinson neemt deel aan de protestbeweging tegen de Spaanse nationalisten. Hij is nog persoonlijker dan Johnson betrokken bij het Finse verzet tegen de Russische overval. Als propagandist wierf ook hij vrijwilligers
voor het korps in Finland, maar bovendien was hij aan het front als waar-
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nemer en postbode. Zo maakte hij o.a., nadat tot de capitulatie besloten
was, nog een zinloze beschieting door de Russen mee op 13 maart 1940.
In Verklighet till dóds (1940; Dodelijke werkelijkheid) vindt men o.a. een
reportage van deze oorlogservaringen.
Innerlijk is er evenveel verschil tussen Johnson en Martinson. Tegenover
het intellectuele scepticisme van Johnson staat de dichterlijke verbeelding
van Martinson. Waar de eerste zich met een wetenschappelijke belangstelling naar het verleden keert, wendt de tweede zich met liefdevolle aandacht
naar het kleine in de natuur en naar de kosmische perspectieven die zich
daarin openbaren. Waar Johnson de menselijke vrijheid vooral bedreigd
ziet door dictatuur en geweld, waarschuwt Martinson vooral voor het gevaar dat de mens een slaaf wordt van de techniek.
Aanvankelijk had Harry Martinson met een zeker enthousiasme verzen
gewijd aan stoomketels en trampboten. Er is echter vrij vlug in zijn werk
een sterke drang naar verinnerlijking waar te nemen, waarvan de overtuigende klank alle andere tonen overstemt in de dichtbundel Passad (1945:
Passaatwind), waar een Chinese wijsgeer zit te mijmeren over de oergrond
van ons bestaan. Dit betekent niet dat de dichter alleen nog oog zou hebben
voor de innerlijke werkelijkheid. Integendeel, net zoals hij in de dichtbundel Natur (1934; Natuur) over de armoede schrijft of in de reisindrukken
Kap Earval (1934) oog heeft voor de nood van de arme vrouwen in het
naoorlogse Vilvoorde (een ervaring uit 1920) en zijn medelijden uitspreekt
met de kleine, vijfjarige Indische danseresjes, net op dezelfde manier wijdt
hij in Dikter om l jus och mórker (1971; Gedichten over licht en donker)
een gedicht aan de hongersnood in Bengalen.
Politieke poëzie heeft Martinson nooit geschreven. Hij waarschuwt veeleer
tegen het opdringen van een politieke leer aan kinderen die nog hun oorspronkelijke eenvoud bewaard hebben. Om zijn innerlijke vrijheid te kunnen bewaren ontwikkelt hij zelfs een utopische nomadenfilosofie die het
zwerven als ideaal propageert. Zo'n ideale zwerversfiguur is Bolle, de
hoofdpersoon van de roman Vagen till Klockrike (1948), het enige werk
van Martinson dat volledig in het Nederlands vertaald is (De weg naar
Klockrike, 1952). Het zwerven maakt hem vrij van hebzucht en individualisme, het schenkt hem een milde levenswijsheid waarvan veel hokvaste gegoeden verstoken blijven.
Bolle was aanvanke lijk sigarenmaker geweest, maar toen het oude, vertrouwde handwerk plaats moest maken voor de machine, verkoos hij de
vrijheid boven de techniek. Herhaaldelijk had Harry Martinson zich eerder
al een vijand getoond van al wat de mens geestelijk verarmt en vervlakt. In
1941 had hij in het eenzijdig negatieve en estetisch mislukte verhaal Den
f orlorade jaguaren (De verloren jaguar) de film gebrandmerkt als geest-
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dodende ontspanning. In 1945 veroordeelt hij het gebruik van de atoombom te Hirosjima en in 1949 trekt hij van leer tegen de generaals en oorlogsstrategen (waarschijnlijk dacht hij speciaal aan Churchill), die de oorlog
verheerlijkten in hun memoires. Overal waar technische uitvindingen misbruikt worden doordat ze de mens tot zielloze slaaf maken of dood en vernieling zaaien, steekt Martinson zijn waarschuwende vinger op.
Zijn kritiek op een blind vertrouwen in onze technische civilisatie neemt de
vormen aan van een onheilspellende visie op de toekomst der mensheid in
zijn bekende epos in verzen Aniara (1956) dat de ondergang van de aarde
door de schuld van de mens afschildert. Dit epos is ook tot opera bewerkt
en als zodanig in 1959 in Brussel vertoond (voor zover mij bekend zonder
veel succes). Bepaalde zangen -- het bevat veel lyrische gedeelten — behoren overigens onbetwistbaar tot het allerbeste werk van Harry Martinson.
Zelfs nadat de eigen artistieke geaardheid van Johnson en Martinson hen
van de groep arbeiders-schrijvers verwijderd had en ieder van hen zijn
eigen weg was opgegaan, valt er nog een gemeenschappelijke karaktertrek
te onderkennen: hun waakzame aandacht voor de menselijke vrijheid. Eyvind Johnson ziet de vrijheid bedreigd door dwang en geweld, Harry Martinson ziet ze belaagd door een slaafse afhankelijkheid van de techniek.
Ook hun later werk getuigt aldus van een verantwoordelijkheidsbesef tegenover de gemeenschap die hen omringt.

Het onthaal van de Nobelprijs in Zweden
De Zweedse pers heeft in de bekroning van het werk van Johnson en Martinson een officiële erkenning gezien van de betekenis der generatie autodidacten voor de Zweedse letterkunde. Over het algemeen was men van
oordeel dat deze twee auteurs de prijs waard waren, al was men wel wat
ongerust over het feit dat ze in het buitenland zo weinig bekendheid verworven hebben.
De bekende literatuurhistoricus E. Hj. Linder vond dat de Zweedse Akademie er principieel van zou moeten afzien de prijs aan haar eigen leden
toe te kennen. Op Selma Lagerlof na, die in 1909 bekroond werd en in
1914 lid van de Akademie werd, waren alle andere Zweedse winnaars van
de Nobelprijs voor letterkunde op het ogenblik dat ze de prijs ontvingen
reeds lid van de Zweedse Akademie. Dat geldt dus voor Heidenstam (Nobelprijs 1916), Karifeldt (1931), Lagerkvist (1951) en nu ook weer voor
Martinson en Johnson. Eigenlijk hoort Erik Axel Karlfeldt niet thuis in dit
rijtje omdat hij in 1918 als secretaris van de Zweedse Akademie de prijs
geweigerd had en hij hem in 1931 postuum gekregen heeft (hij was op
8 april 1931 overleden).
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Ook Olof Lagercrantz, hoofdredacteur van Dagens Nyheter en bekend
literatuurcriticus, vond dat leden van de Akademie zich moesten verbinden
geen Nobelprijs te aanvaarden. Bovendien stelde hij voor jonge, nog onbekende auteurs te bekronen (wat dan nog wel grotere moeilijkheden zou
meebrengen. Hoe kan men immers jonge talenten in India of Turkije —
om van het Nederlandse taalgebied nog te zwijgen! — ontdekken en rechtvaardig beoordelen, als het nu al zo moeilijk is gevestigde grootheden te
vergelijken en te waarderen?).
Naast een aantal chauvinisten die blij waren dat de prijs eindelijk weer
eens in Zweden bleef, waren er enkelen die vreesden dat de buitenlandse
kritiek zou oordelen dat de Zweedse Akademie te gemakkelijk Zweden
bekroont. Het hevigste salvo tegen het besluit van de Akademie kwam van
de veelbelovende romanschrijver en docent in de literatuur Sven Delblanc
die in Expressen gladweg schreef: `Het besluit is ongelukkig om niet te zeggen catastrofaal'. Vustmanlands Luns Tidning is ervan overtuigd dat Alexander Solzjenitsyn in elk geval de Zweedse prijswinnaars in de ogen van de
wereld in de schaduw zal stellen, mocht hij dit jaar in Stockholm de prijs
komen ontvangen, die hem in 1970 is toegekend.

Filologen
C. Tindemans

Voor vakgenoten en ingewijden was het al geruime tijd geen geheim meer;
de oerdegelijke filologie, generaties lang een model van vaste zekerheid,
heeft zich, in aansluiting bij andere wetenschappelijke disciplines, in haar
factoren ontbonden. Deze vaststelling komt dit keer niet vanuit een verdachte hoek waarin argwaan en roddel zich wapenen om een laatste bastion
van degelijkheid en waardevastheid aan te tasten, ze komt vanuit de vakkring zelf en ze wordt niet polemisch gelucht maar als een objectief rapport
over een bestaansfase binnen de discipline openbaar voorgelegde.
Je kunt je afvragen of, als dan toch de vakgenoten knus onder elkaar
waren, deze openhartigheid echt ook noodzakelijk was, of het relaas van
zowat 50 mededelingen en referaten nogmaals ter beschikking moet gelegd
van de ongevormde goegemeente, of het niet beter was geweest de onenigheid kalm in eigen boezem te begraven en vol vertrouwen af te wachten tot
het bekvechten zou leiden tot overeenstemming en herbevestiging van duidelijke stellingen en conclusies. Terecht wuift de uitgever dit soort bedenkingen weg. Er wordt momenteel erg druk aan de weg getimmerd; het is
belangrijk zo vlug mogelijk te weten wie bezig is met wat en waar. Dat
houdt in dat de actualiteit van een publikatie nu ook binnen de filologie
een relevant punt is geworden. Van de natuur- en aanverwante wetenschappen wisten we dat al lang; niet-onmiddellijke publikatie kon leiden tot een
achterhaald standpunt. De taalwetenschap verkeert ook al een tijdje in
dezelfde situatie; dit verslagboek bewijst nu ook dat de literatuurwetenschap voortaan haast moet maken met het beschikbaar stellen van tussentijdse resultaten en berichten over work-in-progress. Ook de literatuurwetenschap is vertrouwd geraakt met laboratoriumvoorwaarden. En daarom
is dit omstandige congresboek een heel belangrijke publikatie, voor de aloude filologische richting en tevens voor alle geïnteresseerde disciplines.
Natuurlijk komt het verwijt vlug op dat deze deelresultaten van wetenschappelijk gepieker sterk aan modieuze neigingen zijn onderworpen. Zal
het allemaal blijven wat hier wordt voorgelegd als een projectie in een niet
af te sluiten toekomst? Het moet niet noodzakelijk blijven, als het maar
stimuleert en het inzicht verscherpt in de materie van deze wetenschap.
We weten nu toch al wel dat het fenomeen van de `taal' zoals nu verstaan
en begrepen en bestudeerd .in de linguïstiek, nauwelijks nog enige verwant1 Historizitát in Sprach- und Literaturwissenschaft. Vortrage und Berichte der Stuttgarter Germanistentagung 1972. Herausgegeben von Walter Muller-Seidel. W. Fink
Verlag, Winchen, 1974, 685 pp., kt., DM. 48, Ln., DM. 78.
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schap bezit met wat destijds daaronder gedacht werd. De opstapeling van
het `weten' is dermate groot dat de versnelling in de communicatie van de
tussenmomenten in dit weten vanzelfsprekend is. De altijd al wat dubieuze
relatie tussen de inhoud van het onderricht en het thema van de research
kan hierdoor in belangrijke mate worden versoepeld. Voor de geïnteresseerde is deze bundel dan ook waardevolle informatie; voor de vakgenoot
is ze bovendien onmisbare documentatie van de wijzigingen in een mentale
verhouding tot het object van de filologie en in de werkzame methodes die
voor de auscultatie van dat object ontwikkeld worden. Als de wetenschap,
ook die van de taal en van de tekst, in constante verandering is, wáár dan,
leert dit boek, staat ze momenteel en hoe staat ze er voor? Het raadplegen
van al deze procesberichten is niet voor de ontspanning geschikt; wie er
zich op toelegt, zal de beloning kennen een veelheid van suggesties, methodes en voorlopige oplossingen meegedeeld te krijgen, die echt niet exclusief
voor de literatuur of voor de taal opgaan.
De zorgzame eenheid van de filologie die decennialang haar methodes en
doelstellingen kenmerkte, is thans zoek. Haar versplintering wordt hier opgetekend door het defilee van zowel individuele bijdragen als team-rapporten; niet enkel de vroede hoogleraren komen hun bevindingen melden,
thans zijn reeds ongepromoveerde studenten opgestaan die op voet van
gelijkberechtiging met hun pedagogische overheid discussiëren. Niet alleen
heerst er niet een alleenzaligmakende methodiek, bovendien gaat het vak
reeds uitvoerig om met tabellen, grafieken en mathematische schemata;
tegelijk hanteert zowat ieder referent een ander slag metataal. Babel is
terug; de filologie leidt inderdaad overal heen.
Opvallend is het begrippenarsenaal. Uit diverse andere wetenschappen zijn
termen naar voren gekomen als cognitie, relevantie, receptie, model, synchronie, communicatie; door de integratie in een andere object-omgeving
zijn ook de omvang, de functie en het effect van deze terminologie gewijzigd en onvervangbaar binnen de nieuwe discipline geworden. Vandaar ook
dat het spectrum van de aandacht binnen dit vak vele richtingen vertegenwoordigt, die vaak controversieel uitvallen. Beheersend in de discussie
blijken nochtans te zijn de structuralistische methodiek en de marxistische
maatschappijkritiek. De vroegere concentratie van het vak op de 'interpretatie' is vervangen door het zoeken van een theorie, door de reflectie over
een eventueel systeem, waarbij de (literaire) tekst vaak onder de tafel uit
het zicht verdwijnt. Precies deze `tekst' staat overal ter discussie. Het gaat
helemaal niet meer om de esthetisch-literaire waarden; in aansluiting bij
W. Benjamins terminologie is de tekst niets meer dan een bepaald produkt
met dus noodzakelijk een warenkarakter, produktieverhoudingen, distributievormen en een cultuurindustrie. De tekst is tot `context' gepromoveerd;
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de esthetica is verlost uit haar isolement, is een sociale dimensie geworden.
Dit laatste begrip, `sociale aspecten', is, modieus of niet, determinerend in
de ontwikkeling. Ook hier heeft de linguïstiek de weg gewezen, taai als de
strijd is geweest tegen de individualiserende tendensen van de traditionele
taalgeschiedenis in. Thans doet zich dezelfde omwenteling voor in het veld
van de literatuurwetenschap die zich, binnen de opstelling van de Duitse
germanisten uiteraard, ofschoon zich elders identieke symptomen voordoen. gedraagt als een sociologische discipline en op weg lijkt om er volkomen mee samen te vallen. De `tekst', literair of helemaal niet, zou dan
elk gezag op enige `autonomie' zijn kwijtgespeeld.
Deze `autonomie' heeft uitvoerig op de tafel gelegen. Het begrip mag dan
overheersend esthetisch geladen zijn, het is in eerste orde een term uit de
historisering van de literatuur. Bij nader inzien is hij een eminente expressie
van een sociale gedragswijze van de literator maar hij is slechts uitzonderlijk onder dit aspect behandeld geraakt. Als l'art pour l'art valt hij hoe dan
ook niet buiten een maatschappelijk raakvlak te plaatsen. Precies deze
fundamenten van de historisering als geldige taakstelling zijn in deze congresdagen welsprekend gesloopt en het rechtvaardigt de globale titel van
deze bundel. Een definitieve uitspraak heeft er met dit slag methodisch pluralisme niet ingezeten, maar je kunt de match afsluiten op de conclusie dat
de `autonomie' een `dialektisch' fenomeen is en ook deze term doet het in
de huidige constellatie erg goed.
Nieuwe methodes brengen zonder verrassing ook nieuwe onderzoeksobjecten met zich. De aandacht voor de banale consumptieliteratuur loopt al
enige tijd. Een even gretig thema is de receptie-esthetica waarbij als onveranderlijk middelpunt van methode en systematisering de lezer optreedt,
zodat uit de natuur zelf literairsociologische relaties blootgewoeld worden.
De analyse van de receptie-modellen leidt als vanzelf tot een verruiming
van de interessegebieden zodat de literaire didactiek, de empirische literatuursociologie, de literaire cybernetica en de marxistische literatuurtheorie
onmiddellijk aansluiting krijgen.
Het gaat hier niet om een enigszins sceptisch getekend portret van de inhoud van deze bijeenkomst. ik heb het signalement iets ruimer willen
maken omdat de tendensen die hier openbaar zijn gemaakt, een nuchtere
weerslag zijn van de fundamentele wijzigingen die zich in gevestigde wetenschapsopvattingen voordoen. Hier ligt inderdaad een document ter beschikking dat uitvoerig inlicht, de diverse schakeringen vermeldt, de polemische accenten meedeelt en overigens in woord en wederwoord voorbeeldig onderweg is uit de momentele spraakverwarring een nieuwe apparatuur
op te bouwen die in staat kan geacht worden het bewustzijn over, de produktie van en de relatie tot literatuur blijvend te bepalen.

Het Midden - Oosten
Een jaar na de oktoberoorlog
L. L. S.

Bartalits

Een jaar na de oktoberoorlog lijken de dimensies van de problematiek in
het Midden-Oosten eerder groter dan kleiner geworden. Het jaar 1973 zal
naar alle waarschijnlijkheid wel herdacht worden als een van de sleuteljaren van deze eeuw, waarin de overheersing van de wereld door Europa
haar hoogtepunt bereikte en daarna snel bergafwaarts ging. De beide wereldoorlogen vernietigden de oude Europese machten en brachten de 'leiding' van de wereld in de handen van de Verenigde Staten en de SovjetUnie. De eerste- en de tweede wereldoorlog vernietigden echter ook de
ideologie van Europese overheersing en introduceerden een nieuwe ideologie, namelijk dat alle volken gelijk zijn.
De naoorlogse wereld was uitermate onstabiel, onder meer als gevolg van
de schreeuwende tegenstelling tussen de nieuwe ideologie en de realiteit,
gekenmerkt door bevoogding door Amerika en de Sovjet-Unie en de enorme overmacht van de industriële boven de grondstoffenlanden.
In oktober 1973 ontdekten de olieproducerende landen hun kracht, en de
gevolgen daarvan zijn op het moment moeilijk te overzien.

Het

ondenkbare denken

Hoe de nieuwe periode te karakteriseren zal zijn, is nog verre van duidelijk.
Op zijn best door een gelijke verdeling van de bronnen. Maar dan zullen
zowel de industrielanden als de olielanden zich pijnlijke opofferingen moeten getroosten. In het ergste geval wordt zelfs de ideologie van de gelijkheid
verlaten, en dan zal de Vierde wereld er erger dan ooit aan toe zijn. Maar
hoe dan ook, de macht zal ongelijk verdeeld zijn, tenzij de geïndustrialiseerde landen onder leiding van de Verenigde Staten, of de Amerikanen
alleen, erin zullen slagen de olieproducerende landen te dwingen hun prijzen te verlagen.
President Ford uitte einde september op de wereldenergieconferentie in
Detroit een nauwelijks verholen dreiging aan het adres van de olieproducerende landen.
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Sprekend over de katastrofale economische gevolgen voor de geïndustrialiseerde landen vanwege de stijgende olieprijzen, zei de president, dat soevereine staten niet kunnen toestaan dat hun politiek wordt gedicteerd of dat
hun lot wordt beslist door manipulaties en verstoringen van de wereldgrondstoffenmarkt.
`Buitensporige energieprijzen kunnen de wereldeconomie verstoren, het risico van een wereldwijde malaise meebrengen en de orde en veiligheid in
de wereld bedreigen'. Voorts legde de president er de nadruk op, dat in de
loop van de geschiedenis landen hun toevlucht hebben genomen tot oorlog
waar het ging om natuurlijke hulpbronnen. Tenslotte pleitte hij, gezien het
feit dat een oorlog tegen de olieproducerende landen nagenoeg ondenkbaar
is, op grond van interdependentie voor samenwerking.
Ondanks de presidentiële oproep tot samenwerking tussen de olieproducerende landen en olieverbruikende landen wordt echter aan het ondenkbare
gedacht. Velen zijn er namelijk van overtuigd dat, indien de overredingskracht te kort schiet, de publieke opinie in Amerika (maar eventueel ook
in West-Europa) om krachtige maatregelen zal vragen. Hoewel minister
Schlesinger ontkende dat het Pentagon een militaire actie plant tegen de
Arabische olieproducenten, ging Newsweek met politici, militaire strategen
en specialisten toch maar speculeren over de mogelijke opties.
Een eerste optie is de psychologische oorlogvoering. Men zou de oliesjeiks
bang kunnen maken door te dreigen met het stopzetten van de levering van
voedsel en industriële produkten. Men zou de wapenleveranties kunnen onderbreken. Of men zou beslag kunnen leggen op de dollars die de Arabieren in Amerikaanse banken belegd hebben.
Een tweede optie betreft operaties uitgevoerd door de CIA. In augustus
1953 maakte de Amerikaanse geheime dienst Mosadegh, de Iraanse premier die de oliebronnen nationaliseerde, onschadelijk. Thans zouden de in
1953 gebruikte methoden geen succes opleveren, maar men zou andere
kunnen bedenken. Bijvoorbeeld een terreurcampagne tegen de sjeiks beginnen en er een paar onschadelijk maken. Of door agenten van de CIA
politieke onrust laten stoken. Men zou echter ook zijn toevlucht kunnen
nemen tot discretere instrumenten, bijvoorbeeld het exploiteren van de bestaande tegenstellingen tussen landen als Iran en Saoedi-Arabië.
De derde en laatste optie, regelrechte oorlog, kan niet buiten beschouwing
blijven, omdat het beroven van een land van de toegang tot vitale hulpbronnen in de geschiedenis steeds als casus belli is beschouwd. `Indien de
olieproducerende landen uit hebzucht de wereld in een economische depressie storten, zou het Westen wel eens in een desperaat militair avontuur
kunnen worden gedreven'. De 82ste Amerikaanse luchtlandingsdivisie zou
hiervoor in aanmerking komen, eventueel gesteund door het Israëlische

254

L. L. S. Bartalits

leger. Hier zijn de voor de Verenigde Staten ongunstige implicaties (tot en
met een confrontatie met de Sovjet-Unie) niet te overzien; `maar hoe formidabel de hinderpalen ook zijn, de geïndustrialiseerde landen zouden in
zo'n benarde situatie kunnen geraken dat men volgende lente met een militair ingrijpen rekening dient te houden'.
Misschien maakt het artikel van Newsweek deel uit van de hierboven genoemde eerste optie, de psychologische oorlogvoering.
Wellicht moet men de hele zaak niet ernstig nemen. In elk geval bestempelde George Ball de Amerikaanse dreigementen met militaire operaties als
`archaïstische fantasie die er geen rekening mee houdt dat wij niet langer in
de negentiende eeuw leven'. George Ball vestigde er ook terecht de aandacht op, dat de olielanden vele jaren hun olie tegen te lage prijzen hebben
moeten verkopen, zodat zij met de verhoging niet veel meer doen dan onrechtvaardige prijzen corrigeren.
Hij had eraan kunnen toevoegen dat de inflatie in de geïndustrialiseerde
landen aan de energiecrisis is voorafgegaan en dat de olieproducenten hiervan dus reeds lang de gevolgen ondergaan. Het kapitale feit in de structuur
van de internationale betrekkingen is dat de grondstoffenproducerende
ontwikkelingslanden tot dusver steeds minder kregen voor hun produkten,
terwijl zij hun import uit de geïndustrialiseerde landen steeds duurder
moesten betalen.

Tegengestelde conclusies in Amerika en West - Europa
Het andere aspect van de oktoberoorlog was dat in het Midden-Oosten de
Verenigde Staten en de Sovjet-Unie door middel van hun cliënten hun
macht en hun wapens beproefden. Het eindigde geruststellend in een militaire patstelling en na een korte hevige spanning tussen de twee supermogendheden hervatting van de détente, zij het met toenemende voorzichtigheid. Egypte trok in elk geval voordeel uit de oktoberoorlog door een
positie te betrekken waarin het de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie tegen
elkaar kan uitspelen.
Israël trachtte het Westen te overtuigen, dat de Arabische staten als handlangers van de Sovjet-Unie fungeerden en het Westen dus Israël moest steunen. Maar politieke leiders in Amerika en West-Europa trokken de tegengestelde conclusie, met name dat westelijke steun aan Israël de Arabieren
in de armen van de Sovjet-Unie had gedreven. De opvatting groeide dat
men de Russische invloed in het Midden-Oosten het best kon tegengaan
door de Arabieren sympathie en steun te verlenen. Deze wending werd
1 cf. Newsweek, 7 oktober 1974.
2 cf. Wirtschaftswoche, 18 oktober 1974.
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uiteraard vergemakkelijkt door de verklaring van de belangrijkste Arabische staten, dat zij niet direct op de vernietiging van Israël aanstuurden.
Frankrijk en Groot-Brittannië waren langzamerhand tot die conclusie gekomen in de jaren zestig en zeventig. De Verenigde Staten bereikten die
conclusie vermoedelijk onder druk van de oktoberoorlog en het olie-embargo. Er blijft echter belangrijk verschil tussen de Westeuropese en de
Amerikaanse opvatting. De overgrote meerderheid van de Westeuropese
regeringen heeft de Arabieren gepaaid door te verkondigen dat zij akkoord
gingen met de Arabieren inzake de wezenlijke punten van een vredesregeling met Israël. De Amerikanen wilden en willen echter daarop niet vooruitlopen, doch zij boden de Arabieren hun goede diensten aan om van
Israël een reeks kleine concessies los te krijgen.

Bewapeningswedloop
Aangezien de oorlogen in het Midden-Oosten van 1956, 1967 en 1973 allen
bij verrassing uitbraken hebben beide partijen een goede reden om voor elk
ogenblik gereed te zijn. Zowel de Arabieren als de Israëli zijn weer zwaar
bewapend, omdat noch de Sovjet-Unie noch de Verenigde Staten wensen
dat hun respectievelijke bondgenoten risico's lopen. Volgens het jaarrapport van het Internationaal Instituut voor Strategische Studies in Londen
verkeert Israël nu militair in een sterkere positie ten opzichte van Egypte
en Syrië dan in oktober 1973. Maar Israël is afhankelijker dan ooit van de
militaire en politieke steun van de Verenigde Staten en de tijd werkt niet
voor Israël. De Arabieren worden hoe dan ook rijker, sterker en ontwikkelder. Israël zal met alle middelen zijn voordeel op korte termijn moeten
gebruiken om zich tegen verzwakking van zijn positie op lange termijn in
te dekken. De verleiding om dit te doen door middel van een nieuwe oorlog
tegen de Arabieren moet wel sterk gevoeld worden door de militaire leiders van Israël, die naar te begrijpen valt het betreuren dat hun militaire
overwinning is uitgelopen op een politieke nederlaag.

Een kans op vrede
Voorwendsels voor een nieuwe oorlog zijn er meer dan genoeg. Hoewel
Egypte en Syrië goede reden hebben niet op een nieuwe oorlog met Israël
gebrand te zijn, vereist hun diplomatie dat zij doen alsof. Slechts zo kunnen
zij minister Kissinger onder druk houden en hem tot verdergaan met vredesinitiatieven nopen. Met name de Syriërs zijn bereid ver te gaan met hun
oorlogsvoorbereidingen tegen Israël. Indien Israël daarop zou terugslaan,
zou het Syrië een beslissender nederlaag toebrengen dan in 1973, daarbij
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Egypte afhoudend in de Sinai. Maar het oorlogsgeweld zou veel heviger
zijn en de Arabieren zouden hun dreigement: raketten op Israëls burgerbevolking, kunnen uitvoeren. Het voordeel voor Israël op lange termijn zal
moeilijker zijn aan te wijzen.
Wil Israël zijn voordeel nu uitbuiten, aldus The Times, dan zal het niet zijn
door een oorlog, maar door het zoeken van aanvaarding bij de Arabieren.
Daarop is een kans, maar alleen als zij het meeste land teruggeven dat in
de juni-1967-oorlog is bezet. Een speciale status zal er voor Jeruzalem
nodig zijn. Uiteindelijk zou zo'n Joodse staat veel groter zijn dan die welke
de Verenigde Naties in 1947 op het oog hadden. En voor de Palestijnen
zou niet meer dan 20% van het Palestina van vóór 1948 overblijven.
De Palestijnse Bevrijdingsorganisatie en de Arabische landen zullen dat
niet zo maar accepteren, maar er is kans dat zij het uiteindelijk doen, met
aanvullende garanties, waarover Israël zal moeten willen onderhandelen.
De Arabieren geven nu tenminste toe dat er onderhandelingen moeten komen vóór ontruiming van de door Israël bezette gebieden, en niet andersom3.

Rabin's vredesprogramma
De oktoberoorlog liet wel gevaarlijke illusies achter, zowel bij de Arabieren
als bij de Joden. Diplomatieke vorderingen naar een vredesregeling zijn er
dan ook praktisch niet. De Arabieren denken met hun betere wapens en
moreel Israël weer terug te kunnen dringen, in Israël zelf groeit het eerst zo
aangeslagen zelfvertrouwen opnieuw. Bij gevolg blijft de conferentiezaal in
Genève leeg.
Premier Rabin maakte op 1 oktober jl. zijn programma voor een vrede in
het Midden-Oosten bekend. Rabin wil op het schiereiland van Sinai en in
Cisjordanië gebied prijsgeven, indien Cairo en Amman formeel een einde
zouden maken aan de oorlog met Israël. Stap voor stap wil hij de kloof
tussen de Israëlische en de Arabische onderhandelingspositie overbruggen.
Premier Rabin houdt er rekening mee, dat de Arabische buurlanden van
Israël onberekenbaar handelen. Daarom moet het Israëlische leger paraat
blijven, maar het Israëlische leger en de diplomatie moeten tegelijkertijd zo
intens naar vrede streven, alsof er geen oorlogstoestand bestaat. Gezien de
onenigheid tussen de Arabieren moet Jeruzalem volgens Rabin wel met alle
buurlanden apart onderhandelen en deze contacten op elkaar afstemmen
om de vredesbesprekingen op gang te houden. Volgens Rabin mag het probleem van de Palestijnen niet overschat worden en moet dit opgenomen
3 cf. The Times, 7 oktober 1974.
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worden in de context van het gehele spanningsveld in het Midden-Oosten.
Voor de Israëlische vredesoverwegingen blijft Egypte als de sterkste Arabische natie een sleutelpositie innemen. Met Egypte is Israël het verst gevorderd; de terugtrekking van de troepen langs het Suez-kanaal verliep
zonder wrijvingen en langs de lijn Giddi-Mitla heerst rust. Het Smal-schiereiland biedt speelruimte, hoewel er bij een geleidelijke ontruiming knelpunten komen zoals de olievelden van Aboe Rodeis en de toegang tot de
Golf van Eilat. Uiteindelijk moet er ook een oplossing gevonden worden
voor de Israëlische nederzettingen tussen Al-Arisj en de Gaza strook. Nu
schijnt Jeruzalem bereid te zijn te zijner tijd de olievelden aan Egypte terug
te geven, maar voor de teruggave van Sparm-asj-Sjeik wil de Israëlische
regering Egyptische garanties. Ook willen de Israëli een kolonisatiegebied
langs de kniebochten van de Middellandse zee behouden.
Ook ten opzichte van Jordanië is premier Rabin overgegaan tot een beleid
van geleidelijke militaire ontruiming tegen politieke garanties. Tot nu toe
ging Jordanië van het standpunt uit dat Israël pas politieke eisen zou kunnen stellen na ontruiming van de in juni 1967 bezette gebieden. Israël wilde
echter vredesonderhandelingen met Jordanië voeren en niet a ll een over
terugtrekking van troepen praten. Premier Rabin wil een vastgelopen situatie weer op gang brengen en troepen terugtrekken, indien Jordanië formeel
de staat van oorlog opheft. Het Palestijnse probleem zou dan tussen Jeruzalem en Amman, maar niet in het kader van de onderling verdeelde Arabische belangen opgelost kunnen worden.
Maar in zijn voorstel sloot Rabin Syrië stilzwijgend uit. Na de terugtrekking van juni 1974 is aan het Syrische front weinig speelruimte overgebleven. Tot nu toe gaf Syrië ook op geen enkele manier te kennen aan een
geleidelijke oplossing met Israël te willen meewerken. Alleen de terugtocht
van de Israëlische troepen van de Golanhoogten ver liep zonder wrijvingen;
er blijven klachten over schending van de overeenkomst. Ook in het kader
van een volkenrechtelijke erkenning wil Jeruzalem de Golan-hoogten niet
geheel ontruimen. De Israëlische betrekkingen met Syrië berusten in laatste
instantie op territoriale kwesties. Zolang Syrië het bestaan van de Joodse
staat niet erkent, is volgens Rabin geen vrede mogelijk4.

Onderlinge verdeeldheid
Minister Kissinger kwam in oktober jl. zonder zichtbare resultaten uit het
Midden-Oosten terug. Hij, die de voornaamste architect van de akkoorden
over troepenscheiding was, kon niet nogmaals toveren. Bovendien werden
4 cf. Neue Ziircher Zeitung, 3 oktober 1974.
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Kissingers onderhandelingen in het Midden-Oosten extra bemoeilijkt omdat nu, na de militaire afspraken, de veel moeilijkere en fundamentele
politieke onderhandelingen voor de deur staan.
Zowel de Arabieren als de Israëli's zijn onderling verdeeld. Premier Rabin
durfde spreken over zijn vredesprogramma, maar in Jeruzalem zijn de
politici het niet eens over de vraag met welke Arabieren men wil spreken
en welke gebieden ter discussie mogen komen. De Arabieren zijn echter
nog meer in verwarring.
De verstandhouding tussen president Sadat en koning Feisal is intact, maar
nu pogen Egypte en Syrië de agenda te wijzigen door de aanwezigheid van
de Palestijnen en hun problemen te plaatsen vóór besprekingen van verdere
terugtrekking uit Sinai en de Golan-hoogten. Het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina compliceerde de zaak nog door zich uit de Palestijnse
Bevrijdingsorganisatie van Arafat terug te trekken, welke daardoor is verzwakt. Bij dit alles komt natuurlijk de speciale belangstelling van de beide
supermogendheden, van de olieconsumenten en de olieproducenten. Nu de
Arabieren onder andere hele huizenblokken in New York, Londen, Parijs,
Brussel en Amsterdam opkopen en de Sovjet-Unie vastbesloten is zich via
de vredesconferentie van Genève weer in het geheel van de Midden-Oosten-problematiek te mengen, is de verwarring van de belangen nog groter
geworden.
De Russen geven zich alle moeite om de Geneefse onderhandelingen op
gang te brengen, want daar zou het Kremlin een grote rol kunnen spelen.
Kissinger probeert daarentegen die Russische pogingen te omzeilen, omdat
hij die complicerende factor niet wenst, daar de zaak al ingewikkeld genoeg
is. Maar Kissinger ziet nu ook een veel urgenter en neteliger vraagstuk in
de olieprijs. Hij heeft nu een Weimar-achtig trauma inzake inflatie, die de
hele sociale en politieke structuur van het Westen kan doen trillen.
Wat minister Kissinger in het bijzonder vreest, werd begin oktober door
President Sadat onder woorden gebracht: De Egyptische president zei dat
de Arabieren de concentratie van hun financiële macht moesten gebruiken
om de ontwikkelingen naar een oplossing van de Midden-Oosten kwestie
te versnellen'. Zoals Kissinger het ziet, zouden de Arabische investeringen
kunnen worden tot het losgeslagen kanon op een scheepsdek in stormachtige zee, grote gaten slaand in het bestaande internationale economische en
politieke systeem.

Arabische topconferentie in Rabat
Het besluit van de Arabische topconferentie in Rabat om het recht van de
5 Geciteerd in: The Observer, 13 oktober 1974.
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Palestijnse Bevrijdingsorganisatie te erkennen tot het stichten van een onafhankelijke staat uit welk gebied Israël zich zou moeten terugtrekken, was
een tegenslag voor de `politiek van kleine stappen' die de Israëlische leiders
en minister Kissinger tot nu toe hebben gevolgd. In Rabat beleefden de het
meest op het Westen gerichte Arabische staatslieden hun uur van zwakte,
en Kissinger zal het vermoedelijk met zijn vredesbeleid nog moeilijker krijgen.
Ook Europa zal de koele wind gaan voelen die van Moskou via het Midden-Oosten begint te waaien. De Sovjet-Unie is namelijk in het MiddenOosten weer actief geworden. In de afgelopen zomer nog had men in Moskou geen enkele behoefte aan een bezoek van de Egyptische minister van
buitenlandse zaken Fahmi, maar juist vóór de Arabische topconferentie in
Rabat werd Fahmi in het Kremlin zeer hoffelijk ontvangen. Geen woord
over de binnenlandse situatie van Egypte, noch over de nog altijd goede
relaties met de Verenigde Staten. Maar wel bood de Sovjet-Unie nu een
atoomkrachtcentrale aan, in plaats komend voor die welke de Verenigde
Staten als gevolg van een weigering van het Congres in gebreke bleef te
leveren. Tevens verklaarde Leonid Brezjnev zich, tot veler verrassing, bereid tot een bezoek aan Kairo in januari 1975.
In de laatste twee jaren van de ambtstermijn van een Amerikaanse president pleegt men prioriteit te geven aan binnenlandse aangelegenheden. President Ford zal zich meer om de Joodse kiezers in zijn land gaan bekommeren en een tegemoetkomen aan Arabische wensen zal hem minder
urgent voorkomen. Het Westen heeft zijn grote kans in het Midden-Oosten
reeds nagenoeg geheel voorbij laten gaan.
Premier Rabin zal naar aanleiding van het besluit van de Arabische topconferentie verbitterd zijn dat de Israëlische politiek zelf hem heeft verhinderd na het troepenscheidingsakkoord met Syrië snel tot een soortgelijk
akkoord met Jordanië te komen. Dan zou koning Hoessein in een veel
sterkere positie in Rabat zijn gearriveerd.
Niettemin mag niet over het hoofd worden gezien wat de Arabische topconferentie in Rabat nog meer betekende. De Palestijnse Bevrijdingsorganisatie werd daar genoemd als het lichaam dat, namens het Palestijnse volk,
de Palestijnse `nationale rechten' zou moeten definiëren, hetgeen door de
Arabieren beschouwd werd als wezenlijk element van welke vredesregeling
in het Midden-Oosten dan ook. Dat nu getuigt van een belangrijke wijziging die Israël niet noodzakelijk negatief behoeft te evalueren: vroeger stelden de Arabieren dat vrede met Israël onmogelijk was, omdat dit de aanvaarding zou inhouden van de diefstal van het Palestijnse thuisland, wat
onverenigbaar zou zijn met de Palestijnse nationale rechten. Thans echter is
men van Arabische zijde minder categorisch geworden, waar gezegd wordt
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dat vrede met Israël slechts mogelijk is, indien deze verbonden kan worden
met de Palestijnse nationale rechten.
Op het laatste moment kwam in Rabat een belangrijk keerpunt: met name
Arafat ontving zijn `consecratie' met algemene stemmen (Lybië en Irak
waren op de topconferentie afwezig). De keuze van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie als vertegenwoordiger mag willekeurig onbevredigend lijken, in feite was er geen reëel alternatief. En zo is nu dus de grote vraag,
of vrede mogelijk is tussen Israël en de door de Bevrijdingsorganisatie
vertegenwoordigde Palestijnen. Uiterlijk lijkt het dat beide partijen daarop
al in negatieve zin hebben geantwoord, maar toch zijn aan beide zijden
geluiden gehoord die aan de onwrikbaarheid van de ingenomen standpunten doen twijfelen.

Politiek overzicht

de maand oktober

• Internationale samenwerking
Verenigde Naties
Het ging in de Assemblee van de Verenigde Naties deze maand weer zoals
het altijd in die algemene vergadering
gaat. Er komen tal van onderwerpen ter
sprake, waarover lang en breedvoerig
wordt gediscussieerd; er worden resoluties voorgesteld en aan die resoluties
wordt net zo lang geschaafd tot zij weinig meer inhouden en aldus voor iedereen aanvaardbaar zijn, al ware het
slechts omdat iedereen eruit kan lezen
wat hij wil of naast zich neer kan leggen wanneer dat met zijn belangen
strookt. Blijft zo'n resolutie toch zijn
oorspronkelijke agressieve inhoud behouden dan is er altijd wel een van de
grote mogendheden die er een veto over
uitspreekt en dan blijft zij een slag in
de lucht.
Het eerste gebeurde met een resolutie
over Cyprus. Aanvankelijk kreeg Turkije er daarin van langs. Maar nadat
een redactiecommissie, samengesteld uit
de vertegenwoordigers van vier landen,
er zich over had gebogen en er alles uit
had gehaald wat Turkije kon prikkelen,
kon zij met algemene stemmen worden
aangenomen. Ook die van Turkije en
Griekenland. Er staat dan ook niet meer
in dan een `oproep' tot het terugtrekken
van de buitenlandse troepen en het
voortzetten van de onderhandelingen
tussen de Grieks- en Turks-Cyprioten.
Geen woord over de vraag hoe het Cyprische probleem nu eigenlijk moet worden opgelost.
Het tweede gebeurde met een resolutie
over Zuid-Afrika. Deze hield in, dat
Zuid-Afrika uit de Verenigde Naties
zou worden gezet. Gezien de verhoudingen in de Assemblee hoeft het niemand
te verbazen dat zij een grote meerderheid verwierf. Drie landen echter hechtten er hun veto aan: Amerika, Engeland
en Frankrijk. Niet omdat zij de apart-

heidspolitiek in bescherming wilden nemen — zij verklaarden zich uitdrukkelijk daartegen --- maar om de contacten
niet af te snijden, zonder welke verdere
pressie op de Zuidafrikaanse regering
ten gunste van de kleurlingen onmogelijk zou worden. Zo werd het ook van
Nederlandse zijde gesteld. Bovendien
putte men uit recente uitlatingen van de
Zuidafrikaanse premier Vorster de
hoop, dat Zuid-Afrika ernstig toebereidselen maakt om die apartheidspolitiek
om te buigen. De pressie blijkt toch wel
te helpen.
Een derde resolutie wekte meer opschudding: de resolutie om de Palestijnse Verzetsorganisatie onder leiding van
Yasser Arafat toe te laten tot de discussies van de Assemblee over de situatie
in het Midden-Oosten en aldus een zekere erkenning aan deze organisatie te
verlenen als officiële vertegenwoordigster van het Palestijnse volk. Koning
Hoessein is daarop tegen omdat hij zichzelf als vertegenwoordiger van de Palestijnen wenst te zien erkend en uiteraard komt Israël daar heftig tegen op
omdat het deze Verzetsorganisatie beschouwt als een terreurbende, die in het
nette gezelschap van de Verenigde Naties niet thuis hoort. Deze resolutie
werd met grote meerderheid aangenomen. Nederland onthield zich daarbij
van stemming.

De Europese Gemeenschap
De plannen van President Giscard d'Estaing tot het inblazen van nieuw leven
in de Europese Gemeenschap hebben
nogal wat stof doen opwaaien. Het topdiner, dat de President vorige maand
aanbood aan de minister-presidenten der
negen landen, vormde in zoverre een
verrassing, dat daar niet alleen de grote
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moeilijkheden waar Europa op economisch gebied mee te kampen heeft, aan
de orde kwamen, maar dat de President
daar ook de structuur van Europa bij
ter sprake bracht en een eigen plan voor
een nieuwe structuur ter tafel legde. Dit
plan komt hierop neer, dat voortaan een
`Europese Raad', gevormd door de regerings-chefs der verschillende landen, de
dienst in de Gemeenschap gaat uitmaken. Een top-orgaan dus, dat boven de
Europese Commissie komt te staan en
boven het tot dusverre bestaande toporgaan dat gevormd werd door de ministers van Buitenlandse Zaken. Bijwijze
van concessie aan de landen die daar
sterk op aandrongen, ging Giscard akkoord met een door de volken van Europa rechtstreeks gekozen Europees Parlement. Met dit alles komt hij eigenlijk
terug op een oud plan van de Gaulle,
die een toporgaan als het nu door Giscard voorgestelde wilde creëren voor
heel Europa met eventueel een afzonderlijke afdeling voor die landen die bij
de Economische Gemeenschap waren
aangesloten. Giscard wil over dat plan
een snelle beslissing. Nog vóór het einde van het jaar moet er weer een topconferentie komen, die dan nog net door
Frankrijk kan worden gepresideerd omdat na 1 januari het voorzitterschap van
de Gemeenschap in handen van een der
andere landen komt.
Het is echter de grote vraag of men op
die topconferentie tot zaken zal komen.
Frankrijks partners voelen er lang niet
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allemaal voor. Zij zijn er zich maar al
te goed van bewust, dat achter Giscards
voorstel een poging schuilt om de leiding van Europa in Franse handen te
houden. En dat het een poging van
Frankrijk inhoudt om de samenwerking
van de twaalf landen, die in Washington
samenkwamen om de oliesituatie te bespreken en een gemeenschappelijk beleid als oliegebruikers uit te stippelen —
een samenwerking, waar Frankrijk zich
buiten hield en ook buiten wil blijven —
te dwarsbomen. Wat moet Frankrijk nu
opeens aan de structuur van Europa
gaan zitten knoeien, terwijl Europa heus
wel andere dingen aan het hoofd heeft,
zoals het inflatieprobleem en het probleem van de werkloosheid en de steeds
kritieker situatie van het bedrijfsleven.
Praat dáár liever eens over, Giscard.

Arabische topconferentie
In de Marokkaanse hoofdstad Rabat is
een topconferentie van de Arabische
landen bijeen geweest. Het belangrijkste
resultaat van deze conferentie was de erkenning van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie van Yasser Arafat, die ook
door de Arabische landen wordt erkend
als de enige vertegenwoordiger van de
Palestijnen. Koning Hoessein heeft zich
daar wel ernstig tegen verzet omdat hij
meende dat de vrede in het MiddenOosten door deze beslissing niet wordt
gediend, maar tenslotte is hij toch voor
druk gezwicht.

0 Internationale conflicten
Het Midden-Oosten
Het wordt steeds moeilijker te overzien
hoe de situatie in het Midden-Oosten
ligt.
Er wordt zowel over vrede als over oorlog veel gepraat. De Egyptische President bijvoorbeeld verzekert bij herhaling, dat hij de vrede wenst en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kissinger, heeft weer eens een
nieuwe tournee door het Midden-Oosten
ondernomen om kracht bij te zetten aan
het vredesstreven. De erkenning echter
van de onverzoenlijke Yasser Arafat,
die van geen vrede met Israël wil weten
en niet wenst te rusten voordat Israël
van de kaart is geveegd, door de Arabi-

sche landen én door de Verenigde Naties als de enige vertegenwoordiger van
de Palestijnen is ook voor Kissinger een
nederlaag.
Israël zelf spreekt het meest over oorlog. Het meent de dreiging daarvan
steeds duidelijker en steeds dichter op
zich af te zien komen en bereidt er zich
op voor, dat binnen zeer korte tijd een
nieuwe krachtmeting met de Arabische
staten gaat plaatsvinden. Het is daar zo
diep van overtuigd, dat er zelfs sprake
van is niet te wachten tot de Arabieren
beginnen doch het initiatief aan Israël
zelf te houden.
Het ziet er al met al somber uit in het
Midden-Oosten.
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Nederland
— Het kabinet Den Uyl.

De golven blijven maar hoog opslaan in de zogenaamde achterban van het kabinet Den Uyl.
Met name de confessionele partners
hebben in de loop van deze maand
moeilijke momenten gehad. Eerst zijn zij
`woedend' geworden op minister Duisenberg, die het blijkbaar vertikt om een
motie uit te voeren waarin zij maatregelen voor de middenstand eisten die de
staatskas een half miljard extra zouden
kosten. Toen hieven zij de vuist op tegen een hangende benoeming van de ultra-linkse Van der Louw tot burgemeester van Rotterdam. En tegen het eind
van de maand moesten zij alle zeilen
bijzetten om minister Van Agt overeind
te kunnen houden in zijn abortus-beleid.
Dat zag er allemaal erg stoer uit, maar
uiteindelijk liepen tenminste de eerste
twee van deze boze uitvallen met een
sisser af. Duisenberg hield voet bij stuk
en maakte zich met een paar vage beloften voor de middenstand van de zaak
af. Van der Louw werd natuurlijk toch
benoemd en toen die benoeming eenmaal een feit was konden de confessionele groepen niets anders meer zeggen
dan dat zij die benoeming `betreurden'
— ofschoon zij aanvankelijk stelden, dat
zij daar zelfs een kabinetscrisis voor
over hadden. En waar het abortus-beleid
op zal uitdraaien, moeten we maar afwachten. Het gevolg van dit alles is echter, dat ten eerste het beleid van de
KVP en de AR hoe langer hoe ongeloofwaardiger wordt -- steeds maar
weer een grote mond opzetten met kreten als `wij nemen het nu niet langer' en
dan steeds maar weer door de knieën
gaan. En dat ten tweede de zozeer gewenste samenwerking van de drie confessionele partijen in één Christen Democratisch Appèl steeds maar moeilijker wordt gemaakt en naar een steeds
maar verder verschiet verdwijnt.
De ellende is daarbij, dat het steeds
twijfelachtiger wordt of Den Uyl wel de
juiste man is om deze moeilijkheden op
te heffen.
Vergelijkt men hem bijvoorbeeld met
een figuur als de grote Duitse bondskanselier Willy Brandt, dan staat hij
daar diametraal tegenover. Brandt was
een socialist -- evenals Den Uyl —
maar zijn beleid was erop gericht de socialistische partij een zo breed mogelij-

ke basis te geven. Hij moest niets hebben v an de Juso's -- de `jong-socialisten', die hem uit alle macht naar links
probeerden te trekken. Meermalen las
hij deze `nieuw-linksers' openlijk de les.
Hij had een duidelijke conceptie van
zijn beleid, gericht op een gematigd
vooruitstrevend midden, waarin hij volledig recht deed aan zijn liberale regeringspartners, die op zijn eerlijkheid
vertrouwen konden. Precies als in Nederland de oude heer Drees, die eerlijk
en vertrouwenwekkend met zijn confessionele partners in de verschi ll ende kabinetten, waar hij leiding of mede-leiding aan gaf, kon samenwerken. Drees
had evenals Brandt een beleidslijn voor
ogen, die eerlijk was afgestemd op de
overtuiging, dat achter zijn confessionele partners een belangrijk deel van
het volk stond, dat er evenzeer recht op
had hun belangen door de regering behartigd te zien als het volksdeel dat zijn
eigen achterban vormde. Hij werd niet
voor niets ook buiten de Partij van de
Arbeid `Vader Drees' genoemd.
Den Uyl nu staat daar diametraal tegenover. In de lange onderhandelingen die
aan de formatie van zijn kabinet voorafgingen, stond één ding voor hem van
te voren muurvast: dit kabinet zou een
kabinet worden van de Partij van de
Arbeid en daarmee uit. Hij had twee
confessionele partners nodig om zich
een meerderheid in het parlement te
verzekeren, maar die partners stelden
niet meer voor dan een wit randje rondom de rode kern. De rode kern maakte
de dienst uit. Tot meer dan een paar onbeduidende `concessies' was hij niet bereid; hij bleef boven alles partijman;
geen staatsman.
Duidelijk kwam dit naar voren uit een
vraaggesprek dat hij in de loop van deze
maand voor de televisie voerde. De interviewer confronteerde hem met een
bezwaar dat vaak tegen hem te berde
wordt gebracht, het bezwaar dat hij zijn
ministers te vaak voor de voeten loopt.
Zijn antwoord luidde, dat hij zich geroepen achtte steeds weer als `bemiddelaar' op te treden -- en dat tekent de
man ten voeten uit. Iemand die alsmaar
probeert met kleine `concessietjes' een
kabinet bij elkaar te houden, dat eigenlijk rammelt omdat er geen duidelijk gericht beleid is waar alle partners volle
vertrouwen in hebben.
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— Weer een gijzeling. Opnieuw werd
Nederland in de loop van deze maand
opgeschrikt door een sensationele gijzeling, ditmaal in de Scheveningse gevangenis, waar één Palestijnse terrorist, een
Algerijnse rover en twee Nederlandse
misdadigers van het ergste soort bij een
zaterdagavond-kerkdienst de kans kregen om de priester die de dienst leidde,
een zangkoortje van dames en heren
plus enkele kinderen, die regelmatig
voor de gevangenen deze diensten opluisterden alsmede de twee ongewapende bewakers te overrompelen en te gijzelen. Deze gijzeling duurde meer dan
vier volle dagen en nachten en werd tenslotte opgelost door het ingrijpen van
een team mariniers, die met behulp van
een thermische lans deze terroristen
overrompelden en de gijzelaars bevrijdden. Daarmee kwam het beleid ten aanzien van de gevangenissen wijd open te
liggen. Reeds lang was er van de zijde
der gevangenbewaarders gewaarschuwd,
dat het zo niet langer ging en dat men
te ver ging met het zoete broodjes bakken. Of het veel zal helpen is de vraag.
Er zullen wel doden moeten vallen, wil
er iets gebeuren.
--- Het abortus-beleid. De vraag of en
hoe de wetgeving op de abortus provocatus moet worden herzien, hangt al van
het eerste begin afaan als een moeilijk
probleem boven het kabinet Den Uyl.
Bij de formatie lagen er twee ontwerpen
daartoe ter tafel. Een initiatief-ontwerp
van twee leden van de Partij van de Arbeid en één ontwerp van de ministers
Stuyt en Van Agt uit het kabinet Biesheuvel. Er werd toen afgesproken, dat
dit laatste zou worden ingetrokken en
dat de drie confessionele partijen samen
Ook een initiatief-ontwerp zouden opstellen, dat dan samen met dat van de
twee socialisten zou kunnen worden behandeld. Dat initiatief-ontwerp kwam
intussen nog steeds niet op tafel.
Minister Van Agt echter meende niet op
de behandeling van deze nieuwe wetgeving te mogen wachten met het uitvoeren van de bestaande wetgeving, die de
abortus provocatus strafbaar stelt. Daarbij ging hij echter genuanceerd te werk.
Aan de bestaande praktijk, die geen vervolging voert zolang er sprake is van de
onderbreking van zwangerschap in een
pril stadium, wilde hij niet tornen. Wél
echter wilde hij tot vervolging overgaan
in die gevallen waarin — anders dan op
medische indicatie — werd ingegrepen
in een zwangerschap, ouder dan twaalf
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weken. In dit soort ingrepen nu specialiseerde zich de Bloemhovekliniek in
Heemstede en Van Agt beval deze te
sluiten. Van Agt mocht van het kabinet
doorgaan met zijn vervolging mits hij
de beslissing aan de rechter overliet en
niet zelf ingreep; maar hij moest wel
het `toezicht' op precies diezelfde ingrepen in erkende ziekenhuizen overlaten
aan kameraadske Vorrink, wier opvattingen over abortus lijnrecht tegen de
zijne indruisen. Bovendien kregen de
confessionele partijen de pin op de neus
gezet: zij moesten nu maar snel voor de
dag komen met hun initiatief-ontwerp,
anders zou het ontwerp van de twee socialisten sec in behandeling worden genomen. Leve de partij! Desnoods ten
koste van mensenlevens.
— Corruptie? Nederland staat met enkele andere landen in twijfel over de
aanschaffing van nieuwe gevechtsvliegtuigen, die de verouderde Starfighters
moeten vervangen en heeft daartoe de
keus tussen verschillende typen. waaronder de Franse Mirage. Twee kamerleden onthulden nu in de loop van deze
maand, dat hun van de zijde der Mirage-fabrikanten aanbiedingen zijn gedaan
als zij de aanschaffing van hun produkt
zouden willen bevorderen. Beiden hadden zij aan deze pogingen tot corruptie
weerstaan. Het bleef allemaal erg vaag
wat de heren vertelden en erg verwarrend. Zij streefden kennelijk naar een
soort heldenrol; maar wat een rel had
moeten worden, bleek toch weinig meer
dan een strovuurtje. Tenzij de justitie er
alsnog een rel van gaat maken — en die
kans zit er wel in.
-- De middenstand. De situatie wordt
voor de middenstand steeds meer onhoudbaar en dat hebben de middenstanders door middel van een demonstratie
ook duidelijk te kennen gegeven. Zij
hebben ook gedreigd met een heel origineel pressie-middel: alle bindingen
verbreken met Rijksinstellingen die geld
van hen in bewaring hebben. Als zij op
een gegeven dag allemaal naar de Rijkspostspaarbank gaan om hun tegoed op
te vorderen, kan dat een lelijke ontwrichting teweeg brengen bij deze Rijksdienst en nog erger wanneer zij ook de
diensten van de Giro gaan weigeren.
Het is echter nog niet duidelijk óf de
bonden zover zullen gaan dit massaal
optreden aan te bevelen en nog minder
hoe zij denken een volgende stap te
kunnen zetten tot het afdwingen van
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hun eisen, die maar al te gerechtvaardigd zijn.
Merkwaardig is de reactie van de Partij
van de Arbeid op deze eisen. De moeilijkheden van de middenstand moeten,
volgens haar woordvoerder, uitsluitend
worden toegeschreven aan het grootwinkelbedrijf. Twee vliegen in één klap: de
middenstand moet het zelf maar met de
grootwinkelbedrijven uitvechten en
mijnheer Boersma kan als lachende derde toezien én je drijft de middenstand
meteen in het anti-kapitalistische kamp.
Dat de middenstand er weinig voor
voelt om zich aldus voor het karretje
van de vakbonden te laten spannen
bleek uit het feit, dat zij in het centraal
overleg niet alleen de 3 % loonsverhoging blokkeerde waar de vakcentrales
om vroegen, maar ook bezwaar maakte tegen de helft van deze verhoging,
die door de werkgevers werd aangeboden. Iedereen maar omhoog helpen terwijl wij niet anders doen dan omlaag
gaan — nee.

Verenigde Staten van Amerika
— Congresverkiezingen. Aan het einde
van de maand stond Amerika voor de
drempel van nieuwe congresverkiezingen. Hetgeen inhoudt de verkiezing van
een heel nieuw Congres, een derde deel
van de Senaat en een aantal gouverneurs in verschillende Staten. Hoewel
President Ford zijn uiterste best deed
om de Republikeinse kandidaten een
steun in de rug te geven en hen bij te
springen in de verkiezingsstrijd in hun
eigen districten, leek het niet moeilijk de
uitslag te voorspellen. De Republikeinen
zullen een flinke klap krijgen — dat
stond wel vast. Zij zouden de ellende
gaan oogsten die Nixon had gezaaid met
zijn Watergate-schandaal. Er bestond
geen twijfel aan, dat de Democraten,
die toch al in beide huizen in de meerderheid waren, die meerderheid nog
aanzienlijk zouden versterken.
De vraag is echter of die versterking
van de Democraten ook een versterking
zou gaan betekenen voor het Congres
in zijn geheel. Die kans zit er namelijk
ruimschoots in. Hetzelfde Watergateschandaal immers, waar de Republikeinen nu de tol voor gaan betalen, brengt
bij de Democraten een nieuwe generatie
politici naar voren. Onder de aanwinsten van het Congres zullen zich naar
alle waarschijnlijkheid een vrij groot
aantal jongeren bevinden, die het poli-

tieke gescharrel van de laatste jaren
doodmoe zijn en een beleid voorstaan
dat ten eerste wordt ontdaan van politieke smerigheid, ten tweede eindelijk
eens efficiënte maatregelen gaat treffen
om de economie van de Verenigde Staten weer op poten te helpen en ten derde weer enige waarde gaat hechten aan
zekere politieke idealen. Watergate
wordt dan het begin van een loutering.
Een loutering, die zich naar alle waarschijnlijkheid ook zal doorzetten bij de
Republikeinen. De verliezers van deze
verkiezingen kunnen nauwelijks meer
anders dan zich ofwel herbezinnen op
de politieke ethiek ofwel zich terugtrekken en plaats maken voor jonge partijgenoten, die een volgende keer meer
kans maken om de strijd weer te winnen
van hun Democratische tegenstanders
— maar dan wel met gelijke middelen,
in een eerlijk gevecht om beginselen en
om het welzijn van Amerika, niet van
henzelf.

Engeland
Labour heeft de verkiezingen voor het
Lagerhuis gewonnen in zoverre dat het
de absolute meerderheid heeft verworven, maar die meerderheid is uiterst
krap. Zegge en schrijve drie zetels.
Klaarblijkelijk heeft het Engelse volk
het feit geaccepteerd dat het voor zijn
economisch welzijn in hoge mate (nog)
afhankelijk is van de vakbonden en
hoopt het door Labour een kleine meerderheid te geven erop, dat Wilson met
de vakbonden zodanig tot overeenstemming kan komen, dat Engeland een winter als die van verleden jaar bespaard
blijft. Dolle sprongen echter kan Wilson niet maken. Hij heeft wel aangekondigd dat hij onverkort aan zijn verkiezingsbeloften vasthoudt. Alleen: niet
alles tegelijk, zegt hij. Er zullen eerst een
paar magere jaren moeten komen om de
inflatie de baas te worden en het bedrijfsleven weer een beetje op gang te
brengen. Twee jaren `en misschien nog
wat meer'. Dat zegt al veel. Over een in
het wilde weg nationaliseren van bedrijven spreekt hij ook niet. Er komt een
National Enterprise Board, die het bedrijfsleven zal reguleren, maar in hoeverre dat op nationaliseren zal uitdraaien moet worden afgewacht. Er komt
namelijk ook een nationale investeringsbank, waar het bedrijfsleven staatsgeld
kan lenen. Wel staat nationalisatie van
de nog beschikbare bouwgrond op het
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programma, maar hoe lang dat kan duren weet niemand.
Intussen is de Conservatieve partij zich
aan het beraden over haar leiderschap.
Is Heath nog de juiste man? Aanvankelijk zag het er wel naar uit dat hij zou
moeten heengaan, maar aan het eind
van de maand bleek daar nog geen beslissing over te voorspellen.

Italië
De Italiaanse politiek zit nog steeds in
het slop. De hoop was deze maand gevestigd op Fanfani, die echter op het
laatste ogenblik van de socialisten te horen kreeg, dat zij niet aan een door hem
te vormen kabinet zouden deelnemen
omdat zij meer inspraak van de vakbonden in het regeringsbeleid wensten. President Leone is nu op zoek naar een
nieuwe formateur. Vermoedelijk zou dat
een iets anders getint Christen-Democraat worden, Piccoli.

Griekenland
In de loop van de maand november
gaan de Grieken naar de stembus, maar
de Griekse regering bekroop de vrees
dat de militaire dictatoren, die na het
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Cyprisch avontuur werden afgezet,
plannen aan het smeden waren om vóór
die tijd weer op een of andere manier de
macht aan zich te trekken. Vooral omdat zij zich danig in het nauw gedreven
voelden door het feit dat zij door de
procureur-generaal in Athene in staat
van beschuldiging werden gesteld wegens hun `morele verantwoordelijkheid'
voor het neerslaan van de studentenopstand van verleden jaar, die uitmondde
in de dood van enkele tientallen studenten en in het gewond raken van meer
dan duizend anderen. Enkele dagen nadat bekend was gemaakt, dat zij zich
voor de rechter zouden moeten verantwoorden, werden de vijf voornaamsten
onder hen opgepakt en naar het eiland
Kea verbannen.

West-Duitsland
Het ziet er bepaald niet zo vrolijk meer
uit voor de regering van Bondskanselier
Schmidt. Verkiezingen in twee deelstaten, Hessen en Beieren, hebben tegen
het einde van de maand een onverwacht
grote overwinning opgeleverd voor de
Christen-Democraten en zware klappen
toegebracht aan de socialisten en liberalen.

Forum

Terug aan afzender:
theater in de ban van zijn
(literair) verleden
Wie in het voorbije zomerseizoen een
avondje uit \tiilde in een van de Londense theaters, moest zich meestal vergenoegen met een of andere reprise. De
blikvangers waren Under the Milkwood
van Dylan Thomas en Bernard Shaws
Pygmalion. Ook Rosencrantz and Guildenstern van Tom Stoppard was aan
zijn zoveelste opvoering toe. De belangstelling voor dit stuk is m.i. niet toevallig, Rosencrantz and Guildenstern typeert een nieuwe trend in het hedendaagse Engelse theater. ik zou die trend
vollen betitelen: Terug aan afzender. De
afzender is het literaire verleden, in casu Shakespeare. De vele geesten die hij
heeft opgeroepen zijn nog steeds niet
bezworen. Zoals bekend is Rosencrantz
and Guildenstern een variatie op Hamlet. Op het eerste gezicht dus een van
de vele. Opvallend is echter dat de
hoofdrollen in dit stuk worden toegekend aan twee figuren die met Eliot
zouden kunnen zeggen: `Neen, ik ben
niet voor prins Hamlet in de wieg gelegd; mijn rol is een hoveling, die een
bedrijf begint en die, als het spel de
prins omspint, in het geharrewar er het
zijne van zegt ... iemand die soms bijna
lachwekkend is -- maar net niet de
Nar'. Meer wordt hun dan ook in dit
stuk niet toebedeeld en zij stijgen derhalve nooit boven hun onbenulligheid
uit. Wel houden zij de actie gaande en,
wat meer is, hun bijkomstigheid vormt

juist de pointe van het stuk. Hamlet bezorgde de critici al zovele onopgeloste
vragen, maar -- zo lijkt Stoppard te redeneren — hoeveel meer geldt dit van
de bijfiguren! De toeschouwer evenwel
herkent zich meestal beter in deze secondanten die zo bijkomstig zijn, dat zij
zonder identiteitsverlies van naam kunnen verwisselen. Geraakt de gewone
man niet eveneens eerder toevallig verwikkeld in belangrijke gebeurtenissen?
Voor het overige bestaat er alleen het
wachten daarop mèt de opdracht die
wachttijd zo goed en zo kwaad als mogelijk op te vullen. Stoppard voorziet
zijn spelers van een onuitputtelijke
woordenschat, waarvan zij dankbaar gebruik maken om hun tijd te doden. Aan
de prins gaf Shakespeare een goed gestoffeerde rol mee, maar Ros en Guil
zijn ook in Stoppards dagen nog op
zoek naar wat meer inhoud. Niet alleen
de getormenteerde geest van Hamlet
blijft Shakespeare achtervolgen, maar
vooral de gewone stervelingen in zijn
stukken eisen nu dat hij hun zou geven
wat hun toekomt. in Bingo. Scenes of
money and death, mengt Edward Bond
zich tussen deze menigte aanklagers. Hij
heeft het echter niet op Shakespeare de
toneelauteur gemunt, maar op de burger van Stratford-on-Avon. De schaarse
gegevens over Shakespeares laatste jaren
blijken ruim voldoende om Bonds verbeelding op dreef te helpen. Bonds Shakespeare is een koele geldbelegger, die
om zijn oude dag veilig te stellen niets
of niemand ontziet. Het geweld gepleegd op de talloze armoedzaaiers van
zijn tijd slaat hem alleen maar met verstomming en machteloosheid. De afgeleefde man is nog alleen tot enkele
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nietszeggende gebaren van medelijden
in staat. Tijdens het ganse stuk staat of
zit hij dan ook wezenloos voor zich uit
te staren. Toch is het blijkbaar niet
Bonds bedoeling Shakespeare van zijn
voetstuk te halen. De oude man is immers zelf het slachtoffer van de genadeloze wereld waarin hij leeft. Toch blijft
hij de beschuldigde, en zou de kijker
graag hebben dat hij met wat meer vastberadenheid zijn verdediging opneemt.
Maar zoals de auteur Shakespeare, heeft
ook de mens Shakespeare het contact
met de alledaagse mens verloren. Daarom blijft hij het antwoord schuldig. Er
is niets! zegt tot besluit zijn dochter op
zoek naar het testament. En daarmee
wordt ook de kijker naar huis gestuurd.
Het is de lezer intussen wel duidelijk
geworden dat een dergelijk thema weinig
dramatische spankracht kan bezitten.
Het stuk boeit echter naarmate de toeschouwer zichzelf en zijn tijd erin herkent. De populaire titel Bingo laat geen
twijfel bestaan over Bonds bedoelingen
hieromtrent. Toch komt het mij voor
dat beide stukken, zo zij ooit de actualiteit overleven, dit uitsluitend zullen te
danken hebben aan de mysterieuze f figuur waarop zij zinspelen.
Literair-historisch gezien staan we hier
echter voor een interessant fenomeen.
Nog enkele decennia geleden probeerden Christopher Fry en T. S. Eliot
nieuw leven te geven aan het theater
door terug te grijpen naar de poëtische
vormgeving van het Renaissance drama.
Beleven we nu een tweede revival? Zal
zij van even korte duur zijn en met even
weinig succes bekroond worden? Dit
keer is de terugkeer echter meer inhoudelijk en tevens meer op de actualiteit
betrokken. Ligt er dan wellicht een
hoopvolle noot in de bedenking dat ook
Shakespeares populariteit in zijn tijd
hoofdzakelijk te danken was aan het
succesvol hernemen van oude thema's
en legenden? Wat er ook van zij, het
(literaire) verleden is de inspiratiebron
bij uitstek van het hedendaagse Engelse
theater.
Aan deze nostalgie voor het verleden
geeft Tom Stoppard ook de vrije loop
in zijn meer recent werk: Travesties. De

Forum
plaats van de handeling is hier het Zurich van de jaren Twintig. In de plaatselijke stadsbibliotheek maakt de kijker
gelijktijdig kennis met Tristan Tzara
(coryfee van het Dadaïsme), James Joyce en Lenin. De verbeeldingskracht van
de auteur zorgt er dan wel voor dat uit
deze drie persoonlijkheden een echt triumviraat groeit. Daarvoor doet Stoppard een beroep op een verteller. een
obscuur personage wiens verbeelding
niet erg betrouwbaar is maar daardoor
juist de travesties in de hand werkt. Er
is een grote vertrouwdheid met de historie en met de literatuur nodig om de
vele subtiele pointes van dit stuk te
snappen. Oscar Wilde is nooit veraf en
Joyce raakt zijn Ulysses-stijl niet kwijt.
Vaudeville- en farceëlementen duiken
telkens weer op en de toeschouwer voelt
zich soms meer in een Music Hall dan
in het theater. Deze mengeling van de
genres is op zichzelf reeds zo boeiend
dat de toeschouwer in de verleiding geraakt niet verder te kijken. Toch biedt
het stuk nog heel wat meer. Heeft men
de travestie eenmaal door, dan stelt men
zich al vlug de vraag of het samengaan
van politiek engagement en literatuur al
even toevallig en fictief is als de ontmoeting tussen Lenin, Joyce en Tzara.
Dat een vruchtbare wisselwerking tussen literatuur en engagement volgens
Stoppard een wensdroom is. blijkt ook
uit de volgende laconieke dialoog. Vraag
aan Joyce: `Wat deed jij tijdens de oorlog?' Antwoord: `Wel, ik schreef Ulysses'. Stoppards Lenin van zijn kant beschaamt de hooggespannen verwachtingen omtrent een kunst voor het proletariaat, door zijn onverholen zwak voor
de bourgeoiskunst. Het doen samenvallen van werkelijkheid en fictie blijft een
tour de force, die ook in het theater uit
den boze is.
Daaraan herinnert ons ook David Storey in zijn stuk Li fee Class. Hiermee
houdt echter de gelijkenis met de voornoemde stukken op, want Storey kijkt
helemaal niet naar het verleden. Het toneel is hier een kunstatelier en de toeschouwer mag mee model-kijken. Zo
maakt hij het mee dat een van de jonge
artiesten uit zijn rol valt en het model
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voor echt aanziet. De fictie wreekt zich
op de werkelijkheid, maar wordt op
haar beurt door de werkelijkheid afgestraft. De leraar wordt afgedankt, het
atelier gesloten. Om het werkelijkheidsgehalte wat kleur bij te zetten gebruikt
de auteur een taal waarin de lokale aksenten en dito uitdrukkingen de toon
aangeven. Ook in dit opzicht steekt dit
stuk wel erg af tegen de gepolijste literaire taal van Bond en Stoppard.
Het is moeilijk te voorspellen hoe het
Engelse theater zich verder zal ontwikkelen. Het komt ons voor dat het zich
op een tweesprong bevindt en dat de
wegen die het tweespan Bond en Stoppard enerzijds en Storey en bijvoorbeeld
ook Arden anderzijds bewandelen, alleen maar verder uit elkaar kunnen leiden. Wat er ook van zij, tijdens dit zomerseizoen leek de weg naar het verleden op een hel verlichte laan met
sprankelende fonteinen, waardoor een
late wandelaar zich gemakkelijk tot een
ommetje liet verleiden.
Hugo Roeffaers

Het Nederlands

van de Vlaming
Op een vakantiecursus vorig jaar in
Uppsala was het de Zweedse docenten
opgevallen dat Belgische en Nederlandse studenten met elkaar converseerden
in een taal die zij herkenden als de taal
van de Nederlanders, maar waarvan zij
niet wisten dat dit ook de moedertaal
van de Nederlandssprekende Belgen
was. Daarmee werd in 1973 nog eens
bevestigd wat prof. Pauwels in 1961 in
zijn openingsrede van het 24ste Vlaams
Filologencongres had gezegd: `Voor de
meeste Nederlanders en Belgen en voor
haast alle buitenlanders zijn Hollands
(of Nederlands) en Vlaams twee verschillende talen'.
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In 1972 heeft prof. Guido Geerts, die
Nederlandse taalkunde doceert aan de
Katholieke Universiteit te Leuven en
voorzitter is van de Raad voor Taaladvies, een bloemlezing taalpolitieke beschouwingen over het Nederlands gepubliceerd onder de titel: Taal of taaltje?1.
In de verantwoording van die bloemlezing lezen we dat de opstellen gekozen
zijn `omdat ze het waarom van de taalverzorging duidelijk maken, omdat ze
het wezen van de taal behandelen, of
omdat ze de verscheidenheid en de eenheid van het Nederlands beschrijven'.
Het is precies wegens die verscheidenheid en die — naargelang van de omstandigheden en de personen — begeerde, nagestreefde, omstreden, gelaakte of
geponeerde eenheid van het Nederlands
dat er vraagtekens blijven rijzen in het
buitenland en in ons taalgebied.
Een nieuwe bloemlezing van artikelen
uit Noord- en Zuidnederlandse taalkundige tijdschriften heeft van prof. Geerts
de titel gekregen: Aspekten van het Nederlands in Vlaanderen2 .De beperkende
toevoeging `in Vlaanderen' suggereert
dat er met het Nederlands in Vlaanderen nog altijd iets aan de hand is, dat
daar geen Nederlands zonder meer gesproken en geschreven wordt. Het is totaal verkeerd daaruit te besluiten dat
mensen die over het onderscheid tussen
het Nederlands in Noord en Zuid schrijven, dit doen met het `ellendig superioriteitsgevoel' van de Hollander of met
`discriminerende bedoelingen van
schoolmeesterachtige aard'3.
Na lectuur van Aspekten van het Nederlands in Vlaanderen krijgt men volgend beeld van de nog bestaande verschillen tussen Noord en Zuid: ze zijn
gering wat de grammatica betreft, ze
manifesteren zich duidelijker in de uitspraak en zijn het grootst m.b.t. het Nederlands idioom.
Een nog altijd niet te onderschatten reden hiervoor is de invloed van het Frans
op de spreek- en schrijftaal in Vlaams

1 Guido Geerts, Taal of taaltje? Een bloemlezing taalpolitieke beschouwingen over het
Nederlands, Acco, Leuven, 1972, 278 pp..
2 Guido Geerts (ed.), Aspekten van het Nederlands in Vlaanderen, Acco, Leuven, 1974,
236 pp., BF. 245.
3 O.c. p. 183 en 191.
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België, al is de Vlaming zich daarvan
niet (meer) bewust. Niet alleen grove
gallicismen, ook subtielere betekenisverschuivingen zijn hier aan de orde.
Uit een artikel van J. Verhasselt citeer
ik een paar voorbeelden4. Woorden als
spektakel, rang, familie e.a. worden
door de Vlamingen, die vertrouwder zijn
met het Frans dan de Nederlanders, in
de Franse betekenis gebruikt resp. voor
schouwspel (De nieuwe ijsrevue is een
glansrijk spektakel), rij (De scholieren
staan in de rang) en gezin (De beruchte
vrijheid van de familievader), terwijl de
Nederlanders dit terecht als afwijkend
van het ABN ervaren.
Ook in de uitspraak is de Franse invloed nog duidelijk merkbaar. F. Van
Coetsem stelt dat terwijl Nederland gericht is op het Angelsaksisch cultuurgebied, Vlaams België binnen de Romaanse cultuursfeer blijft en er de Angelsaksische taalinvloed ondergaat door bemiddeling van het Frans 5. Zo komt het
dat de klinkers in volgende Engelse
leenwoorden: back, fan, match, recital,
nylon en plastic in Vlaanderen niet zoals
in het Engels, maar zoals de klinkers in
de ermee corresponderende Franse
woorden uitgesproken worden.
Waar de administratieve en wettelijke
taal in Vlaanderen bijzonder onder lijdt,
is het euvel van de letterlijke vertalingen
uit het Frans en het scheppen van een
on-Nederlandse, en dus meestal verwarrende, onbegrijpelijke terminologie.
Prof. Geerts wijst erop dat de administratieve on-taal in België de stelling
van C. F. P. Stutterheim bevestigt `dat
veel van wat slecht Nederlands wordt
genoemd een uiting van troebel denken
is' 6. Als we sommige politici in Vlaanderen aan het woord horen, hoeven we
daar geen ogenblik aan te twijfelen!
In het midden van de bloemlezing zijn
enkele artikelen ingelast met pleidooien
voor en refutaties van het streven naar

4 O.c. pp. 10 -13.
5 O.c. pp. 159 -181.
6 0.c. p. 29.
7 O.c. p. 147.
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een `algemeen Zuid-Nederlands' of `algemeen Vlaams' dat als een volwaardige
partner van het voor de Vlaming te
Noordnederlands getinte ABN beschouwd zou moeten worden.
Belangrijker dan die particularistische
stuiptrekkingen is echter de constatering
van de opmars in Vlaams België van het
Brabants (in ruime zin). Uit onderzoeken van J. Leenen, J. Goossens en F.
Debrabander blijkt dat typische Brabantse woorden en wendingen de bestaande Limburgse, West- en Oostvlaamse vormen verdringen. Ook wat de
articulatie- en intonatiegewoonten betreft wordt het Brabants!Antwerps als
superieur aangevoeld. De uitspraak van
Westvlamingen en Limburgers wordt
heel gemakkelijk op de korrel genomen
en geïroniseerd, maar kritiek op de van
de beschaafde norm evenzeer afwijkende uitspraak van Brabanders en Antwerpenaren wordt zelden gehoord.
Het is wellicht significant dat meer dan
de helft van de personeelsleden van de
BRT afkomstig zijn uit Vlaams-Brabant
of Antwerpen. Een paar jaar geleden
zag het aantal personeelsleden per provincie er als volgt uit: West-Vlaanderen:
3, Oost-Vlaanderen: 16, Antwerpen: 20.
Vlaams Brabant: 12, Limburg: 47.
Concluderend kan gezegd worden dat
Vlaams België in Brabant wellicht een
taaleigen centrum gevonden heeft dat
evenwel nog veel Franse invloed, mbtenarengeknutsel en archaïsmen bevat.
Niet alle `aspecten' die in de bloemlezing behandeld worden, kunnen hier ter
sprake komen. Zij illustreren stuk voor
stuk de problematiek van het Nederlands in Vlaanderen, d.i. een Nederlands
dat door de groeiende overtuiging van
zijn eigenwaarde binnen afzienbare tijd
de beperkende toevoeging `in Vlaanderen' wellicht niet meer nodig zal hebJ. Gerits
ben.
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Dagboek van Mozes Flinker
Een scherpzinnige knaap, deze jonge
jood, deze in zichzelf besloten en driedubbel op zichzelf teruggeworpen Holandse jonge jood, in Den Haag geboren
en opgegroeid, een van de zeven kinderen van uit Oost-Europa gevluchte ultraorthodoxe ouders, in Brussel beland op
de vlucht voor de nazi's in het rampjaar 1941.
Daar hebben we dan Mozes Flinker,
zich noemende Harry, zestien jaar, een
tengere jongen met een fijnbelijnd maar
stug en afwerend gezicht: lippen vast op
elkaar geknepen, een uilebrilletje voor
de ogen, die stroef en afkerig de wereld
bekijken, een jonge-man in de driedubbele crisis van puberteit, oorlog en discriminatie. Hij is ondergedoken in Brussel. Maar zijn onderduik verschilt in alles van de onderduikomstandigheden die
we zo goed hebben leren kennen uit het
wereldberoemde Dagboek van Anne
Frank. Mozes Flinker's vader was een
vermogend man en hij kocht voor zichzelf en de zijnen voor ongelooflijke bedragen dat kleine beetje schijnveiligheid
— de juiste verblijfsvergunningen, de
juiste registratiepapieren — dat de familie Flinker tot 1944 uit de nazi-moordenaarshanden houden zou. Aldus is Harry-Mozes in staat vrij over straat te lopen, school, bioscoop en café te bezoeken, hij lijdt geen ontberingen, is behoorlijk gekleed en voldoende gevoed.
Hij zou zelfs wel vrienden hebben kunnen maken, ware het niet dat er niemand eenzamer zou kunnen zijn dan
een puber, geboren uit een ongelukkig
huwelijk, levenslang levend in ballingschap — want ook Den Haag is hem
een ballingschapsoord geweest -- die
voor zijn identiteit niet uitkomen kan en
mag. Want thans is het vreemdeling zijn
in het rustige land van de ballingschap
verworden tot het nog intenser vreemdeling zijn in een ballingschapsland van
vervolging en onderdrukking.
Mozes Flinker is jood. Heel bewust en
intens tracht hij zijn jodendom te beleven. Maar in zijn jodendomsbeleving
vinden we nauwelijks een spoor van het
universalisme dat Anne Frank's relaas zo
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aangrijpend maakt. Anne Frank's liefde
voor alle mensen spreekt iedereen aan.
Anne Frank is in essentie een produkt
van ons tenminste in naam gehumaniseerde westen. Mozes Flinker, produkt
van tientallen generaties van joden die
eeuwen van vervolging hebben doorstaan in Midden- en Oost-Europa, is bij
uitstek joods-nationaal gezind. Natuurlijk zijn beide stromingen in het jodendom legitiem en horen ze bij elkaar. Het
volk heeft zich juist moeten handhaven
als aparte en afgescheiden eenheid om
de hele mensheid tot zegen te kunnen
zijn.
In Mozes Flinker voert de particularistische tendens de boventoon. Het verre
Palestina, dat hij nooit heeft gezien en
dat hij nooit te zien zal krijgen, is zijn
vaderland. Dit is de maat waarmee hij
het wereldgebeuren meet: is het goed
voor de joden, wat er gebeurt? Overigens — en dit tussen haakjes — deze
maatstaf is lang de slechtste nog niet.
Grote politieke en sociale crises plegen
zich in onze wereld nu eenmaal dikwijls
aan te kondigen met het fenomeen van
de jodenvervolging. Deze jonge Mozes,
die evenals zijn grote voorvader en
naamgenoot zozeer om zijn volk bekommerd is en ook een leider van zijn volk
had willen zijn in Errets-Jisrael, het
Land van Israël, — om dit doel te bereiken bestudeert hij ernstig en vlijtig
het Arabisch -- beschikt over een scherpe intelligentie en een groot analytisch
vermogen. Hij beoordeelt de `faits et
gestes' van de geallieerden niet minder
objectief dan hij de daden der Duitsers
beoordeelt. Hij veroordeelt ze ook: de
geallieerde bombardementen op de weerloze Duitse burgers in de Duitse steden.
Terwijl hij inziet dat Hitler in de ogen
der Duitse voormalige werkelozen een
goed werk verricht had: had hij ze niet
opnieuw aan de slag geholpen, zij het
dan ook in de oorlogsindust ri e?
Mozes Flinker is van mening dat de verlossing der joden pas komen zal als de
maat van de boosheid der volkeren gevuld zal zijn. Alles wat hij moet doorstaan zijn de `Geboorteweeën van de
Messias', van de Messiaanse tijd.
Ondanks al zijn waarlijk manhafte po-
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gingen zijn leven zin en inhoud te verschaffen, om te blijven vertrouwen in
het uiteindelijk heil, wordt in Mozes
Flinker de leegte groter, mistroostiger,
alomvattender. Hij heeft een ouderwetse, vrij vormelijke stijl van schrijven en
het is onthutsend te zien hoe roerend
en dikwijls schokkend zijn heftige gevoelens heenbreken door zijn correct
opgebouwde zinnen: zijn worsteling om
inzicht in de mensen, de dingen, het gebeuren om hem heen, zijn zware strijd
om tegen alles in zijn verbondenheid
met zijn volk, dat is: zijn identiteit als
jood, te blijven bewaren en doorvoelen.
Hij observeert het scherp: `Deze verschrikkelijke ramp (de oorlog en de jodenmoord) werkt als een verkleinglas.
Hoe groter de ellende, hoe kleiner wordt
alles waarmee ik bezig ben en wat mij
omgeeft. Alles wordt kleiner en kleiner'
(p. 46). En hij beëindigt zijn dagboek zo
in de herfst van 1943: `Er is geen eind
aan de rampen. En telkens wanneer ik
een kind van mijn volk ontmoet vraag
ik mijzelf: "Mozes, wat doe je voor
hem?". Ik voel mezelf aansprakelijk
voor iedere ramp. Ik moet mijzelf wel
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vragen: "Neem je nog deel aan de nood
van je volk of ben je al helemaal weg,
weg van je volk?".
Vroeger, dat is drie of vier maanden geleden, had het mij geen enkele moeite
gekost die vragen te beantwoorden. Met
iedere vezel van mijn ziel was ik toen
met mijn volk en mijn broeders verbonden. Maar nu is alles zo anders.
Van de tijd dat die leegte mij in zijn
greep kreeg, voel ik het alsof niets mij
meer aangaat, alsof ik al dood ben .. .
Nog ging onze hoop niet verloren
Die hoop van tweeduizend jaar
Om meer liefde te vinden bij onze God
De God van Zion en Jeruzalem.
Einde van mijn dagboek. Dank aan
God'1.
Dr. Jacob Soetendorp heeft een zeer
goede ve rt aling gemaakt van dit dagboek, door Mozes Flinker geschreven in
de moeilijke taal van het gebeds-Hebreeuws. Soetendorps `Nawoord' met
een beschrijving van het milieu van Mozes Flinker geeft een onmisbare aanvulling op dit soms ronduit hartverscheuM. v Tijn
rend `egodocument'.

1 Dagboek van Mozes Flinker (1942 -1943), H. Meulenhoff, Baarn, 1973, 146 pp., f 9,90.
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Binnengekomen boeken, aan het begin van iedere
rubriek vermeld, worden besproken naar mogelijkheid

BIOGRAFIE
Ray, Gordon N. — H. G. Wells and Rebecca West. — Yale University Press, Lon-

don, 1974, 215 pp., £ 4.
Max Schur

Sigmund Freud
Leben and Sterben
Suhrkamp Verlag, Frankfurt a/M., 1974,
694 pp., DM. 54,—.
Een biografie, met een thematische benadering, die bijzonder boeiend is uitgevallen.
Nu was de schrijver ervan bijzonder goed
geplaatst om deze thematiek uit te werken:
gedurende de laatste elf jaren van zijn leven was Schur Freud's huisarts. Deze dramatische jaren, getekend door de onmenselijke pijnen van Freud's mondkanker en
zijn ballingschap, krijgen een bijzonder
prangende dimensie in de beschrijving van
S.. Het meest verrassende -- vanwege de
bijna stilzwijgende vanzelfsprekendheid
waarin S. dit formuleert — is de `euthanasie' die Schur uitvoert. We citeren: `Am
folgenden Tag, dem 21. September, ergriff
Freud, als ich an seinem Bett sass, meine
Hand, and sagte mir: Lieber Schur, Sie
erinnern sich wohl an unser erstes Gesprdch. Sie haben mir damais versprochen,
mich nicht im Stich zu lassen, wenn es soweit ist. Das ist jetzt nur noch Qudlerei and
hat keinen Sin mehr'. Het gaat in die gelaten-verheven stijl verder, tot de laatste
laconieke paragraaf waarin Schur meedeelt:
`Als er von neuem schreckliche Schmerzen
hatte, gaf ich ihm eine Injektion von zwei
Zentigramm Morphium. Er spurte schon
bald erleichterung and fiel in friedlichen
Schlaf. Der Ausdruck von Schmerz and
Leiden war gewichen. Nach ungefáhr zwólf
Stunden wiederholte ich die Dosis. Freud
war offensichtlich so am Ende seiner Krdfte, dass er in ein Koma fiel and nicht mehr

aufwachte' (p. 620).
Het komt de lezer voor dat heel het boek
geschreven is in het licht van deze laatste
zinnen. Hoe dan ook S. gaat erg uitvoerig
in op Freud's levensmoed, zijn voorbeeldige kracht om gedurende meer dan zestien
jaar met een mondprothese (en onder ondragelijke pijnen veroorzaakt door de
mondkanker en de ontelbare chirurgische
interventies) te blijven arbeiden en het leven
te aanvaarden zoals het komt. Door eigen
ervaring (voor wat de laatste levensjaren
betreft) en vooral door studie van o.a. en
vooral de correspondentie met Fliess wordt
de leven-en-dood thematiek behandeld.
Het boek is bijzonder duidelijk en verduidelijkend geschreven, en interessante lectuur ook voor wie niet zo direct thuis is in
de psychoanalyse. Het is een pakkende levenskroniek geworden; een bijzonder mooi
document van een arts over een geliefde en
bewonderde patiënt. Een rapport van een
geneesheer over een zieke medemens, zoals
dat voor geen enkele andere anonieme sterveling zou geschieden. En daar ligt de uniciteit en tevens de naar mijn gevoelen tekortkoming van dit boek. De centrale figuur staat een gewoon-menselijke benadering al te dikwijls in de weg. Wat de gewone lezer (zoals ik) stoort is de overdreven plechtigheid en schroom waarmee een
figuur als Freud bestudeerd wordt. Ik vraag
geen iconoclastische biografie, maar de
kronkels waarin ook S. zich al te dikwijls
wringt om bepaalde mankementen of zo te
verklaren, is irriterend. Dit is vooral ergerniswekkend in de manier waarop heel de
correspondentie benut wordt: gedeeltelijk
wèl voor de lezer toegankelijk, maar enkel
voor de S. toegankelijk, en dus voor geen
van beide (meer) toegankelijk. En vermits
het schrijven van gelijkaardige biografieën
juist heel sterk steunt op dit materiaal, is
deze -- voor een leek — mysterieuze drukdoenerij, onbegrijpelijk en vervelend.
Eric De Kuyper

Boekbespreking

274

SOCIALE WETENSCHAPPEN
Cauwelier, Dolf, & Annita Devos — Mensen zoals jij en ik. — De Nederlandsche
Boekhandel, Antwerpen, 1974, 131 pp., BF.
195.
Herderbiicherei Initiative I — Pludoyer
fur die Vernunft (Signale einer Tendenzwende). — Herder, Freiburg, Basel, Wien,
1974, 190 pp..
Herderbucherei Initiative 11 — Klassenkampf and Bildungsref orm (Die neue Konfessionsschule). — Herder, Freiburg, Basel,
Wien, 1974, 192 pp..
Katona G., B. Stumpel en E. Zahn — Het
psychologisch klimaat van de economie in
de Verenigde Staten en West-Europa. —
(Aula paperback) Spectrum, Utrecht, 1974,
248 pp., f 24,90.
Laf argue, Paul — Het recht op luiheid. —
De Arbeiderspers, Amsterdam, 1974, 179
pp., f 18,50.
Martinez - Alier, V. — Mariage, Class
and Colour in Nineteenth Century Cuba.
— Cambridge Univ. Press, London, 1974,
202 pp., £ 2,40.
Raedts, Ir. C. E. P. M. — De opkomst, de
ontwikkeling en de neergang van de steenkolenmijnbouw in Limburg. -- (Maaslandse Monografieën) Van Gorcum, Assen,
1974, 238 pp., pap. f 32,50, geb. f 40,—, bij
int. resp. f 27,50 en f 35,—.
Wilkinson, Richard J. — Armoede en vooruitgang. -- Aula, Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1974, 223 pp., f 8,50.
Yablonsky, Lewis -- Robopaten. — De
Toorts, Haarlem, 1974, 180 pp., f 25,—.
Zonneveld, Loek, red. — De school in
het kapitalisme. — Van Gennep, Amsterdam, 1974, 292 pp., f 17,90.

ke conceptie is de democratie. De samenstellers van Politische Soziologie menen dat
de versterking en het behoud van de democratische staatsvorm een werkzaam middel
kan zijn bij het instandhouden van het
menselijk leven op aarde. Zij verdedigen
deze uitspraak niet zozeer op grond van het
aantoonbaar goed functioneren van het
systeem, maar op grond van het feit dat
het democratische systeem gebaseerd is op
een aantal normen en waarden die op zich
zelf garanties bieden voor een constante
bijsturing van de politiek-sociale ontwikkeling binnen een samenleving en daardoor
mede van invloed kunnen zijn op de interstatelijke betrekkingen. De genoemde normen en waarden hebben betrekking op een
mensbeeld gevormd door termen als `gelijkheid', `vrijheid' en `capaciteit om redelijk
het leven in te richten en bij te sturen'. Deze mens delegeert bestuurlijke activiteit en
beschikkingsbevoegdheid. Het democratische systeem gaat echter gebukt onder een
toenemend aantal problemen veroorzaakt
door noodzaak tot lange-termijnplanning
en vergroting van de beïnvloedingsmogelijkheden. Deze situatie vereist een groter
vertrouwen in de juistheid van het politieke
systeem en de oprechtheid en kundigheid
van de politieke leiders. Aan de andere
kant neemt het vertrouwen in het systeem
en haar leiders af door complexiteit en onoverzichtelijkheid van datzelfde systeem,
mede door de toegenomen stroom van tegenstrijdige, vaak niet te controleren informatie.
Het ligt daarom voor de hand zich af te
vragen of de genoemde waarden niet evenzeer realiseerbaar zijn binnen een andersoortig systeem. Deze vraag wordt door de
auteurs helaas niet gesteld.
F. Nieuwenhof

Otto Stammer I Peter Weingart
unter mitarbeit von Hans-Helmut Lenke

Politische Soziologie
(Grundfragen der Soziologie, Band 14)
Juventa Verlag, München, 1972, 240 pp.,
Ln., DM. 16,—, br. DM. 12,—.
In het in mei 1974 verschenen rapport over
oorlogsdreiging en de gevolgen voor de
mensheid, opgesteld door een aantal wetenschapsmensen uit Latijns-Amerika, blijkt
zonneklaar dat beheersing van de sociale
processen een levensnoodzaak genoemd
moet worden. Dergelijke mededelingen hebben helaas weinig effect: ze worden normaal verdrongen of als zwartkijkerij terzijde geschoven. De genoemde beheersing
van de sociale processen moet geschieden
vanuit een politieke conceptie. Zo'n politie-

WIJSBEGEERTE
AIthusser, Louis — Antwoord aan John
Lewis. Kontroverse over marxisme en humanisme. — Socialistische Uitgeverij, Nijmegen, 1974, 84 pp., f 7,50.
Baudrillard, Jean — Le miroir de la production. — Casterman, Tournai, 1974, 148
pp..
Boockchin, Murray — Vers une technologie libératrice. — Parallèles, Paris, 1974, 63
pp..
Elders, Fons — Reflexive Water. — Souvenir Press, London, 1974, 307 pp., f 28,20,
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paperback f 16,50.
Maller - Claud, Werner -- Wer denkt hat
Fragen. -- Neues Leben, Berlin, 1974, 225
pp., E.V.P. 4,40.
Nauta, Doede -- Logica en model. — Wetenschappelijke Uitgeverij, Amsterdam,
1974, 288 pp., f 19,90.
Peperzak, Ad — Weefsels. -- Ambo, Bilthoven, 1974, 234 pp., f 22,50.
Raalten, Dr. F. van — Filosofie in hoofdzinnen. — Wereldvenster, Baarn, 1974, 135
pp., f 14,50.
Gottfried Stiehler, Hrsg.

Verbnderung und Entwicklung.
Studien zur vormarxistischen
Dialektik
Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, 1974, 310 pp., M. 15,— .
Dit boek geeft aanmerkelijk meer dan de
titel zou doen vermoeden. Feitelijk hebben
we hier te maken met een korte geschiedenis van de filosofie. Hegel staat daarbij
zeker in het middelpunt. Ondanks het marxistisch uitgangspunt is het schema er een
van voor en na Hegel. Inderdaad wordt alles getset aan Marx en in mindere mate
aan Lenin. Een korte geschiedenis om er
bij te hebben.
C. J. Boschheurne
Ferdinand Ulrich

Gebet als geschópf licher Grundakt
(Beten heute), Johannes-Verlag, Einsiedeln,
1973, 104 pp., DM. 12.
Veel wordt over bidden gesproken en geschreven, maar minder gedacht. De schrijver, filosoof aan de universiteit van Regensburg, wil het bidden filosofisch situeren binnen een christelijke context als de
daad bij uitstek die Schpper en schepsel
tot beider recht laat komen.
Zowel vlucht voor de eigen schepsellijke
werkelijkheid als het perverteren van eigen
creatuurlijk bestaan in een absolute autonomie komen ter sprake. Bekoringen van
en in het gebed worden, steeds binnen een
filosofisch gedacht geheel, naar voren gebracht, terwijl het bidden zelf naar voren
komt als dé vorm waarin een schepsel kan
danken en liefhebben. Deze filosofische
studie is kostbaar, hoewel ze niet gemakkelijk te lezen is enenige filosofische aanleg
en cultuur van geestelijk leven veronderstelt. Deze aanbevelenswaardige reflecties
over het bidden kunnen het bidden ten goede komen doordat zij het bidden op een
voor de mens wezenlijke plaats situeren.
G. Wilkens
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Barron, John — K.G.B. — Scherz Verlag,
Bern, 1974, 514 pp., DM. 26,—.
Berner, Wolfgang u. A. — Sowjetunion
1973 (Innenpolitik, Wirtschaft, AussenpoIitik). --- Carl Hanser Verlag, München,
1974, 198 pp..
Boksma, P. en F. B. van der Meer — Simulaties van internationale betrekkingen.
— Tjeenk Willink, Groningen, 1974, 177
pp., f 18,50.
Konzelmann, Gerhard — Die Araber and
ihr Traum vom Grossarabischen Reich. —
Kurt Desch Verlag, München, 1974, 416
pp., DM. 30,—.
Konzelmann, Gerhard -- Die Schlacht urn
Israel. — Kurt Desch Verlag, München,
1974, 290 pp., DM. 22,—.
Martin, Helmut, Hrsg. — Mao intern. —
Carl Hanser Verlag, München, 1974, 286
pp..
Raeymaeker, 0. De, e.a. --- Small powers
in alignment. — Universitaire Pers, Leuven,
1974, 424 pp., BF. 620.
Robert Conquest

Stalins Vólkermord.
Volgadeutscher, Krimtataren,
Kaukasier
Europa Verlag, Wien, 1974, 235 pp., DM.
24,—, OS. 168.
Robert Conquest onderzoekt in dit boek
objectief en zakelijk de deportatie van honderdduizenden Wolgaduitsers, Krimtataren
en Kaukasiërs naar Siberië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Conquest baseert zijn
studie bijna uitsluitend op officiële Russische bronnen. Op grond van deze gegevens
worden de gebeurtenissen gedurende de jaren 1941-1944 gereconstrueerd. Door zijn
objectiviteit slaagde de auteur erin in dit
boek een van de donkerste hoofdstukken
van de eigentijdse geschiedenis te belichten.
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Brammer, Lawrence M. — Het helpende
contact. -- De Toorts, Haarlem, 1974, 185

pp.,

f

22,50.

Driessen, Fien — Dagboek uit het ziekenhuis. — Dekker & v. d. Vegt, Nijmegen /
Van Gorcum, Assen, 1974, 196 pp., f 17,50.
Kemme, B. J. A. --- Psychohygiëne en zielzorg. -- De Tijdstroom, Lochem, 1974, 88
pp., f 12,—.
Kubler-Ross, Elisabeth -- Wat kunnen we
nog doen? — Ambo, Bilthoven, 1974, 148

pp.,

f

12,50.

Latner, Joel — Toegang tot Gestalt therapie. -- De Toorts, Haarlem, 1974, 177 pp.,
f

22,50.

Maas, René — De daad bij het woord. --

Ambo, Bilthoven, 1974, 159 pp.,

f

14,50.

Mac Cracken, Mary --- Kinderen in de
kring. -- Ambo, Bilthoven, 1974, 199 pp.,
f

16,50.

Marquet, Pierre-Bernard -- Est-ce le f rancais que j'ai enseigné? -- Casterman, Tour-

nai, 1974, 172 pp., BF. 210.
Menswaardig sterven. -- Ambo, Bilthoven,
1974, 278 pp., f 16,50.
Meves, Christa — Wensdroom en werkelijkheid verwerken, niet verdringen. -- De
Michels, J. J. M. — Over chronisch zieken
en bejaarden. — (Gerontologie en geriatrie)

Dekker & v. d. Vegt, Nijmegen, 1974, 200
pp., f 27,50.
Toorts, Haarlem, 1974, 125 pp., f 21,—.
Quang, Jean-Pierre van — Sciences techniques de l'éducation. Bibliographie analytique. — Casterman, Tournai, 1974, 388 pp.,

BF. 425.
Taborsky, 0 en C. A. de Grauw -- Beroepskeuze. — De Toorts, Haarlem, 1974,
179 pp., f 26,—.
Verhulst, Johan — Pokerspel geneeskunde.
— De Nederlandsche Boekhandel, Antwer-

pen, 1974, 206 pp., BF. 295.
Eric P. Polten

Critique of the Psycho-physical
Identity Theory
Mouton, The Hague/Paris, 1973, 290 pp.,
f 34,—.

De identiteitstheorie in kwestie is die van

Feigl, de logisch empirist. Het gaat om de
facto identiteit, eerder dan om logische
identiteit. Anders gezegd: sensaties e.a. zijn
hersenprocessen, d.w.z. er is een numerieke
identiteit. Weer anders: er is een synthetische (fundamenteel empirische) relatie
van systematische identiteit ... Verder doet
Feigl pogingen tot een fysicalistische reductie, die hier minder relevant is. Nu valt de
filosoof Polten meteen al over de referentiële identiteit, zoals van `morgenster' en
`avondster' `Venus'), die Feigl en Frege
wel aanvaarden en Polten niet. Dus ook
over de door Feigl bedoelde referentiële
identiteit van het psychische en het fysieke.
Deze uiterst strikte opvatting werkt door
in Poltens linguïstische, methodologische en
empirische kritiek, maar daarna laat ze
hem geen andere keus dan om een sprong
te maken in het buitenempirische, dus metafysische van de 'inner sense' en het tijdlaze en onvergankelijke `pure ego'. Eenmaal bij deze concepten beland laat de
schrijver daarbij zijn striktheid veelal varen,
zodat hij een slecht metafysicus blijkt te
zijn. Tenslotte komt de schrijver met een
schets van een interactietheorie. Polten is
zeer belezen binnen het fiolsofische kader.
Zijn kennis van neurofysiologie is ondanks
het waarderend voorwoord van Sir John
Eccles gering. Ook van kennis van experimentele en ontwikkelings-psychologie blijkt
niets. Zijn psychologie blijft bij introspectie
a la Kant (hoofdstuk III). Hij is zich bewust (aware) van zijn pure ego -- en hij
heeft dit als verklaringsprincipe nodig -waarschijnlijk heeft hij het vooral emotioneel nodig. Dat zijn 'awareness' van zijn
pure ego b.v. in een eenvoudig experiment
van 'sensory deprivation' zou kunnen verdwijnen, tenminste tijdelijk, ontgaat Polten.
Dit boek — zeer rijk aan citaten van vooraanstaande filosofen en fysici, die goed zijn
verwerkt -- overtuigt niet. De identiteitstheorie is een correlatietheorie voor psychologische en fysiologische data. Het is
geen halszaak — tenminste niet voor de
uit hoofde van hun vak meer pragmatisch
ingestelde psychosomatici, die zonder scrupules ook andere theorieën complementair
gebruiken. Het boek is een goede denkoefening voor in wetenschapsfilosofie en in
de lichaam-geestproblematiek geïnteresseerden.
J. H. van Meurs
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Roes, Jan — R.K. Kerk Nederland 1958 1973. Een encyclopedisch overzicht. -- Van

Gorcum, Assen, 1974, 76 pp., f 6,90.
Sijes, B. A. -- Studies over Jodenvervol-

ging. — Van Gorcum, Assen, 1974, 184 pp.,
f 38,50, paperback f 29,50.

Katholieke Universiteit Nijmegen
1923-1973
Een documentenboek
Onder redactie van A. F. Manning e.a.
Ambo, Bilthoveli, 1974, 511 pp., f 30,—.
Documentenboek is een andere naam voor
bronnenuitgave. Het is zeker gunstig dat
men van een gedenkboek-oude-stijl is afgestapt waarin onvermijdelijk kleine opstelletjes komen over soms minieme onderdelen en die dan toch geen totaalbeeld geven.
Nu krijgen we tenminste een kennismaking
— van binnenuit — met de kwesties die
juist omdat het over problematische zaken
ging en gaat, de grondvisies van de diverse
participanten naar voren doen komen. Er
is heel wat te doen geweest over de bestuursstructuur, het rooms-katholieke karakter, de organisatie van de studentenwereld; de oorlog heeft alles omver gehaald
en de `revolutie' van de laatste jaren niet
minder. Deze vijf onderwerpen krijgen ieder hun selectie documenten. Zij zijn zeer
sprekend en brengen ons de schrijvers en
hun opvattingen nabij. De veranderingen in
kerk en samenleving de Iaatste vijftig jaar
vindt men op deze wijze treffend geïllustreerd. Een analyse kan natuurlijk nu nog
door niemand gegeven worden. Een terugblik van de hand van Rogier, waarmee het
boek opent, geeft een uitermate leesbaar
overzicht voor degenen die toch iets van
een totaliteit willen.
Marcel Chappin

Golo Mann
Universele Wereldgeschiedenis
Deel 9, De Twintigste Eeuw
(geheel begewerkte Nederlandse uitgave
van de Propyleen Weltgeschichte).
Scheltens en Giltay, Den Haag I Heideland l Orbis, Hasselt, 1974, 675 pp., 132
foto's 16 kleurenreprodukties, 8 facsimile's,
17 krten en grafieken, f 100,— (vóórintekenprijs).

Eerst even kennis maken met de inhoud en
de auteurs.
Inleiding (G. Mann, eindredactie J. Presser); het tijdperk van het imperialisme (H.
Cord Meyer; en dr. B. W. Schaper); de
Eerste Wereldoorlog en de Vrede van Versailles (H. Herzfeld; eindr. J. Presser); de
Russische Revolutie (V. Gitermann; eindr.
P. de Buck); Japan tussen de oorlogen (P.
F. Langer; eindr. E. Zurcher); de Verenigde Staten van Wilson tot F. D. Roosevelt
(R. H. Gabriel; eindr. J. Presser); Europa
en de Volkenbond (H. W. Gatzke; eindr. J.
Presser); wereldeconomie en economische
wereldcrisis (R. Nóll von der Nahmer;
eindr. I. J. Brugmans); de ineenstorting van
het systeem van Versailles en de Tweede
Wereldoorlog (K. D. Bracher; eindr. J.
Presser); nieuwe wetenschap: fysica en chemie (W. Gerlach; eindr. J. Rekveld); astronomoe (H. Kienle; eindr. H. A. Pels-Kluyver); de geneeskunde sedert de negentiende
eeuw (W. Bargmann; eindr. G. A. Lindeboom); biologie en antropologie (A. Portmann; eindr. P. Smit); sociologie (A. Weber; eindr. J. M. M. de Valk). Of dit alles
nog niet volstond, werden verschillende
tijdtafels in de tekst opgenomen: de Russische Revolutie (1878 -1938); Japan (1890 1941); natuurwetenschap in de 20ste eeuw
(1900 - 1960) door W. Stein; sociologie
door M. G. Lange. Uiteindelijk is er een
wereldgeschiedenis in trefwoorden (H. en
C. Pust; eindr. Ph. de Vries), aanvangend
in 1901 en eindigend in 1945.
Tegenover de veelheid van informatie en
de veelheid van vakgeleerden, voelt de recensent zich onmachtig een gefundeerd
waardeoordeel uit te spreken, zeker voor
die domeinen welke heel en al specialisatie
zijn. Toch komt hij onder de indruk van
wat hem hier geboden wordt, ook al omdat
de lezing van sommige hoofdstukken bepaald geen licht tijdverdrijf is. Tussen
haakjes: de vertalers, J. Kooy, D. Ouwendijk, J. A. Thiecke, P. B. M. Blaas, stonden voor geen gemakkelijke opgave. Een
beetje bevreemdend werkt de onevenwichtigheid in behandeling van de Eerste Wereldoorlog (pp. 69 - 115) vergeleken met de
Tweede Wereldoorlog (pp. 424 - 457), waarbij het Verre Oosten met weinig tevreden
moet zijn. Een vraag die rijst is waar ergens de sociale kwestie uiteengezet zal worden. Wellicht in deel 8 (De Negentiende
Eeuw)?
Als besluit kan men zeggen dat uiterlijke
vormgeving en inhoud samenwerkten om
een waardevol studieboek tot stand te
brengen.
A. Jans
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Ruler, Dr. A. A. van -- Dichter bij Marcus. -- Callenbach, Nijkerk, 1974, 192 pp.,
f 18,50.
Selms, Dr. A. van -- Jeremia deel II. —
Callenbach, Nijkerk, 1974, 232 pp., f 45,90,
bij int. f 41,50.
Selms, Dr. A. van — Jeremia deel III en
Klaagliederen. -- Callenbach, Nijkerk,
1974, 175 pp., f 37,50, bij int. f 34,50.
Subbrack, Josef u. A. — Das Mysterium
and die Mystik. -- Echter Verlag, Wurzburg, 1974, 154 pp., DM. 19,80.
Volk, Hermann — Der Christ als geistlicher Mensch. -- Grunewald Verlag, Mainz,
1974, 124 pp., DM. 10,80.
W oi j gang Beinert
Heuse von Maria reden?
Kleine Einf uhrung in die Mariologie
(Theologie im Fernkurs Bd 1) Herder,
Freiburg/Basel/Wien, 1973, 120 pp., DM.
16,80.
Nu de vernieuwde bezinning op het mysterie van Jezus Christus, Gods Zoon en onze Heer, weer wat vastere vorm heeft aangenomen, ziet men gelukkig ook schuchtere
pogingen tot een hernieuwde theologische
benadering van het mysterie van Maria, de
Moeder des Heren. Schuchtere pogingen,
want de situatie op dit gebied is zo mogelijk nog chaotischer dan op het gebied der
christologie. Hier immers — zo merkt de
auteur in zijn inleidend hfdst. terecht op —
staan wij voor het paradoxale verschijnsel,
dat men de meest ongeremde vernieuwers
op het terrein van de Mariaverering vooral
vindt in die groepen katholieken die geen
enkele andere vernieuwing in geloofsbezinning en geloofsleven aanvaarden. Zijn boek
gaat daarom uiterst zakelijk te werk: zorgvuldige samenvattingen van hetgeen de H.
Schrift, de daaropvolgende geschiedenis van
de theologie en het 2e Concilie van het Vaticaan inzake de Mariologie te zeggen hebben. Volgen drie hoofdstukjes over de
systematisch-theologische fundering van de
mariale dogma's. Als besluit een uitvoeriger
hoofdstuk over de maagdelijke geboorte
van Jezus, omdat deze momenteel misschien de meest besproken en omstreden
kwestie is. Juist hier wreekt zich weer eens
het feit, dat de Vadertraditie op dit punt
nog onvoldoende onderzocht is. Ook al
neemt de auteur een alleszins te verdedigen
standpunt in. Het boek is wel echt een
`Einfiihrung': een en ander wordt beknopt
weergegeven. Zij het in verstaanbare taal.

Niettemin een verheugende bijdrage op een
gebied dat theologisch de laatste tijd een
S. Trooster
beetje verwaarloosd leek.
Franz Furger u. Herbert Vorgrimler, Hrsg.
Sollte man nicht doch bleiben?
Zur Diskussion urn die Amtsau f gabe
von Priestern
Rex-Verlag, Luzern/Miinchen, 1970,
208 pp., SF. 11,80.
Dit boek reageert tegen een in boekvorm
uitgegeven getuigenis van een priester die
uit het ambt getreden is. Fr. Furger tracht
de argumenten voor het uittreden te wegen
en te weerleggen.
H. Vorgrimler biedt nog eens een theologische studie over priesterschap en celibaat. Het meest merkwaardig zijn de notities van Clemens Thoma over de (joodser
voorstellingen inzake priesterschap en celbaat ten tijde van Jezus' leven en optreden.
Diverse gegevens lijken mij nieuw. Vooral
dat in die tijd `priester-zijn' niet gereduceerd werd tot de louter sacrale functies.
Waar het ambtelijk leiderschap in Jezus'
Kerk deze opvattingen volgt, zou eens te
meer kunnen blijken dat de exclusief-sacrale opvatting van het priesterschap in de
Kerk van latere datum is. Het boek besluit
met getuigenissen van leken en van een jonge zielzorger. Al met al is het toch wel
prettig dat nu eens duidelijk getoond wordt,
dat `zij die blijven', ook hun argumenten
hebben. Hoezeer men respect dient op te
brengen voor de gewetensbeslissing van degenen die uit hun ambt treden: dit boek
toont overduidelijk aan, dat ook de gewetensbeslissing van hen die blijven, het
S. Trooster
grootste respect verdient.
Josef Sudbrack
Die Glaubwurdigkeit des Glaubens
Matthias-Grunewald-Verlag, Mainz, 1969,
119 pp..
Met de term geloofwaardigheid uit de titel
wordt meer bedoeld dan alleen een dwingende logica van feiten en waarheden. Wat
het geloof waard maakt het te geloven, is
het leven van de Christen, die in bidden en
werken zijn levende verbondenheid met
Christus tot uitdrukking brengt. Om deze
geloofwaardigheid van het geloof te laten
oplichten voor een christen, maar ook voor
een niet-christen (!), wil de auteur een weg
vrijmaken door inzichten te bieden met betrekking tot de christelijke existentie, door
vooroordelen en simplificaties uit de weg
te ruimen en de goddelijke deugden van
geloof, hoop en liefde in een levensechte
volvoerbaarheid naar voren te brengen.
G. Wilkens
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GODSDIENST
Buickens, J., e.a. — De lente doet pijn. —

te komen. En is dit nu werkelijk nog `theologie'? Verder dan losse godsdienstsociologische opmerkingen zou ik persoonlijk toch
niet willen gaan. Alla, voor de liefhebbers.
S. Trooster

Patmos, Antwerpen, 1974, 202 pp., BF. 250.

Fetscher, Irving, Milan Machovec, Hrsg. —
Marxisten and die Sache Jesu. -- Matthias
Grunewald Verlag, Mainz, 1974, 115 pp.,
DM. 15,—.

Gbssmann, Wilhelm --- Die Gottesrevolution. — Topos Taschenbiicher Patmos,
Düsseldorf, 1974, 97 pp., DM. 5,80.

Griolet, Pierre -- Zu ieder Zeit. — Patmos,
Düsseldorf, 1974, 181 pp., DM. 13,—.

Groot Nieuws voor U (het nieuwe testament in de omgangstaal). — Ned. Bijbel
Gen., Haarlem, 1974, 632 pp., f 12,90.
Het evangelie volgens Johannes A en B. —
Kath. Bijbelstichting, Ned. Bijbel Gen.,
Boxtel, Haarlem, 1974, 2 bandjes, f 15,—
per bandje.

Herrero, Johannes -- Die
Schweigerose. — Patmos, Düsseldorf, 1974,
Hoffmann —

103 pp., DM. 11,—.

Hofmeier, Johann — Sein Reich komme. -Pustet, Regensburg, 1974, 261 pp., DM.
28,—.

Verkade, dr. W. e.a. -- Om het gelaat van
een nieuwe tijd. Verder gaan met Jan de
Koning. -- Wereldvenster, Baarn, 1974, 224
pp., f 19,50.
Ruler, Dr. A. A. van -- Reidans. Adventsmeditaties. -- Callenbach, Nijkerk, 1974,
125 pp.,

f

14,50.

Zuidgeest, Piet — Dankbaarheid. — Ambo,
Bilthoven, 1974, 47 pp., f 5,90.
Harvey Cox

De verleiding van de geest.
Persoonlijke overdenkingen over
gebruik en misbruik van de religie
Amboboeken, Bilthoven, 1973, 294 pp.,
I 17,50.
Eerlijkheidshalve moet ik vooraf bekennen
dat ik -- uitgezonderd De stad van de
mens -- niet goed raad weet met de boeken van H. Cox. In dit boek pleit hij voor
een religieuze beleving die spontaan uit de
kennelijke behoeften van de mensen ontspringt; ongeacht de herkomst van deze uitingen (bewaarde heidense motieven, bijgelovige praktijken en wat dies meer zij). Cox
geeft zijn beschouwingen in het kader van
memoires, `theologische' bezinningen bij
belevenissen. Ook deze vorm maakt de gedachtengang van de auteur niet gemakkelijk grijpbaar. Er staan beslist goede overpeinzingen in dit boek, maar je moet heel
veel lezen om zo'n treffende gedachte tegen

40.000 Getekenden,
ervaringen van religieuzen
Horstink en Kaski, Amersfoort, 1974,
70 pp..
40.000 religieuzen, paters, broeders en zusters, telt de Nederlandse katholieke gemeenschap. Driekwart van hen leven en werken
in Nederland, de rest verblijft in de missie
en het buitenland. Onder de 30.000 in Nederland verblijvende religieuzen, in kwantiteit een middelgrote stad evenarend, heeft
het Kaski willen peilen naar de verwerking
van de grote veranderingen en verschuivingen in religieuze beleving. Daartoe zijn aan
ruim 200 (!) de volgende vragen gesteld:
`waarin ligt voor u de betekenis van het
religieuze leven?, heeft uw religieus-zijn iets
te maken met het werk dat u doet?, vindt u
zich als religieus voldoende maatschappij kritisch?, op welke wijze beleeft u uw kerkzijn?, zegt het woord kerk-kritisch u iets?,
kunt u een aantal punten noemen waarin
uw leven gedurende de laatste jaren in sterke mate aan verandering onderhevig is geweest?' 170 hebben op deze vragen geantwoord. Over representativiteit van de steekproef wordt niet gesproken, noch een motivering gegeven van deze selectie of van deze
vragen. Ook worden met de subjectieve antwoorden geen objectieve gedragingen gecorreleerd. Uiteraard laten de antwoorden op
deze vragen de religieuzen in een diepe crisis zien. Dat wist men reeds van elders. Opvallender is hoe men deze crisis koestert en
beschrijft als een passende vorm voor persoonlijke bevrijding en ontplooiend evangelisch leven. Dit bulletin van getuigenissen,
hoofdzakelijk samengesteld uit citaten van
merendeels vrouwelijke religieuzen, laat duidelijk zien hoe deze religieuzen niet van gisteren willen zijn in de middelgrote 'stad van
de mens'. De inhoud schommelt tussen vertoonde wereldse wijsheid en blijken van gezond verstand met betrekking tot de eigen
weg in de laatste jaren gegaan, uiteraard
samen met anderen, tot heil van velen met
kritiek op maatschappij en kerk en dromend van een betere toekomst, die men
zelf reeds bespeurt.
Men kan het met de socioloog H. Goddijn
in zijn voorwoord eens zijn, dat basisgemeenschappen van actieve en biddende
kloosterlingen een onmisbare taak te vervullen hebben om `het christendom in ons
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midden levend en levendig te houden'. Deze
wens staat echter wel in contrast met de
empirische constatering van het `opvallende' feit, `dat het religieus aspect van gebed
en bezinning door betrekkelijk weinig religieuzen aan de orde gesteld is' (p. 59).
Duidelijk is dat deze religieuzen op zoek
zijn. Nog duidelijker is dat ze iets kwijt zijn
en allerduidelijkst komt het feit naar voren
dat ze niet op zoek zijn naar wat ze kwijt
zijn.
G. Wilkens
Hermann Gilhaus

Die Weihnacht ist nicht dunkel.
Texte zur Meditation. Advent Weihnachten - Neujahr
(Theologie und Leben 17/18), Kurios-Verlag, Meitingen-Freising, 1973, 109 pp., DM.
8,—.
Hermann Gilhaus

Am Ende steht das Leben.
Texte zur Meditation ober die
Auf erstehung des Menschen
(Theologie und Leben 19/20), Kyrios-Verlag, Meitingen-Freising, 1974, 112 pp., DM.
8,—.

Zoals de ondertitel juist aangeeft, bevatten
deze boekjes uitgezochte teksten ter overweging in resp. Kerst- en Paastijd. Een
aantal aanhalingen uit meest moderne auteurs zijn steeds gegroepeerd onder een bepaalde titel; ze willen resp. Kerstmis en
Pasen actualiseren. Ieder hoofdstukje wordt
afgerond door een gebed. Op het eerste lezen lijkt hier goede stof tot meditatie aangereikt. Men zou ze echter moeten gebruiken in de tijd waarvoor deze boekjes geschreven zijn, om de waarde van deze meditatieboekjes volledig te kunnen beoordelen. In ieder geval een nuttige bijdrage voor
diegenen die naar eigentijdse hulpmiddelen
voor bezinning en gebed zoeken.
S. Trooster
Walter Nigg

Die Heiligen kommen wieder
(Herderbucherei, Band 468), Herder, Freiburg i.Br., 19732 , 160 pp..
De bekende Zwitserse historicus en scherp
invoelende hagiograaf Walter Nigg spreekt
als zijn overtuiging uit dat idealen die niet
verbonden zijn met levende mensen, in de
lucht hangen. Zo kan het christelijk ideaal in
zijn menselijke en goddelijke dimensies pas
zichtbaar worden gemaakt in de heiligen.
Na de beeldenstorm van de laatste jaren
ziet Nigg voor de heiligen een zonniger periode aankomen! Wel zal men bij de terug-

gekeerde heiligen minder het accent leggen
op de heroïsche deugdenbeoefening, maar
meer op de geestelijke verbondenheid met
Christus. In het beschrijven van het heiligenleven dient niet de rationele of psychologische ontmaskering toegepast te worden,
aangezien de waarheid van een gelovig
mens niet door cynisme wordt achterhaald.
Integendeel, de gestalte van de heilige dient
in diens religieuze bewogenheid te worden
geschetst, waarbij niet menselijke onbegrijpelijkheid maar het gelovig gegrepen-zijn
voorop dient te staan.
Lichtende voorbeelden van een christelijk
bestaan worden door Nigg geschilderd in
de gestalten van Elisabeth van Thuringen,
Hedwig van Silezië en Niklaus von Flik.
G. Wilkens
Josef Sudbrack

Meditation des Wortes.
1. Hin f uhrung und Einiibung
Echter Verlag, Wi rzburg, 1973, 195 pp.,
DM. 16,80.
Christelijke ervaring is een gebonden ervaring, betrokken op het Woord dat vlees
werd en steeds van buiten komt. Wanneer
het woord leeg is, verschraalt het mediteren. Wanneer het woord onwerkelijk is of
slechts logica, heeft het mediteren weinig
betrekking op de werkelijkheid. Het christendom leeft uit het woord dat tot ons
wordt gesproken vanuit de wereld rondom
ons. Dat woord moet voeren tot de diepte
van het geloof. Een bevoorrechte plaats van
het woord is de onthullende werkelijkheid
van de literatuur. In een eerste deel wordt
de lezer naar dat woord gevoerd, om in
een tweede deel in de realiteit van het gewone leven de echo's te kunnen opvangen
van christelijke antwoorden, die in de vragen van de literatuur niet worden gegeven.
Wanneer in een derde deel het mediteren
meer voert tot een inoefenen van het essentiële van het christendom, dan kan dit
slechts in een vitaal ontmoeten van een geleefde christelijke existentie van een liefde
metterdaad.
In het laatste gedeelte worden belangrijke
teksten uit de christelijke ervaring, als van
Origenes, Thomas à Kempis, Franciscus
e.a. bemediteerd, opdat de oefening van een
volgehouden meditatie voert tot het zien
van Diegene die zei: `wie Mij ziet, ziet de
Vader'. Het geheel, samengesteld uit verschillende, vaak elders gepubliceerde artikelen van de auteur, bekend hoogleraar in
de spirituele theologie te Innsbruck en
vruchtbaar geestelijk schrijver, geeft suggestieve verhandelingen. Aanbevolen.
G. Wilkens
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William D. Kuik
De held van het potspel
De Arbeiderspers, Amsterdam, 1974,
277 pp., f 24,50.
Wie herinnert zich niet de miniatuurlandschappen in een glazen stolp, die als je
hem omdraaide sneeuw over het tafereeltje deed dwarrelen en als je de veer spande
ook nog een muziekje liet horen? In dit
boek komt zo'n stolp tot leven. Vooraleer
ze voor goed inslaapt stapt een oud vrouwtje blijkbaar moeiteloos over alle grenzen
heen: het verleden, het gedroomde, het
verbeelde staan allemaal op een rij in dezelfde dimensie. Jeugdherinneringen, de
kroniek van de opkomst en de ondergang
van de familie Van Otte en de fantastische
geschiedenis van het vervallen huis op de
terp met zijn vreemde bewoners zijn de
boeiende vertelstof waarmee Kuik hoofdstuk na hoofdstuk zijn verhaal breit.
Kuik observeert scherp en vertelt met een
overvloed aan details. In het laatste deel
wordt een fantastische wereld gecreëerd
door het laten verglijden van de grenzen
tussen mens en dier, het gewone en het
buiten-gewone, het reële en het absurde.
Toch is dit het minst geslaagde deel van
het overigens zeer prettig lezend boek om-

dat de auteur de lezer een doolhof instuurt
zonder hem hier en daar een wenk te geven over de te volgen richting. De lezer
komt dan ook nergens uit ook al ziet hij
dat het slot van het boek mooi aansluit bij
het begin, maar een echt inzicht in de labyrinthische structuur wordt hem niet gegund.
J. Gerits

Betty van Garrel e.a.
Schrijvers portretten
Elsevier, Amsterdam, 1974, geïll., 160 pp.,
BF. 155.
De uitgeverij Elsevier heeft een aantal titelverhalen van de Haagse Post gebundeld als
`Schrijversportretten'. Drie van de geportretteerden zijn al overleden: Couperus,
Elsschot en Vestdijk; van de vier overigen:
Claus, Hermans, Mulisch en Wolkers is
Claus de jongste, 45 j.. Zoals het een goed
portret past wordt nogal veel aandacht besteed aan het fysieke voorkomen van elke
auteur, in tweede instantie wordt gepeild
naar zijn psyche en tenslotte worden karakteristieken, ontstaansgeschiedenis, faits divers en pittige wissewasjes m.b.t. hun literaire bedrijvigheid uit de doeken gedaan.
De literaire portretten zijn niet het werk
van één man, maar van een redactionele
ploeg van de HP bestaande uit Betty van
Garrel, Jacob Groot, Eelke de Jong, Ischa
Meijer en Theun de Winter. Zij zijn erin
geslaagd het uitgebreide materiaal van primaire en secundaire literatuur en interviews
met en over de auteurs tot boeiende, journalistiek erg knappe stukken te transponeren. Elk portret wordt door een beknopt
bio-bibliografisch overzicht voorafgegaan
en bevat tevens interessante fotodocumenten.
J. Gerits

Gezellekroniek 9
Bijdragen en mededelingen van het GuidoGezellegenootschap, Kapellen — De Nederlandsche Boekhandel, 1974, 216 pp.,
BF. 450.
Na de viering van zijn twaalfeneenhalfjarig
jubileum liet het Guido-Gezellegenootschap
een negende Gezellekroniek verschijnen.
In zijn jubileumrede, De levende Gezelle,
behandelt voorzitter G. P. M. Knuvelder
zes aspecten waaronder Gezelle bestudeerd
kan worden -- daarbij legt hij de nadruk
op tekstinterpretatie en op de kennis van
Gezelle-zelf. Hij pleit voor essayistische
studies waar hij de taak der Gezellevorsers
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onderlijnt, die er ook in moet bestaan Gezelles persoon en werk levend te houden.
Bij zijn afscheid als secretaris schetst J.
Van Dijck, Terugblik op twaalfeneenhalf
jaar Guido-Gezellegenootschap, de historiek, structuur en werking van het genootschap en overschouwt de positieve verwezenlijkingen en onvervuld gebleven plannen
en wensen.
Hierna volgen vier interessante bijdragen
waarin historische studie en tekstinterpretatie elkaar afwisselen.
De studie van J. J. M. Westenbroek, Engeland of Vlaanderen. Mgr. Malou en Gezelles idealen, biedt verhelderende nieuwe
inzichten in de verhouding tussen Gezelle
en zijn kerkelijke overheid in de jaren 18581860. De houding van Mgr. Malou tegenover Gezelles vlaamsgezindheid enerzijds en
zijn hunker naar Engeland anderzijds worden zorgvuldig onderzocht. Aldus komt
Gezelles benoeming tot leraar van poësis in
1857 en zijn aanstelling in 1860 tot directeur
van het Engels college in een heel ander
licht te staan.
In zijn bijdrage Gezelle en zijn herdichting
van 'The Song of Hiawatha' ziet W. F.
Jonckheere het verlangen van de romantische dichter naar een exotische omgeving
en de attractie van de Messiaanse hoofdfiguur als de voornaamste drijfveren die Gezelle er toe hebben aangezet Longfellows
beroemde werk te herscheppen. Hij wijst
op de treffende kwaliteiten van Gezelles
herdichting en betreurt dat al te weinig critici zich met dit werk hebben bezig gehouden.
B. F. Van Vlierden onderzoekt De structuur van `0 wilde en onvervalschte pracht',
een meditatiegedicht uit het bloeijaar 1882,
waarin de dichter bij het beschouwen van
een bloem poogt, via de daarin weerspiegelde goddelijke identiteit, zijn eigen zijn op te
bouwen. Schrijver ontdekt drie bewegingen
in de dynamische ontwikkeling van het gedicht en een wonderbare integratie van metafysica en ethiek en van ethica en mystiek
in de statische dieptestructuur. Enigszins
vernuftig interpreteert hij de uiterst verfijnde poëtische textuur die beantwoordt aan
de externe ontwikkeling en de dieptestructuur. Aandacht wordt gevraagd voor reminiscenties aan Ruusbroec en voor het eigen
Gezelliaans levensontwerp dat wordt geopenbaard.
De vierde bijdrage is van Em. Janssen. Onder de titel Alouis Walgrave, mijn oudleraar te Hoogstraten, poogt hij een appreciatie te geven van het leraarschap van de
priester-dichter en wijst daarbij op het feit
dat Walgraves Gezellebewondering een niet
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weg te denken invloed had op zijn gemoedsleven.
In de reeks Archivalia werden vijf rubrieken van A. Demeulemeester opgenomen.
De eerste betreft een onuitgegeven brief
van Gezelle aan Mgr. Malou die bewijst
hoe vastgeankerd zijn Engelandgerichtheid
was en met hoeveel tegenzin hij zijn benoeming tot poësistitularis opnam. Bijzonderheden over Bruno Vanhove als superior te
Roeselare en zijn houding tegenover Gezelle, opvattingen van Westvlaamse collegeoversten over zijn onderwijsmethode, het
verhaal van een door hem geleide bekering
en bijzonderheden over zijn laatste ontmoeting met kardinaal Wiseman, zijn onderwerpen der andere rubrieken. In zijn eerste archivalische mededeling vergelijkt K.
De Busschere de oorspronkelijke Provencaalse tekst van Lou mège de Cucugnan
van J. Roumaniho met de vertaling die Gezelle ervan maakte. In een tweede schrijft
hij op grond van innerlijke en uiterlijke
kenmerken een gedicht Meie 's avonds aan
Gezelle toe en poogt het te dateren. J. De
Muelenaere ontdekte een gedeeltelijk handschrift van Sambucus Nigra L. Hij deelt het
mee en voorziet het van tekstkritische en
verklarende aantekeningen. En C. D'Haen
publiceert nog twee brieven onder de titel
Wie is Margaret?
Verder vindt men in deze Kroniek Mengelmaren en een Boekbespreking en tot slot
een uitgebreide analytische Bibliografie van
en over Gezelle die de jaren 1968 tot 1972
beslaat.
Deze nieuwe Gezellekroniek, die ondanks
al zijn verscheidenheid toch een harmonisch
geheel vormt, bewijst dat de Gezellestudie,
die nog veel noodzakelijk werk te verrichten heeft, op het goede pad is.
J. Geens

Roland Jooris
Poëzie en beeldende kunst
Yang, Tijdschrift voor literatuur en kommunikatie, nr. 53 - 54, jan. 1974, 234 pp.,
geïll., BF. 200.
Honderd dichters 1974
Yang, nr. 52, dec. 1973, 117 pp., BF. 75.
De samensteller van de eerste bloemlezing,
R. Jooris, heeft het probleem willen stellen
van het verband tussen poëzie en beeldende
kunst. Waarin deze problematiek nu eigenlijk bestaat wordt m.i. onvoldoende duidelijk gemaakt. Met de constatering dat sommige sch rijvers tegelijkertijd ook plastische
kunstenaars zijn (cf. Lucebert, Claus,
Snoeck, Conrad e.a.) en dat de grens tussen
literatuur en grafische kunst in de concrete
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poëzie b.v. heel dunnetjes of zelfs onbestaande is, wordt nog niets verhelderd,
krijgt men geen inzicht in een bepaalde artistieke evolutie. De bloemlezing bevat voorbeelden van Cobra en de experimentele
Vijftigers, beeldende kunst van schrijvers,
Pop-art, Nieuw-realisme in Vlaanderen,
visuële poëzie, conceptual art, gedichten bij
schilderijen. Het laatste deel is een moderne variant van het oude emblemata-genre:
een afbeelding met een vers erbij over het
afgebeelde. Het criterium voor de keuze
van deze gedichten bij schilderijen was: `de
mooiheid van de tekst en ook de belangrijkheid van de beeldende kunstenaar' (p.
141). R. Jooris zegt echter nergens waarom
voor hem iets mooi of iemand belangrijk is.
De nagenoeg volledige afwezigheid van
Noordnederlandse auteurs en van een bibliografie vermindert de bruikbaarheid van
deze bloemlezing voor de lezers voor wie
ze bedoeld is: leerlingen van het hoger middelbaar onderwijs en studenten van instellingen voor voortgezet hoger onderwijs. Positief is wel dat hier uit verscheidene bronnen teksten samengebracht zijn van stijlrichtingen die in de klassieke bloemlezingen
en handboeken nog niet (kunnen) opgenomen zijn.
Een van de redenen waarom het tijdschrift
Yang, dat thans al aan zijn tiende jaargang
toe is, een zekere bekendheid heeft verworven, is o.m. de publikatie van de bloemlezing: Honderd dichters. Voor 1974 werd ze
samengesteld door Julien Vangansbeke. De
bijdragen van de dichters, van wie alleen
de naam of het pseudoniem wordt vermeld,
zijn alfabetisch geordend. De bloemlezing
bevat nogal wat romantische belijdenissen
van de grote en kleine verdrietigheden des
levens omdat het afscheid zo wreed, de
nacht zo donker, de dromen zo stuk en het
leven zonder de geliefde zo eenzaam is. Een
paar poëten laten een oorspronkelijker en
gaver geluid horen: Jules Decorte, Gini
Goode, H. Van Develen. Het is bemoedigend dat er nog zoveel gedicht wordt, al is
de kwaliteit van ongelijke waarde.
J. Gerits
Werner Klose

Didaktik des Hbrspiels
Ph. Reclam, Stuttgart, 1974, 350 pp., pb,,
DM. 24,80.
Klaus Schdning, Hrsg.

Neues 115i-spiel 0-Ton.
Der Konsument als Produzent.
Versuche. Arbeitsberichte
Suhrkamp, Frankfurt, 1974, (e s 705,
326 pp., DM. 11,—.
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W. Klose die al een gevuld leven achter
zich heeft waarin hij zich met de pedagogische eigenschappen van het luisterspel
heeft bezig gehouden, tracht in dit overzichtsboek zakelijk-synthetisch de opkomst
en groei van het genre te schetsen en daarna uitvoerig de toepassingsmodaliteiten van
het luisterspel binnen het onderwijs aan te
geven. Het is duidelijk (zowel door de accenten in zijn geschiedenis als de monografische berichten over het luisteroeuvre van
G. Eich, F. Durrenmatt, H. Boll en G.
Benn) dat zijn hart gaat naar het literairwaardevolle werkstuk en zijn informatie
over het 'neues Hbrspiel' en het `0-TonHdrspiel' schiet ernstig tekort als hij wel
het a- en antiliteraire gehalte hiervan onderstreept maar de werkintentie (reportage,
document, maatschappijkritiek) onvoldoende reliëf gunt. In hoeverre zijn didactische
raadgevingen metterdaad te realiseren vallen, kan ik niet beoordelen maar ze zijn
uitvoerig en genuanceerd; ook bibliografisch is zijn informatie zonder meer af en
gaaf.
K. Sch6ning geeft dan op het geschikte
ogenblik de aanvullende informatie. Nadat
hij reeds in dezelfde reeks het `nieuwe'
hoorspel (stereofonisch, radiogeen als inhoudsintentie) had gepresenteerd, bundelt
hij thans een reeks voorbeelden van wat de
`0-Ton' (origineel, `live' als basismateriaal)
op het oor heeft. Van diverse auteurs, al
dan niet via hun eigen verduidelijkende
commentaar, (o.m. P. Faecke, G. Walraff,
M. Scharang) staan radioteksten afgedrukt
die, ontstaan uit interviews met doorsneevertegenwoordigers van een bepaalde maatschappelijke thematiek, met collagetechniek
tot een gesloten tekst zijn gecomponeerd.
Het verwijt van manipulatie is uiteraard
niet volledig te vermijden maar de authenticiteitskenmerken lijken me heel wat steviger dan de Proloog-scenarii. De dialectachtergrond maakt ze wel eens moeilijk te
lezen, maar ook dat is nu eenmaal een
werkprincipe. Als informatie is deze bundel
een uitstekend model.
C. Tindemans

1 rmgard Kowatzki

Der Begriff des Spiels als dsthetisches
Phanomen. Von Schiller bis Benn
H. Lang, Bern, 1973, 165 pp., SF. 12,80.
In deze (Stanford) dissertatie tracht S. op
een rijtje te plaatsen welke rangorde het
begrip `spel' in het wereldbeeld en de poëtica van de (Duitse) literator sedert Schillers grote principe-opstellen heeft ingenomen. Het wordt niet een grootse analyse
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van elk van deze auteurs naar hun `spel'idee maar veeleer de uitfiltering van het
kenmerkend-wezenlijke in het begrip, in het
midden latend of dit nu ja dan nee of zelfs
de existentiële basis voor hun creativiteitsopvatting is geworden. En als het ware tegen de intentie in maakt zich uit de diverse
analyses toch een evolutionaire continuïteit
vrij die in twee dimensies verloopt: de afwijkende, dus autonome ingrediënten in ieders opstelling en de gemeenschappelijke,
vaak onbewust gedeelde elementen die de
stippellijn tussen Schiller en Benn op verrassende wijze invullen. Als Schiller de autonomie van de kunst, de vorm als eerste
kunstprincipe beklemtoont, Novalis de taal
lostornt van de inhoudsidee, Heine de relativiteit tussen taal en vorm vooropzet, de
'kunstenaar' absoluteert en het `genie' desinterpreteert, Hofmannsthal (in het spoor
van Nietzsche toch wel) de destructie als
generatieplicht en tegelijk de nadruk op het
artisanale kunnen postuleert, dan komen al
deze werkfacetten ook nog bij Benn, onder
welke formulering dan ook, terug.
C. Tindemans
Conrad Ferdinand Meyer

Der Schuss von der Kanzel und
andere novellen
Verlag Neues Leben, Berlin (DDR), 1973,
370 pp., E.V.P. 8,90.
C. F. Meyer (1825 - 1892) is met Gotfried
Keller een van die Zwitsers die men kan
beschouwen als de laatste schrijvers van het
oude Duitsland. Hun schrijven is vervuld
van de sfeer van de Verlichting, die toch
eigenlijk ook het wezen uitmaakt van de
Duitse klassiek. Deze Verlichting vond telkens in Zwitserland zowel een bakermat als
een toevluchtsoord. Merkwaardigerwijze ziet
deze Verlichting in de tweede helft van de
negentiende eeuw haar eigen vruchten, met
name de kapitalistische uitbuiting, niet meer,
maar blijft zich bezig houden met Voltairiaanse problemen rond geloof en geestelijkheid. Beide worden trouwens op de meest
merkwaardige wijzen met elkaar vermengd.
Feitelijk houden ook alle novellen uit deze
bundel zich met dit soort problemen bezig.
Steeds in de vorm van de historische roman,
waarin de mens uit de Renaissance of uit
de Verlichting, zonder veel onderscheid tot
voorbeeld wordt gesteld aan de dunkelmanner. Omdat de meeste verhalen in Zwitserland spelen, is de lokale kleur van de
verhalen zeer belangrijk. Een van de grootste verdiensten van C. F. Meyer is de wijze

waarop hij door zijn verteltrant het landschap rond de Zwitserse meren weet op te
roepen. Daartoe draagt bij dat de meeste
verhalen in de ik-vorm zijn geschreven. Ook
de maatschappijbeschrijving is ondanks het
feit dat alles in het verleden heet te spelen,
uiterst realistisch. Daartoe draagt natuurlijk
bij dat er in zijn land, tot aan de Sonderbundkrieg uit de veertiger jaren, middeleeuwse toestanden waren blijven bestaan.
Pas na die tijd komt heel langzaam een verandering op gang, zodat de problemen van
de Verlichting nog volop actueel bleven.
Zo kon het verre rijk van Bismarck nog een
ideaal schijnen, maar het zelf geziene Parijs
van na de revolutie, waar iedereen alleen
op geld uit was, zoals hij vaststelde, was
toch een ontzetting voor hem.
C. J. Boschheurne

Volker Meid

Der deutsche Barockroman
(SM 128), 104 pp..
Wolfgang Biesterfeld

Die literarische Utopie
(SM 127), 94 pp..
Metzler, Stuttgart, elk DM. 8,80.
In een concrete feitensynthese brengt V.
Meid de stand van het onderzoek naar de
(overwegend Duitse) barokroman (hofroman, pastorale, picaro) samen in titeloverzichten, theoretische stellingen (per auteur,
per invloed, per subgenre) en werkingsgeschiedenis. Het encyclopedische collectieprincipe verhindert de auteur niet een geschakeerde eigen visie op de oorsprong, de
ontwikkeling en de betekenis van deze momenteel wat onderschatte literatuur tussen
de zakelijke mededelingen in op te nemen.
W. Biesterfeld concent re ert zich slechts ten
dele op het Duitse aandeel van het subgenre dat als utopie bekend staat. Na een
literairtypologische verkenning (die terminologisch begint en vervolgens de hele ontwikkeling van Plato tot de explosie van het
genre in de 18e eeuw samenvat) pikt S.
Xenophon als model uit en gaat (inhoudelijk, vormelijk, ideëel, politiek, esthetisch,
bibliografisch) de aansluitende verwerking
na die hem tot bij Wieland brengt. Aan de
versies van het genre in 19e en 20e eeuw
(van het sociaal-metafysische project tot de
science fiction) wordt een apart hoofdstuk
gewijd, terwijl dit uitnemende overzicht afsluit op de didactische dimensies van dit
altijd toch wat vreemde literaire fenomeen.
C. Tindemans
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Dietrich, Margret — Das moderne Drama.
— Kroner, Stuttgart, 1974, 936 pp..
Gordon Zeeveld, W. — The Temper of
Shakespeare's Thought. — Yale University
Press, London, 1974, 266 pp., £ 6.
Kott, Jan — The eating of the gods. —
Eyre Methuen, London, 1974, 334 pp.,
£ 3,75.
Mann, Michael — Sturm- and Drang-Drama. — Francke, Bern, 1974, 181 pp., SF.
38,—.
Martini, Fritz — Lustspiele- and das Lustspiel. — Klett, Stuttgart, 1974, 276 pp.,
DM. 28,—.
Wimmer, Paul — Franz Werf els dramatische Sendung. — Bergland Verlag, Wien,
1974, 207 pp., OS. 65.
Herbert Jhering

Der Kampf urns Theater und andere
Streitschri f ten 1918 bis 1933
Henschelverlag, Berlin, 1974, 487 pp.,
M. 18,—.
In 1959 - '61 werd reeds in de D.D.R. een
selectie (Von Reinhardt bis Brecht) gepubliceerd die het dagjournalistieke werk van
H. Jhering (° 1888) voorbeeldig compileerde; thans verschijnt een uitmuntende
bloemlezing van wat deze belangrijke theatercriticus als afzonderlijke brochures, tijdschriftbijdragen en radiojournalistiek heeft
vervaardigd in de beruchte jaren waarin de
strijd om het nieuwe theater tevens een
strijd voor een ander wereldbeeld en een
andere maatschappij betekend heeft. Kritiektheoretische en -praktische opstellen,
flitssyntheses van regisseurs en decorontwerpers en niet te verwaarlozen de degelijke portretten van de acteurs, polemische
teksten over de geaardheid van theater en
drama en de evolutie van de esthetische bestaanswijze en de functionalistische verantwoording van drama en theater, dat zijn de
hoofdthemata, en dat zijn ze tot vandaag
gebleven. S. is zowel een strateeg van het
andere theater geweest als een woordvoerder voor een wijze van denken en willen;
centraal staat het theater als aansluiting bij
de historische actualiteit d.w.z. de noodzaak tot uitbeelding van maatschappelijkrelevante stof die totdantoe als te daggebonden door de stilisten en esthetici werd
afgewezen. Jhering blijft, behalve om zijn
ideeën waarin ieder bewust criticus en theater-beschouwer zich nog steeds kan terugvinden, vooral belangrijk omdat zijn wijze

van polemiseren een methodisch model uitmaakt dat een voorstelling, een drama, een
theatraal gegeven niet in de vertrouwde
matrijzen wringt maar principieel de vernieuwende elementen opzoekt, analyseert
en, indien mogelijk of nodig, stimuleert.
Het is niet te loochenen dat deze in de
hete strijd van alledag ontwikkelde werkwijze de hele teneur van de theaterkritiek
in deze periode heeft gedetermineerd en
zelfs een aantal theaterwetenschappelijke
zienswijzen, vooral toch omdat deze strijder telkens maar dan ook zonder terughoudendheid ad rem heeft geredeneerd,
nooit ad hominem. Deze selectie is dan ook
andermaal een monument van de confrontatie tussen theater en mens waarvan de
wisselwerking voor beide partijen een basisvoorwaarde en -behoefte is geweest en gebleven. Op die gronden behoort Jhering
even geldig tot de te lauweren essayisten
die een tijdvak en een kunsttak fundamenteel hebben gewijzigd.
C. Tindemans
Marianne Thalmann

Provokation und Demonstration in
der Komódie der Romantik
E. Schmidt, Berlin, 1974, 119 pp.,
DM. 19,80.
In deze beperkte studie van de komedie in
het vroege (Duitse) romantisme staat eigenlijk een poging tot rehabilitatie van L.
Tieck centraal. S. beweegt zich eerst in het
biografische vlak en door de nadruk te
leggen op de gemiste toneelspelersloopbaan
van Tieck weet ze een aantal frappante
kenmerken van zijn dramatische produktie
in een ander licht te plaatsen. Duidelijk
wordt toch wel dat Tiecks pogingen tot
dramatische vernieuwing een sociaal-mentaal bepaalde behoefte kennen om met de
hulp van de commedia dell'arte-patronen
een nieuw dramatisch type te creëren dat
van uitbundig-theatraal geleidelijk evolueert naar provocant-literair. Bij deze mentale episode sluit S. ook enkele probeersels van C. Brentano, A. W. Schlegel en
zelfs C. D. Grabbe aan, waarvan niet onmiddellijk blijkt dat ze in dezelfde context
kunnen geplaatst worden. Erger wordt het
nog wanneer ze dwars doorheen de geschiedenis (van Plautus over Molière, H.
von Kleist, J. Giraudoux tot P. Hacks)
heen de behandeling van het Amphitryonmotief synthetiseert; er bestaat geen twijfel
dat haar beschouwingen hoogst boeiend
zijn, maar ze lijken wel erg moeilijk te rijmen met het hoofdthema. Boeiend en verhelderend zijn 12 grafieken die de structuur avn de romantische komedie (en enke-
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le Amphitryon-teksten) aangeven, maar de
omstandige verklaring en verantwoording
van deze structuurbeelden is in de tekst
zelf nauwelijks terug te vinden.
C. Tindemans
Edward Csato
Polnisches Theater unserer Zeit
Schauble, Lampertheim, 1974, (Theater unserer Zeit Bd 12), 132 pp., DM. 66,40.
In een wat ondoorzichtige vertaling (een
Franse versie uit 1963 terwijl de Poolse
grondtekst in 1969 is uitgekomen) biedt dit
boek, na een bondig historisch overzich van
de voortijd, de evolutie van het Poolse theater, geconcentreerd op de regisseurs, de
acteurs en de wijzigingen. Kenmerkend is
de volstrekte afwezigheid van clichés (ook
van anekdotes); elke zin reikt naar een karakterisering van wat de individuele kunstenaar op zichzelf betekent en wat zijn talent of resultaat vertegenwoordigt binnen
de pluriforme groei van een tijdvak. Natuurlijk blijven deze behandelingen wat
krap tegen de achtergrond van een onvoorstelbaar rijk en omvangrijk Pools theaterleven. Te noteren valt dat, ofschoon S. geen
geheim maakt van zijn eigen (socialistisch-)
realistische voorkeur, ook de afwijkende
stijl- en conceptintenties (bv. J. Grotowski)
begrijpend en rechtvaardig worden voorgesteld. Vele namen zijn ons uiteraard totaal
onbekend maar het werk van een aantal
mensen (bv. E. Axer, T. Kantor, K. Swinarski, J. Szajna) dat ook hier in de buurt
te zien is geweest en waarvan de presentatie dus te beoordelen valt, blijkt secuur en
objectief te zijn opgenomen. De onmiddellijke waarde (die uiteraard comparatistisch
belangrijk is, bv. de opkomst van de Stanislawski-methodiek bij het acteren) voor ons
eigen theaterbewustzijn zie ik niet meteen
in; ze moet in elk geval groter worden aangeslagen dan nu reeds de krankzinnige prijs
suggereert.
C. Tindemans

FILM
Kasjanowa, Ludmilla — Begegnungen mit
Regisseuren. — Henschel, Berlin, 1974, 240
pp..
Marion Kroner
Film, Spiegel der Gesellschaft?
t?
Inhaltsanalyse des jungen deutschen

Films von 1962 bis 1969
Quelle & Meyer, Heidelberg, 1973, 188 pp.,
DM. 22,—.
In 1962 stellen een 26-tal jonge Duitse cineasten een manifest op waarin ze verklaren dat `der alte Film' dood is, en de geboorte van de jonge Duitse film aankondigen. Het gaat hen vooral om andere productie- en realisatiemethoden en een `realiteitskritische' benadering. S'ster is van dit
manifest vertrokken om na te gaan of deze
bewering ook werkelijkheid is geworden.
Ze gebruikt hiervoor de methode van de
inhoudsanalyse (toegepast op 36 films uit
de periode '62-'69), en komt tot de constatering dat de vooropgestelde betrachtingen
niet gerealiseerd werden. De kritische lezer,
die zich niet zo maar laat overrompelen
door kwantitatief indrukwekkend cijfermateriaal, zal meer dan eens vraagtekens
plaatsen naast deze analyse. Eerst en vooral, is het vertrekpunt erg onnauwkeurig.
Want, wat is inhoudsanalyse in verband
met film? Dit is niet zo makkelijk te omschrijven, laat staan toe te passen. en empirisch te verwerken. Een voorbeeld dat de
moeilijkheid van deze onderneming duidelijk laat zien: wat is gewoon weg het thema
van een film? Over Mord und Totschlag
(Volker Schldndorff): `Drei sich volkommen fremde Personen verbinden sich zu
einer halb ernsten, halb spielerischen Gemeinschaft gegen die Moralvorstellungen
der Gesellschaft'. Omschrijving die gewis
niet onjuist is; maar tientallen volkomen
andere inhoudsformuleringen zouden even
goed als `juist' aan te geven zijn. De moeilijkheid doet zich voor dat soort films des
te meer voelen doordat al de vernoemde
Duitse films uit de cliché-matigheid van
vroeger willen stappen. Waar voor b.v. de
klassieke Hollywood-film uit de jaren dertig in zekere zin inhoudsanalyse mogelijk
zou zijn (en door sommige onderzoekers
met gematigd succes werd toegepast) omdat
men hier juist te doen heeft met vatbare
stereotypische varianten, geldt dit niet meer
voor de hedendaagse cinema (ook niet die
afkomstig uit Hollywood), en zeker niet
voor een soort van cinema die zich nadrukkelijk wenst te distantiëren van deze schematiseringen zoals de Jonge Duitse Film.
Welke empirische houvasten kan de onderzoeker die aan inhoudsanalyse wil doen dan
nog vinden? Zonder zich van de problematiek bewust te worden, affirmeert S'ster dat
`personages' een goede werkbasis leveren.
Het grootste deel van deze studie is dan
ook gewijd aan de verschillende soorten
personages die in de Jonge Duitse film
voorkomen. Vooral met deze films (om de-

287
zelfde redenen als hoger aangevoerd) gaat
het begrip `personage' nooit op, en zeker
niet in de sociologische zin waarin S'ster
dat zou willen zien. Kortom: speelfilm is
en blijft — in verschillende gradaties — een
vorm van fictie; in hoeverre die fictie iets
met de werkelijkheid te maken heeft, dat
zou het onderwerp moeten zijn voor een
gelijkaardige sociologische analyse, niét de
vanzelfsprekendheid onderzoeken: nl. dat
fictieve `personages' niet de werkelijkheid
zijn!
Het is bijzonder jammer dat zo'n interessant onderwerp als de Jonge Duitse film,
dat een uitverkoren terrein zou zijn voor
sociologische benaderingen (de recente evoluties die in het boek niet aan bod komen
bevestigen dit), door een sociologische
kortzichtige instelling tekort wordt gedaan.
Een onbruikbaar boek voor filmspecialisten; een overbodig boek voor sociologen;
en vooral, en nogmaals: een gemiste kans.
Eric De Kuyper

Noël Burch

Marcel L'Herbier
Seghers, Cinéma d'Aujourd'hui, Paris, 1974,
188 pp., geïll., FF. 14,70.
Een eerder onderschatte periode uit de
Franse film, de zogenaamde `première
avant-garde' of `école impressioniste', wordt
in deze monografie op boeiende wijze geschetst. M. L'Herbier is een film-kunstenaar, een film-intellectueel, en de vele fragmenten uit zijn geschriften die ook reeds in
dit boekje te lezen zijn, zullen naderhand
bij dezelfde uitgeverij — volledig en in twee
delen — uitgebracht worden. Ondertussen is
deze eerste benadering een caleidoscopische
bloemlezing geworden van meningen, opinies, teksten en eerder polemisch aandoen-
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de randnotities en situeringen van Noël
Burch.
Eric De Kuyper

Brian Davis

The Thriller
Studio Vista, Dutton Paperback, London,
159 pp., geïll., £ 0,90.
Erg oppervlakkig werkje dat de voortzetting van de gangsterfilmtraditie, zonder
enige verklaring `thriller' genoemd, sedert
1945 tot op heden wenst na te gaan. Meer
dan een opeenstapeling van titels, gerangschikt in hoofdstukjes die titels meekrijgen
als `the Spy', `The Chase' of `The Private
Eye', is het niet geworden. Uitvoerig beeldmateriaal kan de povere indruk niet compenseren.
Eric De Kuyper

Dossiers du Cinéma.
Cinéastes 3
Castermann, Tournai, 1973, 256 pp.,
BF. 365.
In de reeds gekende reeks de derde aflevering van een reeks uitvoerige steekkaarten-essaytjes gewijd aan cineasten. De kwaliteit van elke schets hangt natuurlijk voor
het allergrootste gedeelte af van de inspiratie van de recensenten (er zijn er hier een
twintigtal aan het werk). Voor mijn part
blijft de onderneming iets dubbelzinnigs bewaren: alsof men nooit goed wist welke
toonaard aanslaan. Maar informatief (dank
zij de bijkomende filmografische gegevens)
zal deze reeks bruikbaar zijn. Bovendien
worden in deze aflevering drie thema's uitvoeriger besproken: de Amerikaanse musical, de Poudovkine-methode, en de Italiaanse fascistische cinema.
Eric De Kuyper
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MISCELLANEA

Bucerius, Gerd — Der angeklagte Verleger.
— Piper, München, 1974, 171 pp., DM.
8,—.
Fermor, Patrick Leigh — Mani. Reise ins
unentdeckte Griechenland. — Otto Muller,
Salzburg, 1974, 435 pp., ill., 6S. 208.
Kernvraag 47 — Service- instituten. —
Geestelijke Verzorging Krijgsmacht, Den
Haag, 1974, 48 pp., gratis.
Muller - Idzerda, A. C. — Tuinflora. —
(Prisma) Spectrum, Utrecht/Antwerpen,
1974, 352 pp., kl. foto's. f 9,50, BF. 160.
Plas, Michel van der — Het tweede schuinschrift. — Ambo, Bilthoven, 1974, 127 pp.,
f 10,—.
Steineckert, Gisela and Joachim Walther —
Neun-Tage Buch, Die X. Weltfestspiele in
Berlin. — Neues Leben, Berlin, 1974, 267
pp., EVP. 16,—.
Wustmann, Erich — Indianer, wo bist du?
— Neues Leben, Berlin. 1974, 224 pp., EVP.
10,80.
George F. Kennan

Memoiren 1950 -1963
Goverts Kruger Stahlberg Verlag, Frankfurt am Main, 1973, 368 pp., DM. 30,—.
In het tweede deel van George F. Kennan's memoires wordt de periode tussen
1950 en 1963 geschilderd. Gedurende deze
jaren vertegenwoordigde Kannan de Verenigde Staten als ambassadeur, eerst in
Moskou (1950 - 1952) en daarna in Belgrado (1961-1963). In zijn memoires geeft
Kennan een nuchtere analyse van de wereldpolitieke en militaire ontwikkelingen.
De eerlijkheid en zelfkritische souvereiniteit
van deze grote diplomaat en historicus
maakt dit boek voor politiek geïnteresseerde lezers bijzonder waardevol.
L. Bartalits
W . Keller

Hier stond zelfs Herodotus paf!
Merkwaardige en griezelige, erotische en
komische verhalen van de vader der geschiedenis. Geïllustreerd door R. Kohlsaat.
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, z.j.,
371 pp., f 24,50.
Wat de bewerker — drs. M. R. J. Hofstede
— er toe gebracht heeft zich met dit zoveelste kwasi populair-wetenschappelijke
boek van de veelschrijver Keller te occuperen, is mij een raadsel. Het enig zinnige
van dit volstrekt onbenullige en in zijn illu-

straties vaak platvloerse boek zijn misschien
de laatste 15 pagina's, waar in het kort enige gegevens over Herodotus en de griekse
geschiedenis verstrekt worden. Met deze uit
onderling verband gerukte, slecht navertelde verhalen uit Herodotus is geen mens gediend, die iets van Herodotus en zijn wereld zou willen begrijpen.
L. Lorié
Poesiealbum 78
Karl Kraus
Verlag Neues Leben, Berlin, 1974, 32 pp.,
0,90 pf..
Een betrekkelijk klein aantal van de vaak
lange gedichten van Karl Kraus. Feitelijk
zijn deze gedichten vaak op rijm gezette
essays. Ze geven een beeld van de maatschappijkritiek die Kraus uitoefende. Het
was een goed idee als illustraties werken
van George Grosz te gebruiken, die inderdaad dezelfde soort kritiek uitoefende op
de maatschappelijke verhoudingen na WO I.
C. J. Boschheurne
Wilhelm Johannes Schwarz

Der Erzahler Siegfried Lenz
Francke, Bern, 1974, 191 pp., SFr. 17,80.
Na gelijksoortige monografieën over H.
Boll, G. Grass, U. Johnson en M. Walser,
legt S. thans zijn bedenkingen i.v.m. S.
Lenz voor en het geheel is beter dan de vorige. Herhaaldelijk trad S. betweterig op
en zwaaide met het wijsvingertje naar zijn
auteurs die het gewaagd hadden anders te
schrijven dan hem lustte. Deze pedante
toon is nu verdwenen en zijn expeditie
doorheen de chronologische schrijflijn van
Lenz is keurig, rechtvaardig, inhoudsrijk en
— ondanks de toch gebleven cliché-aspecten die systematisch aan de beurt komen —
verhelderend. Tegelijk blijft een duidelijk
standpunt ontbreken; Lenz wordt langs
alle zijden bekeken maar elke zijde krijgt
gelijke nadruk zodat de constanten (andere
dan thematische) nauwelijks blijken. Dan is
de erg kritische toon van medewerker H.-J.
Greif die het dramatische oeuvre van Lenz
onder de loep neemt, gedegener; bij hem
blijft geen twijfel over waarom dit facet
van Lenz' inspanningen als mislukt moet
worden beschouwd. Tenslotte gaat S. ook
nog even op interview bij Lenz wie hij zovele tamme en naïeve vragen stelt dat je
geïrriteerd raakt, ook al blijkt er een methode uit die langzaam naar diepere problemen toewerkt. Het bibliografisch hoofdstuk is, zoals ook vroeger reeds, uiterst betrouwbaar en, voor zover door mij te controleren, inderdaad nagenoeg volledig.
C. Tindemans

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

3 jaar
2 jaar
17 jaar

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

-- telefoon 015.127.87
-- telefoon 015.144.23

Instituut van de Heilige-Familie
Jan Moorkensstraat 95 – Berchem-Antwerpen – Telefoon (03) 39.17 88
Middelbaar Onderwijs : Oude Humanoria
Grieks • Latijnse afdeling
–
Latijn - Wetenschappelijke afdeling
–
Moderne Humanoria
–
Algemeen Vormend Onderwijs
–
Wetenschappelijke B
–
Economische asdeling
Voorbereidende afdeling en K euterklassen
EXTERNAAT
– HALF-INTERNAAT
SPORT EN VRIJETIJDSBESTEDING
INSCHR. : EERSTE WEEK EN LAATSTE TWEE WEKEN VAN DE ZOMERVAKANTIE

Hoger
Technisch
Instituut
SINT-LIEVEN
Gildestraat, 7 -- GENT
tel (09) 23.20.57

Afdeling Al 2e graad:
— technisch ingenieur
in de industriële scheikunde
-- technisch ingenieur
in de gistingsbedrijven

,elfdeling Al le graad:
-- bedrijfsassistent
in de gistingsbedrijven
— laboratoriumassistent
in klinische scheikunde
-- laboratoriumassistent
in industriële scheikunde
Voor jongens en meisjes
De school beschikt over een pedagogie voor jongens.
De meisjes kunnen volledig pension
nemen in een meisjes-home.

Bespaar brandstof ...
en isoleer met LU M CO PA N
(polyurethaan hardschuimplaten met een
0,017 kcal/mh°C)

Firma M. H. Lummerzheim & Co.
— Zeeschipstraat 107 - 9000 - Gent
— Tel. (09) 53.86.71 (4 1.) —

HOGER TECHNISCH INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
Kapucijnenvoer, 39, 3000 Leuven. Tel. 016/284.21
Paramedisch Hoger Onderwijs van het korte type
Gegradueerde ziekenhuisverple(e)g(st)er — kinderverpleegster —
psychiatrische verple(e)g(st)er — sociale verple(e)g(st)er — Vroedvrouw
Aanvullend Secundair Beroepsonderwijs
Verpleegassistenten — Ziekenhuisverpleegsters
Internaat (eerste jaar verplicht) en externaat
Inlichtingen en inschrijvingen
Tijdens het schooljaar
— op zaterdag van 10 tot 12 uur
Tijdens de vakantieperiodes
— op dinsdag en donderdag van 14 tot 16.30 uur
— op zaterdag van 10 tot 12 uur

ST. NORBERTUSINSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
Stationsstraat 2 - 2570 DUFFEL - Telefoon 015/319.21
Paramedisch Onderwijs van het korte type:
Vroedvrouwen I Gegradueerde Ziekenhuisverple(e)g(st)ers I
Gegradueerde Psychiatrische verple(e)g(st)ers
Duur van de studies: 3 jaar.
Aanvullend Secundair Beroepsonderwijs:
Verpleegassistenten,2 jaar I Ziekenhuisverpleegsters.3 jaar I
Psychiatrische verpleegsters, 3 jaar
Internaat - Half internaat

Antwerpsch e hypotheekkas
N.V. OPGERICHT IN 1881 - PRIVATE SPAARKAS
2000ANTWERPEN-GEVESTIGD MEIR 24-HRA 1163

Girorekening met Eurocheque en EC-kaart
Spaarkas
Persoonlijke leningen en financieringen
Hypothecaire leningen

TECHNICUM
Londenstraat, 43, Antwerpen.
Opleiding tot technisch ingenieur
in mechanica, elektronica
en industriële scheikunde.
Voorbereidend jaar en vacantiecursus
met het oog op het toelatingsexamen

N.V. SCHEERDERS van KERCHOVE's
VERENIGDE FABRIEKEN
ST.-NIKLAAS

TEL. (03) 76.35.01

S V K Asbestcement produkten
S V K Strangpers- en handvorm gevelstenen
S V K Geglazuurde gevelstenen
S V K Holle Fert vloeren
S V K Marbrabel tegels
S V K Trappen in marmermozaiek

Personalia

Dr. Theo P. M. de Jong, geboren in 1938.
Tussen 1955 en 1969 studeerde hij aan de Rijks
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De burger- strateeg, p. 291
Oorlog is een te complexe aangelegenheid om ze alleen aan militairen over te
laten. Zo oordelen de burger-strategen — een soort technocraten van de oorlog — die vooral in deze eeuw nieuwe strategische visies en modellen ontwierpen, waarin belangrijke dimensies van dit probleem (nucleaire bewapening,
revolutionaire en/of nationalistische bewegingen en guerilla-oorlogvoering) verdisconteerd moesten worden.

Het historisch feit, p. 304
Al raken de historici het vrij gemakkelijk eens over een aantal verleden feiten,
hun individuele interpretatie blijkt verregaand te bepalen welke van deze feiten
het verdienen als historisch aangemerkt te worden. Deze interpretatie hoeft
echter niet louter subjectief of willekeurig te zijn: de historicus heeft de onafwendbare opdracht hermeneutisch te werk te gaan, en aan het getuigenis uit
het verleden een objectieve meerwaarde te geven, door het te verstaan vanuit
zijn eigen tijd.

Alledaagsheid, p. 315
Alledaagsheid is geen wijsgerige categorie en explodeert onder het oog van de
beschouwelijkheid, omdat zij het vervallen produkt is van een wil tot macht en
heersen over de dingen. Het verval bestaat misschien niet zozeer hierin dat een
oorspronkelijke heiligheid en religieuze betekenis van de wereld verwaarloosd
is of dat de dingen door rationaliteit verklaard worden, maar dat zij geen
object van verwondering meer zijn.

De

kunst van het overleven, p. 326

Dat het Tsjechisch theater na augustus 1968 opnieuw de strakke partijlijn zou
moeten volgen was te verwachten, en is dan ook gebeurd. Deze remming én de
nieuwe federale structuren bewerkten een kwantitatieve doorbraak van het vrij
conventionele Slowaaks theater. Ondanks de beknotte thematiek blijven de
vitaliteit en de creativiteit van het theater voortleven (en overleven) in zijn
scenografische kwaliteiten.

De 'toekomst' van de gevangenis, p. 337
Toen in 1831 Alexis de Toqueville met een collega naar de Verenigde Staten
overstak om het gevangeniswezen te bestuderen, golden de Amerikaanse gevangenissen als het beste antwoord op de vraag wat een maatschappij met de
misdadigers in haar midden moest doen. Sinds die tijd is het idee van de 'penitentiary', het verblijf waar ook gecorrigeerd kon worden, wel verbleekt. Ook
de `humanitaire' oplossing van zoveel mogelijk vrijheid binnen de gevangenis
blijkt geen oplossing te zijn. De auteur overdenkt de verschillende pogingen die
gedaan zijn om een uitweg te vinden uit de impasse.

Dure geneeskunde, deugdelijke gezondheidszorg ? , p. 347
Niet of onze geneeskunde al dan niet te duur uitvalt, is de belangrijkste vraag,
maar wel of de beschikbare middelen en technieken niet veel efficiënter kunnen worden aangewend. De auteurs stellen enkele alternatieven voor: meer aandacht voor de preventieve en de zogeheten eerste-lijnsgeneeskunde, en een
werkelijk nationaal gezondheidsbeleid.

Risico's van de ontspanningspolitiek, p. 356
Reeds in 1961 toonde Kissinger zich zeer bezorgd over de westelijke tendens
om in de Russische ommekeer van oorlogszucht naar ontspanning meer te zien
dan een verandering van tactiek. De auteur gaat de verschillende vormen van
détente na en dan blijkt dat elke détente naast voordelen ook ernstige gevaren
met zich mee heeft gebracht.

De burger- strateeg
De strategische wetenschap van niet-militairen
Henry M. V. Buntinx

Basil H. Liddell Hart staat meestal model als de burgerstrateeg die vóór
Wereldoorlog II qua militaire strategie meer bij de pinken was dan de
meeste van zijn militaire collega's. Zoiets is niet altijd het geval. De Amerikaanse burgerstrategen van het eind der 50-er jaren hadden er in ruime
mate schuld aan dat de US-militairen in het Vietnamese avontuur werden
gedreven. Maar goed, hun namen duiken af en toe op in de massamedia:
Liddell Hart, Herman Kahn, Thomas Schelling, Bernard Brodie, Michael
Howard, Oskar Morgenstern, Raymond Aron, Helmut Schmidt en vele
anderen. Het zijn allen burgers die zich full time bezighouden met militairstrategische en militair-politieke problemen. Wat zijn dat voor mensen?
Waarom hebben zij niet de militaire professie gekozen? Zijn zij tot de militaire wetenschappen gekomen uit bezorgdheid of uit waardenvrije interesse? Welke zijn hun motiveringen?
Men kan stellen dat elke van deze burgerstrategen zo wat zijn eigen redenen had. Maar aan allen zijn toch een paar dingen gemeen. Vooreerst zien
zij het begrip strategie breder dan zoiets meestal het geval was op de militaire Academies. Hun aandacht gaat vooral naar de politieke, economische,
historische en militaire aspecten van het machtsevenwicht zoals het in de
feiten bestaat. Dat brengt ons tot een tweede kenmerk: de burgerstrateeg
staat diametraal tegenover de peace researcher. De burgerstrategen aanvaarden het gegeven feit van de macht als factor in het internationaal gebeuren en trachten systemen uit te denken om die macht onder controle te
houden. De peace researchers daarentegen zijn meer futuristisch gericht; zij
geloven dat het mogelijk moet zijn het machtselement te elimineren door
toepassing van methodes uit de sociologische wetenschappen. De burgerstrateeg staat klinisch ten overstaan van zijn onderwerp; zijn houding moet
waardenvrij zijn. De peace researcher daarentegen is een bewogen man die
met de ideologen een gevoelen voor Messiaanse roeping gemeen heeft.
Kortom, de peace research behoort tot de menswetenschappen; de burgerstrateeg is een objectwetenschapper.
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Antecedenten
In een tijd zoals de onze, waarin de geschiedenis niet meer de plaats krijgt
die zij verdient, zou men kunnen denken dat het fenomeen burgerstrateeg
van recente datum is. Dat is natuurlijk fout. Reeds in de Oudheid was het
verschijnsel notoir. Hier beperken wij ons tot wat men gewoon lijk de Moderne Tijden noemt.
De eerste militair die er ronduit voor uitkwam dat ook burgers zinnige dingen over militaire problemen kunnen zeggen, was Karl von Clausewitz. In
zijn bekend maar vrijwel ongelezen traktaat Vom Kriege refereert hij weinig of niet aan zijn beroemde militaire voorgangers zoals Maurits van
Saxen of Frederik de Grote maar des te meer aan de Renaissance-burger
Niccolo Macchiavelli. Deze Macchiavelli is vooral beroemd geworden door
zijn geschrift 11 Principe terwijl zijn Arte della Guerra en zijn Discorsi vrijwel onbekend bleven. Clausewitz had weinig op met de militaire auteurs
van zijn tijd maar bij Macchiavelli ontdekte hij een idee die ook zijn eigen
leitmotiv zou worden, nl. dat een juiste analyse van de militaire problematiek slechts mogelijk is wanneer men een correct idee heeft van de aard en
de natuur van het oorlogsverschijnsel.
Alhoewel Clausewitz' verwijzing naar het fenomeen burgerstrateeg aanvankelijk kwaad bloed zette bij de militairen van zijn tijd, is daarin achteraf
toch verandering gekomen. Het zou immers gebeuren dat sommige burgerstrategen, tegen de opvattingen van hun militaire concurrenten in, bepaalde
voorspellingen gingen doen die dan op de koop toe nog uitkwamen. En
precies dat laatste is iets wat zich tot op de dag van vandaag is blijven voordoen.
Algemeen bekend is de naam van de Poolse bankier Ivan Bloch. Deze man
schreef rond de eeuwwisseling een boek waarin hij vrij nauwkeurig voorspelde welke de aard en de afloop van Wereldoorlog I zouden zijn. John
Clerk, een industrieel uit Edinburgh, schreef in zijn vrije tijd verhandelingen over de actiek van zeegevechten, die nadien op het leerprogramma
kwamen van de kandidaat-officieren van de Britse Navy. Hetzelfde deed
die andere Britse burger Julian Corbett. Van meer recente datum is het
geval Liddell Hart. Lang vóór Wereldoorlog II verweet hij de militaire
kopstukken van West-Europa dat zij geen fl auw benul hadden van de wijze
waarop Nazi-Duitsland Wereldoorlog II zou gaan voeren.
Over het algemeen is in de loop der jaren de toestand zo gegroeid dat de
burgerstrategen op voet van verstandhouding zijn komen te staan met hun
militaire collega's. Die samenwerking heeft wel tijdelijk een deuk gekregen
tijdens de periode dat het in Vietnam bergaf begon te gaan. De US-militairen hebben toen terecht opgemerkt dat de groep van burgerstrategen die
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Defensie-minister Mac Namara het begrip van de `beperkte oorlog' hadden
aangepraat, zodanige druk hebben uitgeoefend om een kwestieus ontwerp
er door te krijgen, dat de militairen wel noodgedwongen moesten volgen.
Die ongelukkige periode heeft sommige oudmodische militairen evenwel
versterkt in hun overtuiging dat het oppassen geblazen is voor de zgn.
`bureaustoel-strategen'. Natuurlijk is het zo dat er ook tussen de burgerstrategen goede en minder goede vaklui zitten. Algemeen is het dan ook
waar dat de verstandhouding tussen burgerstrategen en militairen beter is
in grote staten zoals de USA en de Sovjet-Unie dan in kleinere zoals het
onze1 . Nochtans wijst alles er op dat ook in kleinere landen een evolutie in
die zin aan de gang is. Wijzelf hebben dat kunnen constateren om en rond
de mensen van ons ministerie van Landsverdediging.
Globale strategie (in tegenstelling tot de louter technische strategie van de
militaire Academies) is een vrij complex geval. Hoogstens zal men er in
slagen algemene principes uit te werken die slechts geldig zijn voor een
beperkte periode. De meeste principes die algemeen geldig blijken te zijn,
kunnen in de praktijk niet steeds worden toegepast. Enkele van die algemeen geldende principes waren vroeger: meesterschap op zee (Mahan) of
meesterschap in de lucht (Douhet), maar geen van beide kon op zichzelf de
beslissing in Wereldoorlog II afdwingen. Operationeel onderzoek en systeem-analyse konden de problemen vereenvoudigen maar ze niet uit de
wereld helpen. Uiteindelijk moesten de juiste strategische beslissingen worden getroffen om het gewenste doel te bereiken. En die beslissingen hadden
meer te maken met wat kón worden gedaan dan met wat zou moeten gedaan worden.
De militaire strategen hadden veeleer te maken met praktische toepassingen
terwijl de burgerstrategen de theoretische uitgangspunten moesten leveren.
Gedurende Wereldoorlog II steunde men zich op enkele welbepaalde strategische principes. En deze principes worden doorgaans verbonden met bekende namen. Er was vooreerst generaal Marshall die in navolging van
Clausewitz een zo sterk mogelijke concentratie van de geallieerde troepen
tegen Hitler bepleitte; dan de Britse generaal Brooke die in navolging van
Liddell Hart opteerde voor een strategie die de vijand verplichtte tot het
verspreiden van zijn troepen en uiteindelijk was er de Britse luchtmaar-

1 In België zijn er op dit ogenblik vier burgers die in het buitenland gradueerden in
strategische wetenschappen. Voor Nederland ligt het aantal iets hoger ofschoon het
juiste aantal ons niet bekend is. In beide landen gaat het uitsluitend om mannelijke
burgerstrategen. Het is in dit verband toch wel interessant te vermelden dat er bv. in
de USA ook al enkele vrouwelijke burgerstrategen zijn. Heel bekend in vakkringen
is de uit Nederland afkomstige Mej. Dr. Wynfred Joshua: zij heeft een aantal gezaghebbende publikaties op haar naam staan.
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schalk Harris die in navolging van Douhet was gaan geloven dat men Hitler enkel door massieve luchtbombardementen op de knieën zou krijgen.
Die principes werden na Wereldoorlog II weliswaar aangepast maar bleven
toch tot laat in de 40-er jaren in voege. Kortom: het ging om een late variante op het Napoleontische concept: de strijd van twee krijgsmachten die
elk poogden elkaar te vernietigen en zo hun wil op te leggen.

Nucleaire factor
Voor velen lijkt het een afgezaagd refrein te stellen dat de uitvinding van
de atoombom de aard van de strategie en van de oorlog grondig veranderde. Maar dan moet er onmiddellijk aan worden toegevoegd dat een aantal
strategen destijds geloofden dat die innovatie op technologisch gebied helemaal geen invloed zou hebben op een gebeurlijk confl ict tussen de USA en
de Sovjet-Unie. Men geloofde dat het met die wapens wel mogelijk was op
een snellere manier een bepaalde hoeveelheid schade toe te brengen maar
daarbij zou het dan ook blijven. Het waren geen militairen die dat stelden
maar wel burgerstrategen: de Brit Blackett en de Amerikaan Bush. Het was
de tijd toen er nog maar een vrij beperkt aantal primitieve atoombommen
voorradig waren die desgevallend per vliegtuig moesten worden vervoerd.
Het was in die geest dat in 1949 de NATO werd opgericht. De militairen
dachten na over de vraag wat zij eventueel zouden doen met de wapens die
zij ter beschikking hadden; over wat de toekomst in petto hield, werd gezwegen.
Het zouden weer eens de burgerstrategen zijn die vooruit planden. Maar
aanvankelijk kregen zij geen vat op de militaire politiek van de westerse
alliantie. Hun ideeën circuleerden uitsluitend in wat men de academische
wereld van de strategen zou kunnen noemen. Het waren vooral de Amerikaan Bernard Brodie en de Brit Liddell Hart die zich actief toonden. Beiden deden rond zowat 1946 voorspellingen die 20 jaar later gemeengoed
van de globale strategie zouden worden.
Liddell Hart pleitte voor het opstellen van een code van regels die elke

oorlogvoering zouden beperken. Vrees voor een atoomoorlog zou volgens
hem kunnen leiden tot indirecte methoden van agressie en subversie waartegen geen atoombommen bestand zijn. Ook voorspelde hij dat er een tijd
zou komen waarop het opnieuw mogelijk wordt beneden de atoomdrempel
conventionele oorlogen te voeren zonder dat de dreiging met atomaire
riposte al te geloofwaardig zou zijn. Wat Liddell Hart echter niet voorzag
was het feit dat het ooit nog wel eens noodzakelijk zou worden grote conventionele troepenmachten op de been te houden om precies zeker te zijn
dat eventuele beperkte oorlogen beperkt kunnen worden gehouden.
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Brodie van zijn kant hield zich voornamelijk bezig met het begrip wederzijdse afschrikking. Daarvoor preconiseerde hij het begrip van een stabiel
evenwicht van de nucleaire wapenarsenalen. Nucleaire wapens moeten dus
niet in eerste instantie dienen om daadwerkelijk te worden gebruikt maar
wel om een wederzijdse afschrikking, d.i. wederzijdse passiviteit te bewerkstelligen. Brodie was de vader van wat nu nog wordt genoemd de balance
of terror.

Pas in 1952 zou een westerse regering het afschrikkingsconcept van de
Amerikaan Brodie tot basis van zijn militaire politiek nemen. Het waren
niet de USA -- zoals men op het eerste gezicht zou denken -- maar wel de
Britten. Dat ging gepaard met heel wat horten en stoten. Burgerstrategen
als Buzzard, Goold-Adams, Healey en Blackett hadden bittere kritiek op
de theorie van de `massale vergelding' die destijds het pendant was van de
basisgedachte van de wederzijdse afschrikking. De Britse regering maakte
geen onderscheid tussen het gebruik van het atoomwapen als antwoord op
een massale Sovjetaanval met conventionele wapens en het riposteren daarmee als antwoord op een initiale Sovjetagressie met kernwapens. Gesteld
tegenover de uitbouw van het Sovjet kernarsenaal ging het er op lijken dat
de eerste optie elke politieke geloofwaardigheid miste, terwijl de tweede
optie technisch onuitvoerbaar scheen. Niettemin waren er Britse militairen
die geloofden dat de Britten even goed een atoomaanval zouden doorstaan
als zij destijds in 1940 de Duitse Blitz hadden weten te trotseren. Die gedachtengang bleef geldig totdat de Britten in het bezit kwamen van kernonderzeeërs waarvan de afschrikkingsmacht zo niet politiek dan toch technisch geloofwaardig leek.
De burgerstrategen gingen al vlug inzien dat de strategie van de afschrikking door middel van dreiging met massale vergelding niet makkelijk te
verkopen was. Maar om het standpunt van hen die het toch bij die theorie
hielden, goed te begrijpen is het nodig een drietal punten in het oog te houden. Vooreerst is het zo dat de Britten hun atoommacht zagen als een complement van het Amerikaanse kernwapen en niet als een substituut. Ten
tweede geloofden de Britten dat het in vredestijd goedkoper was een aantal
atoomwapens klaar te houden dan grote conventionele troepenmachten in
gereedheid te brengen. Het enige doel van de Britse regeringen uit die tijd
was het intact houden van de status quo in West-Europa. En ten derde
werd er door Londen de nadruk op gelegd dat het doel van het `massale
antwoord' niet was daadwerkelijk oorlog te voeren maar wel elke oorlog te
verhinderen.
Het concept van de afschrikking brengt ons eigenlijk buiten de sfeer van
de militaire strategie en binnen die van het politiek onderhandelen: wat
nogmaals bewijst dat de globale strategie van de burgerstrateeg iets anders
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is dan de technische strategie van de militair. Maar wanneer die afschrikking eenmaal honkvast zit, d.i. wanneer de opponenten werkelijk `atomair
verlamd' zijn, groeit de mogelijkheid van het uitbreken van louter conventionele oorlogen. Iets wat in de 70-er jaren meer en meer plausibel wordt.

De USA ontwaken
Ofschoon de USA van bij de aanvang het monopool van de atomaire middelen hadden, waren zij het niet die de eerste bijdragen tot de moderne
globale strategie leverden. Pas in de 50-er jaren zouden zij voorgoed de leiding nemen in de westerse wereld.
De discussies begonnen precies op het ogenblik dat John Foster Dulles in
navolging van de Britten het `massaal antwoord' tot officiële Amerikaanse
doctrine verhief. De redenen waarom de USA tot die doctrine kwamen,
waren van velerlei aard: strategische, politieke en economische. Washington
had in de Koreaanse oorlog een frustratie opgedaan en algemeen werd aanvaard dat het gereedhouden van enkele atoomwapens voor onmidde ll ijk
gebruik voordeliger uitkwam dan het onderhouden van grote conventionele
troepenmachten. Bovendien wist men zich atomair superieur ten overstaan
van de Sovjets, wat deze laatsten er wel van zou weerhouden fratsen uit te
halen.
Het po li tieke aspect van de US-doctrine mocht er wel zijn, maar er kleefden enkele logische ongerijmdheden aan de theorie. Het ging trouwens niet
meer op te tippen op de onkwetsbaarheid van het Amerikaanse grondgebied vermits de Sovjets op het punt stonden hun eerste intercontinentale
bommenwerpers operationeel te maken. Bovendien had het Amerikaanse
atomaire monopolie de Koreaanse oorlog niet kunnen verhinderen. Al dat
soort argumenten werd door de burgerstrategen aangegrepen om de officiële Amerikaanse doctrine van het `massale antwoord' als ondeugdelijk af
te schrijven.
De leiding van de critici werd genomen door dezelfde Bernard Brodie die
jaren voordien precies de pionier van de afschrikkingstheorie was geweest.
Rond hem verzamelde zich vrij vlug een pleiade van burgerstrategen waaronder William Kaufmann en Roger Hilsman. Zij concentreerden van dan
af hun aandacht op het verschijnsel van de beperkte oorlog en stelden dat
de USA over de middelen moesten beschikken om elk soo rt van agressie te
kunnen afweren. Zij doelden daarbij op dat `spectrum van afschrikkingsmogelijkheden' dat later onder Mac Namara verder zou worden ontwikkeld en de meer bekende naam van flexible response zou krijgen. Belangrijk was ook dat deze groep burgerstrategen voor het eerst beklemtoonde
dat militaire machtsmiddelen in functie moeten staan van de daadwerkelij-
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ke vereisten van het buitenlands beleid. Dat laatste punt zou nadien volledig worden uitgewerkt door twee even bekende burgerstrategen: Robert
Osgood en Henry Kissinger.
Geen van beide strategen had ervaring in militaire aangelegenheden noch
in operationeel onderzoek. Zij kwamen uit de afdelingen geschiedenis en
politieke wetenschappen. Zij analyseerden grondig de traditioneel rigiede
manier van denken van de USA over problemen van oorlog en vrede en
vergeleken die met de flexibele denktrant van de communisten, Beide legden er de nadruk op dat strategische kernwapens van weinig nut zijn voor
het voeren van een buitenlands beleid in periferiegebieden. Zij stelden dat
de USA belangrijke conventionele troepenmachten op de been moesten
houden om desgevallend beperkte oorlogen te kunnen voeren. Voor dit
laatste achtten zij het voorhanden zijn van tactische kernwapens onontbeerlijk. Zij geloofden dat het mogelijk moest zijn deze wapens in beperkte
mate aan te wenden omdat elk van beide opponenten er angstvallig over
zou waken de escalatiespiraal tijdig af te remmen. Die stellingnamen lokten
kritiek uit van collega's burgerstrategen zoals Liddell Hart en Bernard
Brodie die de mogelijkheid van het beperkt houden van nucleaire conflicten niet zo dadelijk zagen zitten. Die kritiek deed vooral Kissinger ietwat
terugkomen op zijn eerste stellingen: voortaan zou hij stellen dat zelfs tactische kernwapens niet de plaats kunnen innemen van conventionele bewapening. Het is die laatste stellingname van Kissinger die Defensieminister
Mac Namara zal aangrijpen en in de NATO ter discussie stellen.
Samengevat kan men zeggen dat de bijdrage van de burgerstrategen tot
het strategisch denken van de periode 1956 1967 twee kenmerken vertoont. Vooreerst was het de bedoeling de militaire macht opnieuw te integreren in het buitenlands beleid. Tussen beide was een Moot ontstaan sinds
de Eisenhower-Administratie de theorie van de 'massieve vergelding' had
geponeerd: daardoor was bet buitenlands beleid verlamd geworden en wel
omdat de dreiging met automatische massale kernvergelding ongeloofwaardig aandeed, vooral wanneer de opponent zich zou beperken tot gelimiteerde agressiedaden. De burgerstrategen die de `massieve vergelding' heftig
bekampten, opteerden voor een 'strategie van opties'. Osgood, Kissinger en
hun collega's wendden hun aandacht minder naar de technologie van de
defensie dan wel naar haar politieke objectieven. Het tweede kenmerk was
dus: het verruimen van het begrip strategie tot de gebieden van politiek,
economie, psychologie en sociologie. Daarmee bereikten zij tweeerlei; zij
verplichtten de militairen tot het verruimen van hun gezichtsveld en zij
openden de deuren van de strategische wetenschappen voor fysici, ingenicurs, xnathematici, economisten, systeem-analysten en statistic'. Bovendien
was er nog een derde marginaal gevolg: doordat de burgerstrategen in
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dienst kwamen van organisaties zoals de RAND Corporation (US Air Force), de Institute for Defence Analysis (US Army) e.a. kregen zij toegang
tot de geheime informatie die voordien enkel voorbehouden was aan het
Pentagon en de bevoegde diensten van de strijdkrachten. Dit tijdstip viel
min of meer samen met de lancering van de eerste Sovjetrussische Spoetnik,
waardoor het duidelijk werd dat Moskou op het stuk van technologie een
voorsprong had bereikt. De USA werden zich eensklaps bewust van hun
eigen kwetsbaarheid, waardoor de burgerstrategen ook oog kregen voor
het nieuwe feit dat de USA en de Sovjet-Unie wel ergens gemeenschappelijke belangen hadden, o.a. het verhinderen van hun wederzijdse nucleaire
uitroeiïng.
De burgerstrategen waren met één klap van een illusie genezen: het nucleaire evenwicht was niet zo stabiel als zij tot dan toe hadden geloofd. Nu
zouden zij gaan pogen constructies uit te denken om op elk ogenblik in de
evolutie het evenwicht stabiel te houden. Daarvoor was echter een vorm
van samenwerking met de Sovjet-Unie noodzakelijk.
Om dat evenwicht stabiel te houden, werden allerhande middelen uitgedacht. Albert Wohlstetter preconiseerde de aanmaak van een onkwetsbare
kernmacht die een eerste aanval zou overleven en dan kunnen terugslaan.
Oskar Morgenstern zag het meer in de uitbouw van een vloot van kernonderzeeërs omdat de detectie van dergelijke tuigen vrijwel onmogelijk was.
Het was vooral Brodie die het probleem grondig aanpakte. Volgens hem
moest een strategie in het nucleaire tijdperk aan drie voorwaarden voldoen:
vooreerst was er een onkwetsbaar vergeldingsslagwapen nodig, vervolgens
een conventionele strijdmacht om af te rekenen met beperkte en lokale
confl icten en ten derde een programma van actieve en passieve burgerbescherming tegen kernaanvallen. Maar boven en buiten dat alles legde Brodie er de nadruk op dat vooral moest worden gezocht naar middelen om
elk confl ict te verhinderen.
Een burgerstrateeg die velen de haren te berge deed rijzen was Herman
Kahn. Deze man had toegang tot geheime informatie en construeerde op
basis daarvan een aantal mogelijke scenario's volgens welke een gebeurhike kernoorlog zou verlopen. De kritiek die hij te verduren kreeg had veeleer te maken met morele verontwaardiging dan met zakelijke argumentatie.
Toch heeft Kahn op zijn minst drie bijdragen tot het strategisch denken
geleverd. Vooreerst meende hij mathematisch en statistisch te kunnen aantonen dat de Amerikaanse bevolking een kernoorlog zou kunnen doorstaan
wanneer werk werd gemaakt van enorme programma's voor burgerbescherming. Ten tweede wist hij methodes uit te denken die het mogelijk moesten
maken een kernoorlog te `programmeren' wanneer die om de een of andere
reden toch zou uitbreken. Uiteindelijk meende hij dat het mogelijk was het
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kernwapen als dreigement te hanteren bij het voeren van een buitenlands
beleid. Kahn introduceerde dus opnieuw het begrip van een operationele
strategie. Men kan zeggen dat Kahn op ettelijke plaatsen aan science-fiction heeft gedaan en dat enkele van zijn beweringen aan het waanzinnige
grenzen. Niettemin heeft hij ertoe bijgedragen velen de ogen te openen voor
het absurde van manipulaties met het kernwapen.
De grote bloeiperiode van de burgerstrategen heeft precies 5 jaar geduurd,
van 1955 -1960. Toen kwam een tijdstip waarop het de schijn had alsof zij
waren uitgeschreven en uitgespeculeerd. Precies op dat moment werd Mac
Namara Defensieminister van de USA. Deze nam een aantal van hen in
dienst zodat zij geen tijd meer hadden om veel te speculeren of zware boeken te schrijven. Zij die niet in de kring van Mac Namara werden opgenomen. bleven voortgaan met het uitdiepen van vroeger ingenomen standpunten. Maar nieuwe ideeën kwamen niet meer te voorschijn.
De krachtlijnen die in de 50-er jaren waren uitgewerkt, zouden door Mac
Namara worden overgenomen om daarmee op te zetten wat naderhand de
Mac Namara-doctrine werd genoemd, een officiële strategie die tot aan het
presidentschap van Nixon van kracht zou blijven. Deze Mac Namara-doctrine zou zich vooral steunen op Wohlstetters en Morgensterns concepten
van een onkwetsbare vergeldingskernmacht, op Brodie's en Kahns strategie
der opties (flexible response) en op Kissingers axioma van het aanpassen
van de kernmacht aan de behoeften van een flexiebel buitenlands beleid.
Wat naderhand onder de Nixon-Administratie is gebeurd, kan worden
beschouwd als een aanpassing van de Mac Namara doctrine aan de evolutie van de technologie: sommige van de technische aspecten van de US
kernstrategie zijn veranderd maar de politieke basisgegevens zijn vrijwel
dezelfde gebleven.
De Mac Namara doctrine postuleerde echter dat vooral de geallieerden hun
conventionele troepenmachten fors moesten verhogen. Dat ligt nu eenmaal
in de lijn van de logica van de strategie van de flexible response. Maar die
suggestie was in West-Europa moeilijk te verkopen. Het heeft overigens
heel wat voeten in de aarde gehad vooraleer de Westeuropeanen ook maar
een begin maakten met de steeds dringender wordende Amerikaanse eisen.
De Amerikaanse zienswijze steunde zich op twee axioma's: vooreerst beschouwde Washington zich als de leider van de vrije wereld en vond derhalve dat het gerechtigd was de strategie voor het ganse Westen uit te stippelen; vervolgens waren de USA er van overtuigd dat zij met de SovjetUnie tot bepaalde deelovereenkomsten moesten komen, afgezien van het
feit hoe West-Europa daarover dacht. De Britten aanvaardden die stellingnamen. Maar op het continent waren er diverse reacties. De Westduitsers
toonden zich aanvankelijk terughoudend en reeds voordat Mac Namara op
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de scène verscheen had De Gaulle al duidelijk laten verstaan hoe hij over
de Amerikaanse pretenties dacht.

Franse bijdrage
Lag de bloeitijd van de Britse en Amerikaanse burgerstrategen in de 50-er
jaren, die van de Fransen is te situeren in de volgende decade. Opvallend
voor Frankrijk is het feit dat de burgerstrategen zich in scholen zouden
groeperen rond ex-generaals die vroegtijdig de militaire dienst hadden verlaten. Voor de meesten lag de reden in een frustratie die zij hadden opgedaan tijdens de 20 jaar dat het Franse leger van de ene catastrofe in de
andere was beland. De namen van Pierre Gallois en André Beaufre zijn
alsnog de meest bekende.
De School Gallois kwam tot het besluit dat het kernwapen elke alliantievorm van twee of meerdere natie-staten onmogelijk had gemaakt. Geen enkele staat, hoe machtig ook, wil het risico lopen van zelfmoord omwille
van de fratsen die een geallieerde op eigen houtje zou kunnen uithalen. In
een `atomaire' wereld, waarin men de stand van de kennis inzake kernfysica niet kan terugdraaien, ligt de erterne veiligheid van elke natie-staat
in de mogelijkheid om voor zichzelf een minimum aan afschrikkingsmacht
uit te bouwen. De stabiliteit van het internationaal `environment' zou toenemen naarmate meer staten zelf een kernwapen aanmaken. De logica van
de burgerstrategen uit de School Gallois is bijzonder extreem maar niettemin vond hij aanvankelijk instemming bij een gedeelte van de Franse militairen. En het is een publiek geheim dat er in Groot-Brittannië ee n aantal
burgerstrategen zijn die er met betrekking tot hun eigen kernmacht net zo
over denken.
Heel wat subtieler zijn de stellingnamen van de burgerstrategen uit de
School Beaufre. Ook zij stellen dat een multipolair kernevenwicht stabieler
is dan een bipolair omdat op die manier de onzekerheid bij elke agressor
zou toenemen over de hoeveelheid kernwapens die hij als riposte te verwachten heeft. Tot daar gaat de vergelijking met de School Gallois op.
Het onderscheid begint echter bij het punt proliferatie. De School Gallois
opteert voor een onbeperkte proliferatie terwijl de School Beaufre stelt dat
enkel `redelijk handelende en denkende' staten over een kernarsenaal zouden mogen beschikken. Dat laatste kan men misschien met veel goede wil
een stichtende raadgeving noemen, maar toch blijft de vraag verticaal overeind wie nu werkelijk redelijk en verstandig is en wie niet. Daarvoor heeft
de School Beaufre tot nog toe nooit een plausibel criterium aangegeven.
Een eerste bijdrage van de Franse burgerstrategen had te maken met het
begrip multipolariteit; een tweede bijdrage heeft betrekking op wat men
revolutionaire oorlogen noemt. Op dit laatste punt waren de Fransen de
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Amerikanen lang voor. Dit had uiteraard te maken met het feit dat Parijs
al vanaf 1945 met dat soort problemen op de hals zat. De afloop van de
Franse gueri ll a-oorlogen hadden het machtsevenwicht in de wereld grondig
gewijzigd maar de strategische concepten werden niet dientengevolge aangepast. De Fransen waren wel genoodzaakt te zoeken naar tegenmaatregelen t.o.v. de maoïstische strategie. De eerste die daar werk van maakte was
de burgerstrateeg Bonnet. Hij poneerde als uitgangspunt: guerre de partisans + guerre psychologique = guerre révolutionnaire. Maar helemaal in
de traditie van het Franse denken mondde zijn analyse uit in wat men met
een onvertaalbare term noemt: une doctrine. Een leer dus, die rationeel
scheen te kloppen als een bus maar bij tijd en wijle boven en buiten de
realiteit wegebde. De Britten, die kort nadien met dezelfde moeilijkheden
af te rekenen hadden, produceerden meer pragmatische handleidingen.
Bonnet verzamelde rond zich een groep van burgerstrategen zoals Hogard,
Lacheroy, Nemo en Trinquier. Maar de groepsdoctrine haalde in praktijk
weinig of niets uit. Aan de ene kant suggereerde men dat er moest worden
begonnen met de sympathie te winnen van de koloniale volkeren, maar
anderzijds werd het leger aanbevolen hard toe te slaan wanneer dat nodig
mocht blijken. Indoctrinatie van bevolkingen kan enkel met succes worden
bekroond wanneer zij die deze actie moeten voeren, zelf voldoende geïndoctrineerd zijn! Dit laatste was bij de Fransen hoegenaamd niet het geval.
Vervolgens is het zó dat de open maatschappijvorm die wij in het Westen
kennen zich moeilijk leent tot het indoctrineren van meerderheden. Wat de
eerste burgerstrategen vooral uit het oog verloren was de factor van het
nationalisme bij de gekoloniseerde volkeren, een merkwaardige vergetelheid bij mensen die precies staatsburgers waren van een land dat in WestEuropa de bakermat van het nationalisme was. Wij weten nu uit ervaring
dat Marx en Lenin het materiaal leverden voor het aanwakkeren van opstanden en dat Mao Tse Tung de technieken aan de hand deed, maar de
drijfkracht wordt nog steeds geput uit de ideeën van een Mazzini. Vandaar
de bijna onoverkomelijke moeilijkheid voor vreemde strijdkrachten om aan
de hand van anti-subversie technieken te proberen een volk onder de knie
te houden dat zich bewust is geworden van zijn eigen nationale identiteit.
Een derde bijdrage van de Franse burgerstrategen tot het strategisch denken is de theorie over de indirecte strategie. Op zichzelf is dat niets nieuws.
Bepaalde Amerikaanse burgerstrategen hadden er al over nagedacht, vooral in verband met de marxistische prescripties inzake subversieve acties
tegen de westerse wereld. Maar de werken van deze Amerikanen waren
bepaald even emotioneel en tendentieus als de geschriften van de marxisten
zelf. De School Beaufre zou dat problemencomplex op een of andere manier aanpakken. Volgens hen is het hele terrein van de internationale be-

302

Henry M. V . Buntinx

trekkingen een slagveld, waarop de communisten hun strijd voeren met indirecte middelen en wel bepaald omdat de nucleaire situatie hen verbiedt
directe middelen aan te wenden. Strategie is geëvolueerd van operationele
(Clausewitz en Jomini) via logistieke (de grote opbouw van strijdkrachten
tijdens Wereldoorlog II) tot indirecte actie. Vandaar dat politieke maneuvers moeten worden gezien als strategische maneuvers. De tegenstander zal
directe middelen gebruiken waar dit voor hem geen al te grote risico's oplevert maar indirecte middelen zoals infiltratie, subversie, demoralisering
e.a. waar het niet anders kan. Daarentegen moet volgens de School Beaufre
het Westen een eigen afweersysteem uitdenken: een enkele globale politieke strategie uitkienen en a ll e economische, politieke en militaire middelen inzetten om die strategie operationeel te maken.
De burgerstrategen van de School Beaufre hebben natuurlijk kritiek uitgelokt. Hen wordt voorgehouden dat hun doctrine niet enkel een kwestie is
van strategie maar ook van internationale betrekkingen. Indien dit juist is,
dan zijn de aanbevelingen van de School Beaufre dat evenzeer. Maar deze
burgerstrategen poneren hun stellingen zonder ze voldoende te bewijzen.
Zij houden vrijwel geen rekening met het feit dat de wereld niet zo simpel
gepolariseerd is. Het is overdreven te beweren dat de communistische leiders alle elementen stevig in handen hebben. In de praktijk is de oppositie
Oost - West niet zo strak als pakweg 20 jaar geleden. Strategie moet vast en
zeker in functie staan van de noden van de politiek maar de politiek kan
niet zo gestroomlijnd ingepast worden in de basisconcepten van de beroepsstrateeg. Vervolgens is het enorm veel moeilijker tot een politiek éénheidsconcept te komen in het Westen dan in de communistische wereld.

Nieuwe wegen
Het verschijnsel burgerstrateeg heeft er toe bijgedragen dat het strategisch
denken in het nucleaire tijdperk afhankelijk werd gemaakt van enerzijds
een inzicht in de internationale betrekkingen en anderzijds in de technologie der wapensystemen en hun impliciete wetmatigheden. Op de keper beschouwd is dat niet gloednieuw. Clausewitz legde in zijn tijd al de nadruk
op het eerste element, ofschoon hij in de praktijk zijn strategisch denken
niet in overeenstemming bracht met de politieke realiteiten van zijn tijd.
Het tweede element komen wij al tegen in de strategie van zee- en luchtmachten sinds Wereldoorlog I.
Maar de burgerstrategen vanaf Machiavelli tot Liddell Hart (althans tot in
zijn eerste geschriften) hadden te maken met een relatief simpel model van
internationale betrekkingen, waarbinnen men tegen aanvaardbare prijs
oorlog kon voeren, en met een vrijwel stabiel technologisch `environment'.
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Dat is momenteel grondig gewijzigd. Speculeren over het concept `afschrikking' is waardeloos wanneer het niet wordt gezien in de context van een
stand van zaken van de wapentechnologie, die permanent in beweging is.
Elk nadenken over beperkte oorlogen, revolutionaire oorlogen of indirecte strategie moet vertrekken van de politieke, economische en sociale context van waaruit dergelijke conflicten ontstaan of zouden kunnen ontstaan.
Er is overal interactie naar alle kanten toe. Strategische factoren vormen
een belangrijk onderdeel van de internationale relaties, maar de staatsman
kan nooit een puur despotisch wetgever voor de strateeg worden. Strategische vereisten hebben wetenschappers en technologen ertoe gebracht dingen te presteren die anders misschien niet mogelijk zouden zijn geweest.
De actieterreinen van de strateeg, de politicus en de wetenschapper overlappen elkaar. Dat is de reden waarom de strategie de hulp moet inroepen
zowel van de politieke wetenschappen, de fysica, de systeem-analyse en de
mathematische economisten als van de klassieke strategie en van de geschiedenis. Deze evolutie is momenteel nog aan de gang en zou wel eens
kunnen leiden tot een nieuwe topperiode van de burgerstrategen. De eerste
verhandelingen van de nieuwe generatie verschijnen al druppelsgewijs op
de boekenmarkt.

Het historisch feit
Wie of wat maakt een feit 'historisch' ?
Raoul Bauer

De reflexie over het historisch feit en het daarmee samenhangend probleem
van de evolutie in de geschiedenis, lijkt mij geen overbodige luxe. Deze
problematiek wordt door de meeste historici quasi volledig genegeerd en zij
die er toch over spreken, passen het niet toe in hun werkt . De bedoeling
van mijn tekst is dubbel. Vooreerst wil hij de noodzaak onderstrepen van
een methodische bezinning op de eigen aard van de historische kennis, om
vervolgens een weg aan te duiden waarlangs men tot die bezinning kan
komen.

Wie maakt het 'historisch feit' ?
Voortgaande op de praktijk van de historiografie heb ik de indruk dat heel
wat historici vrij willekeurig omspringen met historische feiten. De Franse
Revolutie is er een, de keizerskroning van de Frank Karel de Grote eveneens ... Zo kan men blijven doorgaan. Ik betwist niet dat bovenstaande
voorbeelden historische feiten zijn, maar het is toch onmiddellijk duidelijk
dat er tussen deze feiten onderling grondige verschillen bestaan. De aard
van deze verschillen is niet op het eerste gezicht duidelijk, zodat een bezinning over de historische feiten zich opdringt. Het gaat hier immers om de
bouwstenen van alle geschiedeniswetenschap.
Een historisch feit bepalen als gelijk welk feit uit het verleden, is een zo
ruime definitie dat men er gewoon niet mee kan werken. Immers alle historische feiten zijn feiten uit het verleden, maar daarom is het omgekeerde
nog niet waar! Wanneer Willem van Normandië in 1066 van Frankrijk
naar Engeland oversteekt, dan is dat een historisch feit: maar niet alle overtochten van Frankrijk naar Engeland die sindsdien gebeurd zijn, beantwoorden aan deze kwalificatie, hoewel ze zich eveneens in het verleden
situeren. Het verschil tussen beide wordt al concreter door het onderscheid
tussen een gebeurtenis die heeft plaatsgevonden in het verleden, en een ge1 Zie in dit verband ook A. Schaff, Geschichte und Wahrheit, Wenen, 1970, p. 57.
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beurtenis uit het verleden die door haar betekenis belangrijk is voor de
geschiedeniswetenschap. A ll een het laatste geval kan een historisch feit genoemd worden2 . In deze formulering lijkt mij één passage enorm belangrijk, ni. `door haar betekenis belangrijk voor de geschiedeniswetenschap'.
Dit impliceert immers dat het historisch feit geen vaste en onveranderlijke
betekenis an-sich heeft, maar kan veranderen naargelang van het standpunt
en het inzicht van wie de geschiedeniswetenschap bedrijft, nl. de historicus.
De historiografie schijnt deze ste lling te bevestigen. De periodisering van de
Europese geschiedenis is daar een treffend voorbeeld van. De val van het
Westromeinse Rijk in 476 is voor de historicus die de Middeleeuwen hier
laat beginnen, van zeer grote betekenis. Voor H. Pirenne echter, die het
einde van de Antieke Wereld laat samenvallen met het ontstaan van de
Islam (622), heeft 476 niet diezelfde draagwijdte. In het gegeven voorbeeld
lijkt het mij onzinnig om te gaan polemiseren over de juistheid van 476 of
622 als begin van de Middeleeuwen. Men heeft hier gewoon twee standpunten: Pirenne legt de nadruk op economische veranderingen, terwijl de
andere visie meer algemeen politiek georiënteerd is. Wat betekent 476 of
622 voor de kunsthistoricus bij voorbeeld, of wat betekenen deze data nog
voor de cultuurhistoricus die het Europese gezichtspunt verlaten heeft voor
een verhevener planetair standpunt?
Uit de historiografie blijkt dus duidelijk dat elke historicus een welbepaalde
betekenis geeft aan het historisch feit. Wordt dan het historisch feit zonder
die betekenis gewoon onbestaand? Ofschoon ik op deze vraag verder zal
ingaan, kan ik ze nu reeds vanuit de historiografie beantwoorden. Een bepaald historisch feit dat via de historische techniek vaststaat, blijft, los van
elk bepaald standpunt, bij elke historicus impliciet of expliciet bestaan.
Pirenne heeft nooit de machtsovername door Odoaker ten nadele van Romulus Augustulus in 476 geloochend. De historicus die het begin der Middeleeuwen plaatst in 476, aanvaardt dat Mohammed in 622 uit Mekka naar
Medina is gevlucht. De universalist A. Toynbee neemt eveneens de staatsgreep van Odoaker en de vlucht van Mohammed aan. Voor de kunsthistoricus tenslotte blijft het lot van de laatste Romeinse keizer eveneens een
zekerheid.
Een vraag die wel overeind blijft, is: welke waarde moeten we toekennen
aan dergelijke door iedereen aanvaarde zekerheden? Gewoon dat er een
zekerheid bestaat over een afzonderlijk feit én, voeg ik er dadelijk aan toe,
dat de historicus dit feit heeft leren kennen via een getuigenis ervan. Deze
zekerheid houdt hoegenaamd niet in dat hij het historisch feit begrepen
heeft: dat hij het gevat heeft zoals het dient gevat te worden, als een scha2 A. Schaff, o.c., p. 172.
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kel nl. tussen andere feiten waarmee het in relatie staat. Uit zijn eigen leefervaring weet de historicus dat een geïsoleerd feit een volledig kunstmatig
iets wordt. Ook historische feiten staan niet afzonderlijk naast andere; zij
verlopen in de tijd en staan in die tijd in een bepaalde orde. Ik veronderstel
dat deze laatste uitspraak past in elke geschiedenisdefinitie tot nu toe uitgesproken. Dit brengt echter mee dat de historicus de feiten moet gaan interpreteren om ze via zijn interpretatie te plaatsen in een tijdsverband. Maar
die relatie tussen de feiten treft hij niet aan met dezelfde zekerheid die hij
had bij de getuigenissen van het afzonderlijke feit zelf: elke verbinding tussen twee feiten die de historicus in zijn bronnen zou aantreffen, is gewoon
al een vroegere interpretatie! De interpretatie is dus tegelijk noodzakelijk
en -- daar zij wel moet uitgaan van de historicus -- ook subjectief. Elke
historicus doet aan interpretatie, maar jammer genoeg beschouwt hij te weinig het probleem van de gevarieerdheid in zijn historisch denken over hetzelfde verleden. Nochtans lijkt het mij mogelijk deze diverse interpretaties
te rechtvaardigen vanuit een wetenschappelijke methode.
In de geschiedschrijving kan ik constateren dat de historicus vanuit zijn
eigen tijd de getuigenissen uit het verleden bekijkt 3 . Dit volstaat evenwel
nog niet als rechtvaardiging van zijn handelwijze: daarmee wordt de tijdgebondenheid van de historicus wel geconstateerd maar nog lang niet verklaard! De verklaring daarvan lijkt mij samen te hangen met het verklaren
van de existentiële plaatsbepaling van de mens. Hoe staat de mens in de
wereld en hoe bekijkt hij die wereld? Dergelijke vragen vallen binnen een
filosofische reflexie. Moet de historicus ze dan maar uit de weg gaan? In
geen geval, deze reflexie is zo belangrijk voor de geschiedeniswetenschap —
het gaat hier om niets minder dan om de verhouding van de historicus
tegenover het historisch feit -- dat de historicus niet anders kan dan de
filosofische handschoen oprapen. Voor de problematiek die ons hier bezighoudt, meen ik een valabel antwoord te hebben gevonden binnen de hermeneutische filosofie.

Fenomenologische en hermeneutische benaderingen
Volgens Husserl vertoont de alledaagse wereld of de leefwereld, onderscheiden van de hogere wereld van wetenschap en filosofie, duidelijk twee
kenmerken. De mens, of zoals Husserl het noemt, `het natuurlijk ik', ervaart de wereld als een Umwelt: ik ben mij bewust van de totale wereld,
maar deze wereld is mij nooit tegelijk in al zijn delen tegenwoordig. Dit kan

3 P. J. Bouman, Voor en na de zondvloed, Amsterdam, 1970. Door de wel bijzondere structuur van dit werk, kan het hier aangehaald worden als typisch voorbeeld.
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ook niet, want ik sta er midden in: de wereld is geordend rondom mij, het
middelpunt.
Vanuit dit standpunt bekeken verschijnt de leefwereld als afhankelijk van
mij. Een tweede kenmerk van die leefwereld staat daar diametraal tegenover: ik tref namelijk de wereld aan, en in die wereld ontmoet ik reeds gegeven voorwerpen die `vorhanden' zijn, d.w.z. of ik mij met die dingen
bezig houd of niet, ze zijn aanwezig; ze zijn mir-voraus in die zin, dat deze
dingen mijn toewending tot hen voorafgaan. De leefwereld is dus enerzijds
van-mij-afhankelijk en anderzijds niet-van-mij-afhankelijk. Nu wil de wetenschap in haar streven naar objectiviteit afzien van alle ik-afhankelijkheid. Husserl wijst dit van de hand. Het `ik' is gekenmerkt door intentionaliteit en verleent daardoor de wereld zijn zin. In wat hij de fenomenologische reductie noemt, radicaliseert hij wei zeer scherp deze ik-afhankelijkheid, waarin de betekenis van de wereld radicaal afhankelijk wordt gesteld
van het `transcendentale ik'4.
Deze filosofische voorstelling wordt onderschreven door het groeiend besef
van eigen kunnen dat we bij de 20ste-eeuwse mens aantreffen, geruggesteund als hij zich weet door de enorme versnelling van de technologie.
Samen met dit individueel waardebewustzijn komt ook een gevoel voor historiciteit naar voren. De eigen plaats van het individu in de geschiedenis
wordt sterk aangevoeld.
Nochtans ervaren we ook dat deze fenomenologische stellingname enkele
onoverbrugbare moeilijkheden impliceert. Als de leefwereld zou voortgekomen zijn uit het transcendentale ik, zou hij voor dat ik volledig intelligibel moeten zijn, en dit is niet het geval. Ik ervaar de leefwereld als iets dat
ik tot op bepaalde hoogte ken, dat ik meer en meer kan kennen, maar niet
als iets dat ik volledig adequaat ken. Merleau-Ponty constateert dan ook
dat iedere reflexie `de reflexie is op een irréfléchi
léchi dat nooit totaal in de
reflexie kan opgaan' 5. Dit laatste waarborgt trouwens de zin van de geschiedenis die bij het behoud van het transcendentale ik verloren zou zijn
gegaan.
Omwille van bovenstaande bedenkingen lijkt mij de hermeneutische filosofie juister te zijn. Herman Berger omschrijft ze als volgt: `Hermeneutische filosofie aanvaardt met de fenomenologie dat de mens door intentionaliteit gekenmerkt wordt en dat de menselijke intentionaliteit de gestalte
heeft van het ontwerp. Maar bovendien is ze bijzonder gevoelig voor het
feit dat de mens erfgenaam is. Alle verworvenheden van het verleden zijn
nu aan de mens aanwezig, omdat de mens geworpen is in een milieu waarin
4 H. Berger, De progressieve en de conservatieve mens in hermeneutisch perspectief,
Nijmegen - Utrecht, 1969, pp. 21- 22.
5 Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, 1945, pp. 1 VJ en 419.
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de verworvenheden feitelijk meespelen'. Hieruit blijkt vooreerst dat de
mens in staat is om in contact te komen met de wereld, een wereld die niet
alleen een ruimtelijke uitgebreidheid heeft (Umwelt), maar ook een uitgebreidheid naar het verleden toe. De kennis van de wereld is hier geen gegeven iets, maar moet verworven worden en in dit proces moet de mens er
rekening mee houden dat hij een uniek moment is in een evoluerende wereld waar het heden het verleden impliceert. Dit betekent o.a. dat het individu zichzelf niet mag zien als een eindpunt van een evolutie. Was dit wel
het geval, dan zou hij zichzelf buiten de geschiedenis plaatsen; een eindpunt vraagt immers geen ontwikkeling meer. Mag ik hier even verwijzen
naar de historiografie van het burgerlijke West-Europa rond de jaren 1900?
Vooral in Engeland heerste de mentaliteit dat voor hen de geschiedenis
voorbij was. In een euforie van burgerlijke degelijkheid, orde en industriële
verwezenlijkingen zag het Victoriaanse Engeland zichzelf als toeschouwer
van hetgeen er in de rest van de wereld nog kon gebeuren. De Eerste Wereldoorlog heeft dit utopisch beeld bruusk aan scherven geslagen 7 .
Belangrijke consequenties van deze hermeneutische richting zijn vooreerst
dat de waarheid pluriform kan zijn en vervolgens dat zij zelf niet buiten de
ontwikkeling valt: de kernidee in deze beide consequenties is de on-vastheid van de waarheid. Betekent dit geen uitholling van het begrip omwille
van één bepaalde filosofische conceptie?

(Historische) waarheid in hermeneutisch perspectief
Wat is `waarheid'? Volgens de klassieke definitie is een oordeel waar indien
het iets meedeelt en het in de werkelijkheid is zoals het is meegedeeld. De
grote moeilijkheid in deze definitie ligt in de omschrijving van het begrip
werkelijkheid. Binnen het kader van deze definitie spreken over `objectieve
waarheid' is gewoon een pleonasme. De waarheid komt hier naar voren als
absoluut en dus objectief. Meer en meer echter wordt nu geopteerd voor
een relatieve waarheid waarin het al dan niet waar zijn afhangt van de omstandigheden waarin het oordeel wordt uitgesproken. In het verlengde hiervan kan de waarheid geponeerd worden als een processuele verschijnings.
Voortgaande op ervaringsgegevens lijkt mij de absolute waarheidsidee van
de klassieke definitie onhoudbaar omdat hierin elke evolutie de pas wordt
afgesneden: een dergelijke visie kan nauwelijks iets anders zijn dan de
6 H. Berger, o.c., p. 23.
7 In dit verband kan ik verwijzen naar A. Toynbee, Civilization on trial, Londen,
1955, en naar P. J. Bouman, Beschavingsgeschiedenis van de 20ste eeuw, AntwerpenUtrecht, 1964.
8 A. Schaff, o.c., pp. 77 - 78.
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ouverture tot een extreem conservatisme. Verder wens ik er de nadruk op
te leggen dat de overgang van de absolute naar de relatieve waarheid gebeurd is los van de uitdrukkelijk-hermeneutische ervaring. Het is niet zo
dat de hermeneutica een bepaald evolutief waarheidsbeeld eerst heeft geschapen, maar ze heeft wel een fundament gegeven aan de reeds veranderde
houding van de menselijke geest ten opzichte van de waarheid. De tijd dat
het vaste en het onveranderlijke positief gewaardeerd werd, lijkt mij al
sinds Hegel voorbij te zijn. Waarheid is een gebeuren9. Ook het mensbeeld
dat Freud ontworpen heeft, waaruit o.a. bleek dat de mens niet volledig
bepaald is door zijn bewustzijn, ondersteunde de strijd tegen de vastheid
van de waarheid.
Tenslotte was ook de fenomenologie op de eerste plaats een verzet tegen
das fix Gegebene. `Men verzet zich tegen de vastheid, in de mening dat de
mens geen geschiedenis kan hebben, niet creatief kan zijn, als hij besloten is
in een universum waarvan de structuren al vastliggen. Wat vast is gaat nu
verstaan worden als datgene wat niet meer stroomt maar vastgelegd en
derhalve gefixeerd is. En fixatie wordt beschouwd als een aanslag op de
waardigheid van de creatieve mens'10
In het kader van een dergelijke waarheidsbenadering komt onvermijdelijk
het probleem van het relativisme naar voren. Wordt hier de deur niet wagenwijd geopend voor handige sofisten? Voor ik het gevaar van het relativisme in de geschiedschrijving zelf bespreek, kom ik nog even terug op de
concrete hermeneutische ervaring. Daarin ontmoeten wij steeds twee elementen: de mens als zingevend ontwerp, en de werkelijkheid die op zichzelf
bestaat, maar niet onmiddellijk als een intelligibele werkelijkheid verschijnt.
Deze verhouding kunnen we analogisch inkrimpen tot de historicus tegenover een historisch feit. Dit feit verschijnt steeds via een een getuigenis dat
de historicus aantreft in diverse soorten bronnen: archivalische, literaire,
archeologische enz.. Wij zeiden reeds dat de historicus nooit staat tegenover het historisch feit zelf, maar altijd tegenover een getuigenis ervan. Via
de historische kritiek (in traditionele zin) poogt de historicus zijn gevonden
getuigenis te omschrijven. Daarvoor moet hij de taal van het getuigenis verstaan, het oorspronkelijke van het later toegevoegde kunnen onderscheiden,
het ook in de tijd situeren, pogingen doen om de schrijver te kennen enz..
Kortom na dit eerste stadium heeft de historicus een welbepaald document
voor zich verschillend van andere documenten. Wat moet nu verder zijn
houding bepalen? Te weten komen wat er in dat bepaald getuigenis staat?
Maar weten wat er in een getuigenis staat, roept twee mogelijkheden op.
9 G. W. F. Hegel, Phánomenologie des Geistes, uitg. H. Glockner, Stuttgart, 1951,
pp. 11-16 en 372 - 459.
10 H. Berger, o.c., p. 29.
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Ofwel gaat de historicus fundamentalistisch te werk en pretendeert hij de
inhoud van het getuigenis op een volledig objectieve manier weer te geven
-- wat elke interpretatie uitsluit -- ofwel gaat hij hermeneutisch te werk en
laat hij het getuigenis spreken via zijn persoonlijke betrokkenheid als mens
levend in een welbepaalde tijd. Afgezien nog van het feit dat een strikt fundamentalisme m.i. onmogelijk is -- vertalingen en citaten zijn hier uiteraard
uit den boze -- is het belangrijk te constateren `dat het de fundamentalist
onmogelijk wordt te aanvaarden dat het getuigenis hem, de lezer, aanspreekt in zijn geschiedenis, want hij wil de tekst buiten zijn ontwikkeling
houden daar deze, de tekst, anders met de ontwikkeling van zijn gedachten
mee zou evolueren'11.
Indien echter de historicus als hermeneut optreedt, schiet hij dan niet tekort
in zijn eerbied tegenover het historisch feit? Is ondanks alles de houding
van de fundamentalist niet eerlijker? Bij nader toezien blijkt dit helemaal
niet het geval te zijn. Elke historicus ziet een tekst, een monument ... uit
het verleden als een middel om meer te weten te komen over dat verleden.
Oorspronkelijk nu verschijnen deze getuigenissen als vreemde objecten.
vreemd naar vorm en inhoud, dus onbereikbaar. Willen ze echt getuigenissen worden. d.w.z. zinvol verwijzen naar iets anders, dan moet de historicus die vreemdheid opheffen. Concreet betekent dit dat de historicus dat
oorspronkelijke vreemde object in zijn wereld moet binnenbrengen, met
zijn eigentijdse expressiemiddelen moet reproduceren.
Bij deze stellingname behoren twee opmerkingen. Vooreerst moet men er
rekening mee houden dat de mens als ontwerpend wezen verschijnt 12 , zodat
de vreemdheid waarvan hier sprake is, nooit volledig kan zijn: de interpreet en het te interpreteren getuigenis behoren tot dezelfde traditie. Met
traditie wordt hier bedoeld de continuïteit van het zich herinneren die een
gemeenschappelijkheid van fundamentele en dragende voor-oordelen tot
stand brengt tussen de interpreet en zijn tekst13. De getuigenissen die behoren tot deze gemeenschappelijke traditie zijn de mens vertrouwd in zijn geworpenheid, maar hem nog vreemd in zijn ontwerpen 14. In zijn interpretatie, in zijn `ontwerpen' opent de mens zich nieuwe mogelijkheden, opent hij
zich een toekomst. Hiermee ben ik beland bij de tweede opmerking. Het
feit dat de historicus (hermeneut) het oorspronkelijk vreemde object in zijn
wereld binnenbrengt, betekent dat het getuigenis een `meer' heeft gekregen,
een `meer' aan woorden, een `meer' aan waarheid, een meerwaarde. In een
werkelijk evoluerende traditie is het onvoltooid karakter van het getuigenis
11 H. Berger, o.c., p. 58.
12 Cfr. supra, p. 307.
13 J. Vandenbuicke, Hans-Georg Gadamer. Een filosofie van het interpreteren,
Brugge, 1973.
14 H. Berger, o.c., p. 71.
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minder onvoltooid geworden. De interpreet heeft een actieve bijdrage geleverd tot de vooruitgang van de kennis. Hij heeft iets nieuws, iets vreemds
— deze termen steeds bekeken vanuit het standpunt van de mens als ontwerpend wezen — naar voren gebracht.
De hermeneut maakt dus het getuigenis reëel, produktief; de fundamentalist daarentegen gaat het getuigenis niet in zijn tijd wi ll en binnenbrengen,
waardoor het onbegrijpe lijk blijft en ophoudt getuigenis te zijn.

Relativisme en zekerheid in de geschiedeniswetenschap
Nu de individuele mens zo expliciet werd binnengebracht in de geschiedeniswetenschap, komt uiteraard het probleem van het relativisme in deze
wetenschap en daarmee samenhangend het probleem van de zekerheid in
de historiografie zeer sterk naar voren.
Vooreerst wil ik duidelijk stellen dat men een onderscheid moet maken tussen een kennis-theoretische en een kennis-praktische benadering van het
zekerheids- en objectiviteitsprobleem. De kennis-theoretische benadering
onderzoekt het probleem van de zekerheid en de onzekerheid van onze
kennis (in casu beperkt tot de kennis van het verleden), terwijl de kennispraktische benadering een zuivere vaktechnische kwestie is omtrent de zekerheid van bepaalde feitelijkheden (de filologisch-kritische methode van
Niebuhr, de werkzaamheden van Ranke, de diplomatiek enz.). Voortgaande op eigen inzicht en aanleunend bij J. Romein en P. J. Bouman15, wil ik
hier duidelijk stellen dat deze techniek de geschiedeniswetenschap weliswaar vooruit heeft geholpen, maar dat zij ons geen stap dichter bij een kennis-theoretische zekerheid kan brengen. Het feit dat bisschop A op een welbepaalde datum niet op een welbepaalde plaats B aanwezig was zodat hij
een bepaalde oorkonde niet heeft kunnen uitgeven, belet geenszins dat de
historicus als subject in het object van zijn studie aanwezig blijft.
Ik neem dus aan dat het verleden een objectieve en kenbare realiteit is
waarvan de betekenis niet zonder meer op voorhand gegeven is, maar
wordt in de tijd. Hoe en in hoeverre is deze realiteit te kennen? Dit lijken
mij vragen die dienen behandeld te worden binnen een historische kennistheorie, die heeft uit te maken wat we in de geschiedeniswetenschap onder
objectief zullen hebben te verstaan en wat niet. Tot op de hoogte waarop
objectiviteit mogelijk zal blijken, tot op diezelfde hoogte is er ook zekerheid'6.
Ook de vraagstelling naar het historisch weten verloopt via de trits subject15 J. Romein, Historische lijnen en patronen, A'dam, 1971, p. 101.
P. J. Bouman, In de ban der geschiedenis, Antwerpen - Utrecht, 1962, p. 13.
16 J. Romein, o.c., p. 97 - 98.
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object-weten. In dit verband brengt A. Schaff drie modellen van een kennisproces naar voren' 7. In een eerste model ziet men het weten als een
weerspiegeling van het object waarbij het subject optreedt als een passiefreceptief element. Het idealistisch-actief model vervolgens ziet het object
louter als een produkt van het subject dat schepper van de werkelijkheid
wordt. Het derde model tenslotte beklemtoont de wisselwerking tussen subject en object: zowel het subject als het object worden hier als objectief
bestaand aangezien. In de praktijk van de geschiedeniswetenschap vinden
wij de eerste twee modellen terug in het positivisme en in het Prsentismus1s
Het positivisme met als vaandeldrager Leopold von Ranke omschrijft de
historische kennis als dé ware kennis van het verleden, vrij van elke subjectieve factor. Het Prksentismus met Hegel als voorloper en B. Croce als
geestelijke vader ziet de geschiedeniswetenschap als de projectie van de huidige tijd in het verleden. Met geen van beide standpunten kan ik vrede
nemen. Ranke is in feite een fundamentalist, waar hij het verleden en het
heden volledig los van elkaar ziet. Zijn positivistische benadering van het
verleden (die eist dat de historicus zich losmaakt van de tijd waarin hij
leeft) wordt trouwens ab origine fundamenteel ondergraven. Leefde hij immers niet in de bloeiperiode van het positivistische wetenschappelijke denken? Dat hij verschillende generaties historici tot op de dag van vandaag
heeft kunnen beïnvloeden, ligt m.i. wel voor een groot deel hieraan dat hij
hun een comfortabele oplossing voor hun epistemologische problemen heeft
gegeven. Als de historicus bepaalde spelregels van de historische kritiek en
van `afstand-scheppen' toepaste, kon hij immers objectieve tijdloze waarheden i.v.m. het verleden aanduiden. Afgezien van de filosofische opwerpingen hiertegen kan men ook wijzen op een dubbele methodologische fout.
Primo is er hier de voortdurende verwarring tussen techniek en methode.
In de geschiedenis zoeken we naar de historische waarheid: `wanneer wij
de techniek de instrumenten noemen, met behulp waarvan wij de historische waarheid benaderen, dan is de methode het apparaat met behulp
waarvan wij die instrumenten maken' 19. Dus, vóór wij aan historische kritick doen, moeten wij ons eerst bezinnen over wat wij kunnen kennen.
Secundo wordt het afstand-scheppen vaak te eenzijdig verstaan als een afstand-in-de-tijd. Er wordt echter ook een afstand-tot-het-ik mee bedoeld.
Deze afstand-tot-het-ik nu kan zo groot zijn dat het te onderzoeken getuigenis niet in staat is om bij de onderzoeker nog vragen op te roepen, vragen
die nochtans noodzakelijk zijn om de interpretatie op gang te brengen. Men
17 A. Schaff, o.c., pp. 59 - 63.
18 A. Schaff, o.c., p. 83 e.v..
19 J. Romein, o.c., p. 254.
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kan het immers zo stellen dat de vraag waarmee men naar het getuigenis
gaat, impliciet door het getuigenis zelf aan ons gesteld werd".
In de praktijk tonen heel wat opgedrongen licentiaatsverhandelingen aan
dat een te grote afstand tussen het getuigenis en de interpreet dikwijls nefaste gevolgen voor het werk heeft.
Ook het Prasentisrnus kan mij niet voldoen. Kan ik mij vanuit filosofisch
en historiografisch standpunt wel akkoord verklaren met enkele facetten
van deze richting, zoals het benadrukken van de subjectiviteit van de historicus en het nooit af zijn van de geschiedenis, dan lijkt het mij globaal genomen toch te idealistisch. Hermeneutisch gezien is dit onaanvaardbaar
aangezien het object een autonoom, onafhankelijk van het subject staand,
bestaan heeft. De hermeneut interpreteert een objectief bestaand gegeven.
Historiografisch bekeken is dit idealisme ook niet vol te houden. Hoe verklaart men dan immers het feit dat in alle historische werken over een bepaald onderwerp steeds dezelfde feitelijkheden terugkomen?
Nu ik zowel het positivisme als het Prusentismus heb afgewezen moet ik
een andere weg zoeken om te komen tot historische waarheid. Ik vertrek
hiervoor van het derde kennismodel: een subject en een object die allebei
`los' van elkaar kunnen bestaan en waar het subject in staat is om via een
actieve daad het object te leren kennen. Dit actieve subject zit in zijn kennis echter vast in een tijdsgeest. Op die manier wordt de mens tegelijk
schepper en resultaat van de beschaving.
Het grote gevaar voor de geschiedeniswetenschap, namelijk het relativisme,
blijft bij deze omschrijving (waar de subjectiviteit sterk benadrukt wordt)
nog altijd reëel. Nochtans lijkt er mij geen adequatere omschrijving van de
verhouding historicus - verleden mogelijk. Tot op bepaalde hoogte zal de
subjectiviteit in de geschiedschrijving onvermijdelijk blijven. Een merkwaardige oplossing, die ik voorlopig kan bijtreden, heb ik gevonden bij
I. Romein. Tussen de objectiviteit en de subjectiviteit ziet hij maar één valabel compromis, namelijk het opnemen van de subjectiviteit in de definitie
van de objectiviteit. Zo komt hij dan tot deze omschrijving: objectief is die
geschiedschrijving die in overeenstemming is met de tijdsgeest ... Ik zie de
ware tijdsgeest van nu in de emancipatiestrijd van arbeiders en boeren en
zolang die duurt, is voor mij de kritische wetensvorm, die daarbij behoort,
de dialectisch-materialistische. Zij dus waarborgt, naar mijn mening, voor
ons de grootst mogelijke mate van objectieve kennis omtrent het verleden.
... Deze zekerheid, die ik zie, is de lezer misschien niet veel waard? Indien
zo, dan moet ik er in berusten. Meer heb ik niet te bieden21.
Waarom haak ik in op de mening van Romein? Ik ben er mij wel van
20 J. Vandenbulcke, o.c., p. 146.
21 J. Romein, o.c., p. 115.
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bewust dat de terminologie vaag blijft -- vooraleer men echter deze kritiek
hanteert, wil ik er op wijzen dat het gebruik van `vage' termen zoals Renaissance, socialisme e.a. nooit kritiek heeft uitgelokt --- maar het is vooralsnog de enige definitie die aansluit bij mijn eigen ervaring i.v.m. de historiografie en i.v.m. de hermeneutiek. Romein spreekt hier over de tijdsgeest
zoals hij die beleeft, als basis voor zijn geschiedschrijving. Vanuit het standpunt van de door hem ervaren tijdsgeest bedrijft hij dus geschiedeniswetenschap, m.a.w. vroegere perioden worden door hem vanuit zijn eigen periode bekeken, maar tegelijkertijd wordt zijn periode voortdurend geconstitueerd door de traditie. Dat hij zijn tijd en de traditie bepaald ziet door de
ontvoogdingsstrijd van arbeiders en boeren lijkt mij niet herleidbaar tot het
verwijt dat het hier slechts zou gaan over een puur ideologische vooronderstelling. Romein vertrekt hier inderdaad van een vooroordeel, maar dit
vooroordeel is noch occasioneel noch toevallig: het is gegroeid uit zijn confrontatie met de overlevering waarin bepaalde elementen hem gegrepen
hebben. M.i. betreft het hier een `waar vooroordeel' aangebracht door de
traditie22.
Waarom kan ik nu de stelling van Romein aanvaarden en die van Ranke
niet, alhoewel deze laatste toch ook schijnt te vertrekken van zijn tijdsgeest?". Bij Ranke heeft dit een heel andere draagwijdte dan in het geval
van Romein. De periode die Ranke beleeft, wordt door hem niet binnen
een evoluerende traditie geplaatst. Ranke ziet elke geschiedenisperiode als
een afgesloten geheel -- de zinscontinuïteit wordt hier doorbroken -- die
men enkel wetenschappelijk kan benaderen door uit zijn eigen tijd te stappen en door terug te keren naar de voorstellingswijze van die periode uit
het verleden'. De houding van Ranke is een gedistantieerde, gereflecteerde
houding die geen ruimte laat voor het laten meespelen van de eigen tijd.
Een dergelijke benadering kan m.i. nooit verder reiken dan het oproepen
van een esthetisch-historische interesse.
22 Cfr. supra, p. 310.
23 Cfr. supra, p. 312.
24 J. Vandenbuleke, o.c., pp. 30 -

36.

Alledaagsheid .
C. Verhoeven

1
Van alle dingen die tot thema van reflectie en discussie gemaakt kunnen
worden, is de alledaagsheid een van de minst voor de hand liggende. Want
wij leven erin als in een element en zwemmen erin als vissen in het water.
En, zoals iemand zei, wanneer vissen konden praten, zouden ze alles ter
sprake brengen behalve nu juist het water. Het is te vanzelfsprekend en te
alomvattend om gethematiseerd en daardoor naast en tegenover andere
zaken gesteld te worden.
Het lijkt tegenstrijdig over alledaagsheid te praten, omdat we daarvoor
buiten ons element moeten treden. We praten wel oneindig veel over alledaagse zaken, maar wij praten dan alledaags en dat praten maakt een deel
uit van het alledaagse leven zelf en laat de vanzelfsprekendheid daarvan
onaangetast. Het is, juist omdat het over zulke zaken gaat, een nauwelijks
gethematiseerd gebabbel, meer gericht op het in stand houden van verbindingslijnen dan op het overbrengen van een boodschap.
Spreken vanuit de reflectie, neem ik nu maar even aan, verschilt van dit
gebabbel. Het trekt iets harder aan de vanzelfsprekendheid van de elementen, het is minder bezorgd om de communicatielijnen dan om de boodschap
en weer minder om de boodschap dan om de code waarin die gesteld wordt.
Nog sterker: het stelt de verbindingslijnen zelf ter discussie. Reflexief spreken over alledaagsheid kan eventueel alledaagse zaken tot thema kiezen,
maar dan gaat het niet over die zaken op zich, maar over hun alledaagsheid, dus over het niet zo vanzelfsprekende feit dat dingen gewoon worden
en dat zij schijnbaar die gewoonheid hieraan danken dat wij ook in ongewone gebeurtenissen en dingen geloven, die tot een andere orde behoren.
Ergens moet dus een breuk in onze wereld en onze taal zijn, zodat we in
een taal die pretendeert niet-alledaags te zijn, kunnen spreken over een
alledaagse wereld en de alledaagsheid daarvan. Zonder die breuk zou de
vanzelfsprekendheid zo groot zijn dat ze nietszeggend en stom bleef. We
* Lezing in het kader van het seminar `Levensloop en alledaagsheid als sociologische
thematiek', Sociologisch instituut Rijksun iversiteit Utrecht. 14 juni 1974.
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zouden er niet over spreken, want niets zou ons ertoe inspireren of dwingen
haar als een afzonderlijk verschijnsel aan te wijzen en dat op een afstand te
beschouwen. De mogelijkheid tot reflectie betekent dat wij noch in onze
wereld, noch in onze taal wonen als een vis in het water. Wij zijn vissen die
buiten het water kunnen leven; in de reflectie zijn wij zelfs vissen die ons
zelf uit het water kunnen halen en tot voorwerp van beschouwing kunnen
maken. De taal van de reflectie komt voort uit een breuk in ons wonen en
staat in dienst van onze pogingen die breuk te herstellen of bewoonbaar te
maken.
2
Wanneer wij de reflectie, met enige hardnekkigheid beoefend, door middel
van de nogal weidse naam `filosofie' aanduiden, vinden wij in de geschiedenis daarvan een aanknopingspunt voor een beschouwing over `alledaags' en
`gewoon'. De filosofie kenmerkt zich vanaf haar begin in de Griekse oudheid door een polemische houding tegenover de kwalificatie `gewoon'. Zij
vindt namelijk haar inspiratie in de verwondering: verwondering is haar
begin en haar beginsel. Filosofie is nauwelijks iets anders dan de radicalisering hiervan en zij is niet geroepen haar op korte termijn te boven te
komen als een kinderziekte. De filosofie is dus niet in staat om wat dan ook
te beschouwen onder het aspect van zijn gewoonheid, alledaagsheid of vanzelfsprekendheid, tenzij met de bedoeling juist aan het ongewone en verwonderlijke daarin het volle pond te geven. Wat zij in haar reflectie betrekt
maakt zij, door haar uitgangspunt alleen al, ongewoon. Binnen de horizon
van de filosofie is er geen alledaagsheid. Niets is ooit gewoon. `Alledaagsheid' is geen wijsgerige categorie. Een filosofie van de alledaagsheid explodeert in onze handen. Hiermee wordt uiteraard niet de realiteit van het
verschijnsel ontkend, ook niet direct zijn bestaansrecht, maar alleen een
noodzakelijke veronderstelling van een wijsgerige benadering, een methodische beperking daarin, aangegeven. Ik denk dat deze beperking ook geldt
voor bv. een literaire beschrijving van de alledaagsheid. Hoe exact die beschrijving ook mag zijn, zij maakt niet a ll een geen deel uit van de alledaagsheid, maar heft die zelfs op, niet op grond van grote pretentie, maar door
de thematisering zelf.
3
Die afstand is al aanwezig in de aanduiding `alledaags': het woord is gevormd en wordt gebruikt vanaf een distantie. Wij hanteren woorden als
`gewoon' en `alledaags' bij de gratie van de mogelijkheid het ongewone en
niet-alledaagse op zijn minst te denken. Ook het woord `eenvoudig' treedt
bij voorkeur op in de, enigszins gespleten, situatie dat degene die het gebruikt zich bevindt buiten de categorie waarover hij praat. Als iemand het
heeft over `gewone' mensen, dan sluit hij bijna automatisch zich zelf uit en
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wanneer een gelovige zich `een eenvoudige gelovige' of `een argeloze kerkganger' noemt, krijgen we onwillekeurig het gevoel dat hij minstens op het
randje van die groep staat en zich misschien wel een priester voelt die de
groep van eenvoudigen en gewonen manipuleert. Wie gewoon is, noemt zich
bij voorkeur niet gewoon: als hij dat doet, is er iets aan de hand met zijn
gewoonheid of zijn opvatting daarover.
`Alledaags' betekent in het Nederlandse spraakgebruik op de eerste plaats
dat wat in de omgeving van degene die het woord gebruikt, elke dag terugkomt, dag aan dag gebeurt. Die herhaling wordt in al haar veronderstelde
saaiheid ook uitgedrukt in het Duitse `tagtglich', een van de uiterst zeldzame woorden in ons taalgebied, waarin de redup li catie niet kinderachtig
bedoeld zal zijn, maar eerder iets als het treiterend karakter van kiespijn
moet uitbeelden, de eindeloze en vervelende herhaling van het identieke,
waarin zelfs een waarnemer dreigt te worden ingesponnen.
Behalve deze herhaling die aan dezelfde plaats gebonden is, bv. aan een
gezin, duidt `alledaags' ook op de frequentie waarin verschijnselen zich op
verscheidene plaatsen voordoen. In die betekenis is de geboorte van een
kind, een tamelijk zeldzame gebeurtenis in de meeste gezinnen, volstrekt
eenmalig in een menselijk leven, en daarom ook wel een `wonder' genoemd,
een alledaags verschijnsel; het doet zich elke dag duizenden keren voor.
Nog pas geleden kon dan ook een promovendus aan zijn proefschrift o.a.
deze, niet al te gewaagde, stelling toevoegen: `de geboorte is geen wonder'.
Tegen wie hij hiermee wilde polemiseren is niet zo duidelijk; het moet
iemand zijn die hardnekkig en op wetenschappelijke gronden beweert dat
de geboorte een wonder is. Misschien ook wilde de promovendus alleen
maar aansluiten bij de tendentie de wonderlijkheid van een gebeurtenis in
een negatieve betrekking te zien tot de frequentie ervan. Een wonder is per
definitie zeldzaam, maar dan a ll een wanneer het als zeldzaam gedefinieerd
wordt, bij voorkeur met een nadere bepaling van die zeldzaamheid erbij.
Want wat binnen het verloop van één mensenleven uniek of zeldzaam is,
kan, over de hele wereld gezien, uiterst alledaags zijn. Er is ook een andere
definitie denkbaar, bv. die van Schleiermacher, die het wonder omschrijft
als de religieuze benaming van een gebeurtenis. Het taalgebruik distantieert
zich van deze omschrijving, want als derde betekenis van `alledaags' vermeldt het woordenboek: gewoon, banaal, niet merkwaardig. Als terrein van
de frequentie zal hier eerder de wereld bedoeld zijn, de hele geschiedenis en
alles waarvan wij getuige zijn dan het bestaan van een enkel individu. `Alledaags' in deze zin heeft zich ontwikkeld uit een tegenstelling tot `zondags'.
Het komt voor vanaf het einde van de achttiende eeuw. In de correspondentie tussen Betje Wolff en Aagje Deken vinden we de verzekering: `De
natuur had noch U noch mij tot alledaagsche-vrouwen geschikt'. De eman-
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cipatie begint met de verwerping van de alledaagsheid. En in de `Historie
van den Heer Willem Leevend' (Den Haag, 1786 dl. I, blz. 328) komen de
dames tot een uitspraak die voor een beschouwing over alledaagsheid zeer
bruikbaar is: `De alledaagsche mens verwondert zich nooit'. Verwondering
lijkt hiermee tot een voorrecht van zondagskinderen te worden. Niet alleen
het wonder wordt zeldzaam, maar ook de waarneming daarvan: veel wonderen blijven onopgemerkt of: de meeste gebeurtenissen krijgen geen religieuze, zondagse naam.
4
Als we ons aan dit spraakgebruik houden, zijn we gauw uitgepraat. Over
het alledaagse valt niets te zeggen, het is te definiëren als dat wat vanzelf
spreekt en waarover dus niet gesproken hoeft te worden. Het is afgevoerd
van de lijst van serieuze gespreksthema's. Wanneer de geboorte geen wonder is, maar heel gewoon, is degene die daar lyrisch over doet, zelf een
beetje ongewoon.
Maar hier vindt de verwondering weer een aanknopingspunt. Hoe komt het
dat wij iets `gewoon' of `alledaags' noemen zodra het bv. wetenschappelijk
verklaarbaar is? Wij kunnen moeilijk aannemen, dat de wetenschap in
dienst staat van de geblaseerdheid. We zien dan ook dat wetenschapsmensen meestal meer verbaasd dan geblaseerd zijn. Het voorwerp van hun deskundigheid wordt voor hen niet zo gauw alledaags. Wordt de geboorte
banaal omdat zij volgens bepaalde en bekende wetten verloopt of worden
wij aangespoord onze drang naar weten nu eindelijk maar eens te verplaatsen naar nog onontgonnen gebieden? Deze vragen zouden tot uitvoerige
beschouwingen van wetenschapsfilosofische aard kunnen leiden, maar ik
zou de oeverloosheid van de verwondering willen inperken tot de constatering, dat kennis van wetten ons wel verdacht maakt op de herhaling van
verschijnselen, maar ze daarom nog niet restloos verklaart. Alleen een restloze verklaring, gecombineerd met een volledige voorspelbaarheid en
bovendien gekoppeld aan een complete praktische hanteerbaarheid maken
een verschijnsel gewoon. Maar, aangenomen dat dit stadium te bereiken is.
dan zou de verklaring zelf een object van verwondering worden. Verwondering over de geboorte zou dan plaats kunnen maken voor verbazing over de
feilloze bepaling van het geboorteuur, het geslacht, gewicht en eigenschappen van de baby. Het wonder van de natuur zou vervangen worden door
het wonder van de wetenschap, dat op zijn beurt om verklaring zou vragen,
en het is maar de vraag of dat nu wel een grote vooruitgang zou zijn. Voorzover ik weet is dat wonder alleen nog maar gewrocht in de industrie,
namelijk aan de lopende band en in de automatische fabricage van identieke produkten, die inderdaad door a ll edaagsheid gekenmerkt worden.
`Alledaags' schijnt iets genoemd te worden vanwege een zo frequente her-
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haling daarvan en een zo grote voorspelbaarheid dat het ophoudt een
object van verwondering, nieuwsgierigheid en andere min of meer lyrische
bejegeningen te zijn. Gewoon is het eindeloos herhaalbare en de herhaalbaarheid wordt als het criterium bij uitstek van de hanteerbaarheid beschouwd. Een verschijnsel dat wij naar believen kunnen opwekken of waarvan wij zo dikwijls als we maar willen getuigen kunnen zijn, bezorgt ons het
gevoel dat onze kennis daarvan definitief haar punt van verzadiging bereikt
heeft.
Hier kan sprake zijn van een omkering: herhaalbaarheid is een normaal
effect van kennis en beheersing, maar zij kan alleen bestaan ten opzichte
van dingen die wij inderdaad kunnen hanteren, zoals het laten koken van
water of het inschakelen van een elektrische installatie. Dan nog zijn die
dingen, in ruimer cultureel verband gezien, verwonderlijk genoeg. Maar het
is uiteraard een illusie te menen dat iets verklaarbaar en bovendien hanteerbaar, dus gewoon wordt door het feit dat wij er dagelijks de stomme getuigen van zijn. Een aantal gebeurtenissen lijken alledaags genoemd te worden
en van verwondering uitgesloten alleen op grond van hun frequentie. En dat
is een dubieus criterium.
5
Er lijkt aan dit begrip `alledaags' een bepaalde opvatting van de tijd ten
grondslag te liggen. De tijd waarin processen zich herhalen en dingen terugkeren wordt als een cyclus voorgesteld. Die cyclus is ontleend aan de herhaling: telkens weer wordt het voorjaar, elke dag opnieuw moet het eten
klaargemaakt worden enzovoorts. De cyclus van de seizoenen en van terugkerende werkzaamheden is zelf de cyclus van de tijd. Er zijn grote en kleine
cycli, naargelang de herhalingen minder of meer frequent voorkomen.
`Alledaags' heet dat wat in de kleinste cyclus is opgenomen en door de
frequentie waarmee het aan de orde gesteld wordt, tot routine geworden is.
De cirkel is rond, de tijd is vol en het avontuur is uitgesloten. De alledaagsheid vult alle dagen. De vraag is nu: zijn er dan nog andere dagen dan alle
dagen, is er een gat in de cyclus waardoor uit een andere tijd andere dan
alledaagse gebeurtenissen binnen onze horizon komen? Schijnbaar wordt in
het spraakgebruik het woord `alledaags', ondanks het generaliserende `alle'
daarin, gehanteerd vanuit de verwachting dat het zo is en dat we midden in
onze alledaagsheid, zowel in het particuliere leven als in de wereld daarbuiten, overvallen kunnen worden door bijzondere gebeurtenissen die zich
niet herhalen en niet voorspelbaar zijn. Zo'n gebeurtenis zou dan een buitenkans zijn, een kans die van buiten komt of een kans om naar buiten te
komen en aan de cirkel te ontsnappen. `Alledaags' en `gewoon' noemen wij
iets vanuit een dualistische en nogal Platoonse opvatting dat er een andere
tijd en een andere wereld is, bij voorkeur een tijd die niet cyclisch is en een
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wereld die verheven is en onze verwondering gaande houdt, hetzij blijvend,
hetzij telkens opnieuw. In dit opzicht blijkt het spraakgebruik aan te sluiten
bij het filosofisch uitgangspunt in de verwondering: de benaming `alledaags'
is gegeven vanuit een polemische houding. Het zou dan ook niet te verwonderen zijn als het woord zijn specifieke vorm en betekenis heeft gekregen
vanuit een Platoonse verheerlijking van de hogere wereld en een daarbij
passende geringschatting van het `gewone', `dagelijkse' leven.
6
In de theologie neemt het `gat' in de cyclische tijd een belangrijke plaats in
met betrekking tot de unieke gebeurtenissen die bepalend zijn voor de heilsgeschiedenis. Het heet met een Grieks woord `kairos', `gelegenheid' of `volheid der tijden'. De gelegenheid is het `andere' ten opzichte van de cyclische
tijd en de herhaling. Zij is in princpe uniek en keert niet met de seizoenen
terug; zij bevindt zich op een lineair voor te stellen tijd die voorbijgaat als
een lopende band vol buitenkansjes. De lineaire voorstelling van de tijd is
voor ons besef even elementair en onontkoombaar als de cyclische. Alles
wat in ons denken over tijd en geschiedenis met vooruitgang of met de
onomkeerbaarheid van processen te maken heeft, roept om dit beeld en
vervolgens om een verzoening van beide voorste ll ingen bv. in de figuur van
een spiraal waarin zelfs de kansen terugkeren. Strikt genomen heeft het
unieke, eenmalige gebeuren een status die totaal van het alledaagse verschilt: het kan nooit alledaags worden, precies zoals de geboorte binnen het
leven van één mens allesbehalve gewoon is. Zij is integendeel volkomen
onbegrijpelijk en niet te hanteren.
In verband met de status van het unieke gebeuren doet zich dan ook de
vraag voor, of het wel als zodanig herkenbaar is en of een eventuele herkenning ervan niet altijd te laat komt om het gebeuren als iets bijzonders te
kunnen ervaren. Wanneer een unieke gelegenheid, een kans om aan de alledaagsheid te ontsnappen naar een andere, buitengewone wereld en een
andere tijd, programmeerbaar en te voorspellen zou zijn, dan zou zij tot de
alledaagse werkelijkheid en de cyclische tijd behoren. Wij zouden er actief
tegenover staan en haar kunnen grijpen. Maar `kansen' schijnen nooit vanzelfsprekend te kunnen worden en dit betekent dat zij zich voor een deel
aan onze activiteit onttrekken.
7
Om te zien wat de aard is van dit `buitengewone' dat gesteld wordt tegenover de banaliteit, moeten we nog even in deze theologische of paratheologische sfeer blijven. Als de kairos, de zwangerschap van de tijd, zoals Paul
Tillich zei, nauwelijks of niet of alleen via een bijzonder profetisch vermogen herkenbaar is, kunnen wij wel als regel aannemen, dat de herkenning te laat komt. `Een kans waarnemen' is heel wat zeldzamer dan `een
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kans missen'. Het waarnemen komt nogal eens neer op: het nakijken hebben. In de antieke iconologie is een voorstelling van de kairos bekend in
de gedaante van een voorbijrennende jongeman met weelderige lokken op
het voorhoofd en een kaal, glad achterhoofd. Wie de kans niet ziet aankomen, kan haar niet grijpen.
Dit is van fundamentele betekenis voor het begrip 'alledaagsheid'. Want de
dualiteit van waaruit het gedacht wordt, lijkt terug te gaan op een religieuze
of mythologische voorstelling van twee tijden: de tijd waarin de unieke en
beslissende gebeurtenissen hebben plaats gevonden en de tijd daarna. Die
twee tijden zijn alleen op rituele wijze te verzoenen en bij elkaar te brengen.
Het buitengewone is dan te beschouwen als een herdenking van de eerste
tijd door mensen die te laat zijn gekomen. De unieke gebeurtenis wordt
ritueel gevierd en herdacht in de cyclische tijd en zo weer bij de herhaling
betrokken. De cyclische opvatting van de tijd heeft een rituele achtergrond.
De ritus roept de beslissende oertijd, het wonder van de geboorte of de
unieke kairos weer op om het leven van alledag aan te sluiten op een
vruchtbare bron en het daardoor te brengen op het niveau waarnaar men
heimwee heeft. De historische tijd wordt beschouwd als een verval ten
opzichte van de exemplarische oertijd. De ritus stelt de oertijd present in
een vervallen heden en is een poging de val weer op te heffen. Tegenover
alledag komt de feestdag te staan, waarop het begin herhaald of de beslissende gebeurtenis herdacht wordt. Tussen alle dagen door is er één dag die
niet alledaags is, een zondagse uitzondering, een gat in de cyclus van de tijd.
Of liever: de zondag is dat gat niet, maar de rituele reconstructie daarvan.
Ook zij is herkenbaar dank zij de herhaling en verschilt hierin niet van de
alledaagsheid. De zondag hoort bij 'alle dagen' en ook op zondag gebeuren
er geen wonderen. Voor veel mensen is hij zelfs de saaiste dag van de week.
8
Het blijkt moeilijk aan de alledaagsheid te ontsnappen en een uitzondering
daarop te construeren. Die moeilijkheid op zich zelf al kan tot het verlangen
naar ontsnapping inspireren en van de andere kant kan de ontdekking dat
het niet alleen moeilijk, maar onmogelijk is uit het gewone leven te stappen
en over te gaan op een meer opwindend of verheven bestaan, beschouwd
worden als de bron van veel hedendaagse levensmoeheid en wanhoop.
Het woord 'alledaags' constateert, zoals gezegd werd, op de eerste plaats
alleen maar de frequentie, waarin verschijnselen en gebeurtenissen zich
voordoen. De geconstateerde regelmaat bepaalt een verwachting: het alledaagse wordt tot een regel en het ongewone tot een uitzondering. De vraag
naar de verhouding tussen alledaags en buitengewoon is die naar de verhouding tussen regel en uitzondering. Hiervan kan gezegd worden dat een
regel beter is naargelang er minder uitzonderingen op zijn. Strikt genomen
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heft één uitzondering al de regel op, maar op zijn minst maakt zij de regel
discutabel. Denken in regels betekent dat wij ons verzetten tegen de uitzondering of het wonder en niet tegen de regel. Door te denken wi ll en wij een
einde maken aan het dualisme van regel en uitzondering. Zo zal een beschouwing over alledaagsheid zich tot taak ste ll en af te dingen op het kwalitatieve verschil dat lijkt aangenomen te worden tussen gewoon en ongewoon. Als die beschouwing filosofisch is en dus in de verwondering haar
inspiratie vindt, zal zich a priori verzetten tegen een oplossing die hierin
bestaat dat het ongewone tot onwerkelijk en niet-bestaand verklaard wordt.
Geen uitspraak is minder filosofisch dan: alles is gewoon. Eerder zal de
filosoof zeggen: alles is ongewoon, alles is anders, niets is wat het op het
eerste oog lijkt te zijn. En als het strijdig is met rationeel en gereglementeerd denken om twee werelden aan te nemen, een alledaagse en een
andere, als bovendien de alledaagse wereld regel is, dan rest alleen de op
het eerste oog problematische voorstelling van een wereld die tegelijk alledaags en ongewoon is.
9
Of de nadruk op het ene dan wel op het andere aspect valt, hangt af van de
interpretatie. `Alledaags' is minder een uitdrukking van een afgewogen oordeel over een kwaliteit dan wel een effect van gewenning. Het woord heeft
behalve op de frequentie van een verschijnsel ook betrekking op de waarde
ervan. Maar daarom functioneert het nog niet in een waardeoordeel; veeleer is het een onuitgesproken gevolg van het achterwege blijven daarvan.
Het is een produkt van een taxatie waarin de vanzelfsprekendheid een al te
groot aandeel heeft. `Gewoon' is niet datgene wat wij tot de bodem doorgronden, maar juist datgene waaraan wij geen aandacht meer schenken. De
betekenis van een zaak is afhankelijk van het systeem waarbinnen het geinterpreteerd wordt. Het alledaagse nu wordt niet geïnterpreteerd.
Het dualisme, vanwaaruit zo gemakkelijk gesproken wordt van alledaagsheid, alsof daarbuiten nog iets anders zou bestaan, lijkt het effect van ons
onvermogen om alles maximaal te waarderen. Dat dualisme heeft maar een
voorlopig en methodisch karakter, al is de methode waarin het past, wel die
van de haast en de roofbouw. Op zoek naar het essentiële lopen wij het in
onze haast voorbij en we mogen van geluk spreken als ons leven een omweg
blijkt te zijn waarlangs wij terugkeren op een verwaarloosd uitgangspunt.
Alledaagsheid zou dan te omschrijven zijn als het effect van een verwaarlozing. Zij zou met meer recht op te vatten zijn als een vervallen vorm van
leven dan als een kwalitatief andere ervaring van tijd en wereld. Een bewuste taxatie van het gewone leven moet zich niet afzetten tegen mythische
of utopische dromen -- tegen wolken kunnen wij ons niet afzetten —, maar
uitgaan van de reëel gegeven mogelijkheden. Dan blijkt dat de pejoratieve
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betekenis van `gewoon' de alledaagsheid wel op een afstand houdt van een
voorgesteld ideaal aan lyrisch gehalte, verwondering of spanning, maar ook
dat wat in de ene periode als alledaags ervaren wordt in een andere tijd als
een wonder of een luxe gold. In een bepaald opzicht, vooral materieel, is het
voor ons, vergeleken met de situatie van onze grootouders, elke dag zondag,
om niet te zeggen: Kerstmis. Wat ooit uitzondering geweest is, blijkt regel te
kunnen worden en zodra dat gebeurd is, wordt weer op de inlijving van de
volgende uitzondering in de regel geanticipeerd. De lineaire tijd is een
schema van verwachtingen, waarin het heden gemakkelijk verwaarloosd
wordt. Alledaags is wat dichtbij is, ongewoon wat veraf is. Het heden blijft
leeg, vergeleken bij een gemythiseerd verleden of een met verwachtingen
beladen toekomst. Op deze manier blijft het dualisme, althans inhoudelijk,
zijn voorlopig karakter bewaren en blijft de voorstelling van een andere
wereld verbonden met de ervaring van deze ene wereld. `Alledaags' betekent ook dan dat deze wereld niet samenvalt met de daarbinnen gerealiseerde mogelijkheden. Enerzijds zijn er nog nieuwe mogelijkheden te realiseren, maar van de andere kant onttrekken bepaalde aspecten in de gerealiseerde en alledaags geworden wereld zich aan onze aandacht en worden te
vroeg verwaarloosd of `gewoon' gevonden.
10
Gezien vanuit het beschouwelijke uitgangspunt van de verwondering zou
het `alledaagse', opgevat als vervallen en uit de aandacht gebannen werkelijkheid, eerder als uitzondering dan als regel gekwalificeerd moeten worden. Een verwondering, die aan het dualisme eeen einde wil maken, moet
de lyrische lading van het bestaan naar een van de beide werelden verplaatsen; als methodisch beginsel geldt niet: sommige dingen zijn alledaags en
andere onalledaags, maar: alles is gewoon of alles is ongewoon. Als alles
gewoon was, zou de verwondering niet van start komen: van haar uit is
alles ongewoon, ook het gewone. De verwondering is een gebeurtenis waardoor wij aan de gewoonte ontwennen en het alledaagse betrekken in een
nieuwe interpretatie waardoor het ongewoon wordt, of zijn eigen ongewoonheid terugkrijgt. Van de ene kant kan dit betekenen dat de wereld
meer kleur krijgt en dat de dingen die daar recht op hebben weer met een
hoofdletter geschreven worden. Een constante genegenheid kan weer Liefde
worden, sleur komt weer voor de keus te staan. Van de andere kant verdwijnt de uniformiteit in beoordeling die een groot deel van de alledaagsheid bepaalt: de normen waarnaar wij het bestaan beoordelen, komen
onder kritiek en wij vragen ons af, waarom jeugd bv. lyrischer bekeken
wordt dan volwassenheid en waarom de bloesem als minder alledaags geldt
dan de vrucht. Als elke dag zijn morgen, middag en avond heeft, is de
morgen even alledaags als de avond of even weinig. Het is niet vanzelf-
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sprekend dat we een beginfase anders beoordelen dan het vervolg en dat de
groenheid hoger getaxeerd wordt dan de rijpheid vanwege de mythische
kansen die zij lijkt te beloven of de langere toekomst die zij heeft. Het
alledaagse is niet datgene waarin alle kansen benut zijn, maar datgene waarbuiten wij, waarschijnlijk ten onrechte, nieuwe kansen zoeken.
11
Wanneer `alledaags' gebruikt wordt als een kwalificatie van gebeurtenissen
en zaken, zou de wat naïeve vraag gesteld kunnen worden of deze kwalificatie op die dingen zelf betrekking heeft, of dingen van nature alledaags
zijn dan wel alledaags lijken onder de fletse blik van verwende mensen.
Er is al gezegd dat betekenis en waarde verband houden met een systeem
waarbinnen iets geïnterpreteerd en getaxeerd wordt. Het alledaagse lijkt
daarvan uitgesloten te zijn en in zoverre slaat de kwalificatie alleen maar
terug op degene die het oordeel uitspreekt. De vraag inhoeverre de natuur
of natuurlijke processen alledaags zijn behalve in die zin dat zij zich dagelijks manifesteren, lijkt vrij absurd, omdat zij een categorie van menselijke
gewenning toepast op de natuur.
Maar we kunnen wel constateren dat het woord `alledaags' gewoonlijk
betrekking heeft op een werksituatie, dus een situatie waarin mensen zich
actief verhouden tot de wereld en daarin naar hun goeddunken veranderingen aanbrengen. `Alledaags' is `doordeweeks' en heeft te maken met het
ritme van de menselijke arbeid, eerder dan met processen die zich afspelen
buiten zijn toedoen. De zonsopgang is niet alledaags, maar het aflopen van
de wekker wel. De mens zelf is de motor achter de herhaling die hem tot
verveling brengt. Er is reden om zich erover te verwonderen dat juist in
verband met menselijke activiteit, vrijheid, zelfontplooiing, lineair voorgestelde vooruitgang in kennis en macht gesproken wordt van `gewoon' en
`alledaags', dat aandacht, verwondering en waardering zich terugtrekken
van menselijke produkten en dat de verveling zich nestelt in een herhaling
die de mens zelf op gang houdt.
12
De interpretatie hiervan kan twee richtingen in. Vooreerst kan de alledaagse grauwheid gezien worden als een produkt van onze activiteit, vooral
inzoverre die gemechaniseerd is, tot sleur geworden en zich uitdrukt in
identieke resultaten. Tegenover de variatie in produkten van de natuur is
de tot vanzelfsprekendheid geworden en volmaakt beheerste produktie van
de menselijke industrie uiterst monotoon en alledaags. De geboorte van het
zoveel miljoenste televisietoestel is geen wonder.
Een andere interpretatie, maar met verwante strekking, is deze dat onze
verveling temidden van de eigen activiteit te kennen geeft dat uiteindelijk
niet onze activiteit aan de dingen hun glans en ongewoonheid geeft, maar
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dat wij de dingen alleen in hun volle betekenis kunnen ervaren wanneer wij
ze niet beleven als een produkt, maar als een geschenk, of ook: wanneer
onze houding daartegenover niet bepaald wordt door onze activiteit en de
veronderstellingen daarvan, maar door beschouwelijkheid.
Alledaagsheid is geen wijsgerige categorie en explodeert onder het oog van
de beschouwelijkheid, omdat zij het verva llen produkt is van een wil tot
macht en heersen over de dingen. Het verval bestaat misschien niet zozeer
hierin dat een oorspronkelijke heiligheid en religieuze betekenis van de
wereld verwaarloosd is of dat gebeurtenissen en dingen door rationa liteit
verklaard worden, maar dat zij geen object van verwondering meer zijn.
Het alledaagse is de grauwheid van een volledig onderworpen en gelijkgeschakelde wereld, de fletse weerspiegeling van een mislukte greep naar de
macht. Beschouwelijkheid is een houding tegenover de wereld die niet de
pretentie heeft een greep op de dingen te hebben en ze in hun vanzelfsprekendheid te bevriezen. Het is de enige manier van denken die, om een groot
woord te gebruiken, recht doet aan het lyrisch gehalte van de wereld.

De

kunst van het overleven

Een theaterreis door Tsjechoslowakije
Carlos Tindemans

Az ja jednou zemru
s kytarou me pochovejte .. .

Enkele seizoenen geleden -- inderdaad, tot augustus 1968 -- was Praag
onbetwist een internationaal trefcentrum van het theater. Niet alleen omdat
het repertoire in de vele schouwburgen van de Tsjechische hoofdstad een
geldige staalkaart van wereldtendensen in de dramaturgie was met bovendien enkele eigen vertegenwoordigers die zelf de internationale scène hadden veroverd, maar tevens om de nieuwe artistieke vormen en esthetische
resultaten die vanuit dit collectieve laboratorium aan vele geïnteresseerde
steden in het buitenland werden getoond. Regisseurs als Otomar Krejca.
Alfred Radok en Jan Grossman, scenografen als Josef Svoboda, Ladisla‘
Vychodil, Oldrich Simacek, gezelschappen als Divadlo na zabradli, Divadlo za branou, Laterna Magica waren regelmatig te gast; auteurs als Pavel
Kohout, Ivan Klima, Milan Kundera, Vaclav Havel werden overal gespeeld. We weten allemaal dat sedertdien de politieke machtsverhoudingen
gewijzigd werden. Wat voor uitwerking heeft de nieuwe toestand gehad op
het theater?
Het Divadlo za branou werd in juni 1972 opgeheven; 0. Krejca was een
tijd werkloos en is pas sedert kort weer bezig aan het Neumann-theater te
Praag. J. Grossman heeft zijn post bij het Divadlo na zabradli verloren en
werkt nu in een regionaal theater te Cheb. P. Kohout weigert te emigreren
maar wordt enkel in het buitenland opgevoerd; M. Kundera is pas uitgeweken en werd toch niet meer gespeeld. I. Klima en V. Havel zwijgen sedert
het herstel van de orde. Dat zijn de opvallende bewijzen dat een belangrijk
deel van de eigen waarde wordt gehinderd; andere bewijzen vind je terug in
het huidige repertoire en de speelstijl. Waar de theaterbeweging vóór augustus 1968 zich toelegde op het model voor een geestelijke en morele kern
van de mens en niet langer vrede nam met het eenzijdig aanreiken van politiek-economische wijzigingen in de levensvoorwaarden, is deze expeditie in
nog niet articuleerbare verten thans volkomen afwezig. Er heerst een angstvallige code in het repertoire; de autocensuur, in het spoor van de partijcongressen, beklemtoont sedert 1971 het optimisme, de vrolijkheid, de
levenszin, ook al manifesteert zich dat in rood boulevardtheater en music-
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hallachtig tingeltangel. Kritische probleemstukken, zowel universeel als
plaats- en tijdsgebonden, zijn nagenoeg verdwenen. Het resultaat is trivialiteit en grauwe middelmatigheid. Het publiek, dat geleidelijk door het sleuteltheater van de nieuwe auteurs tot het herkennen van tekens en symbolen
geschoold was en een sterke relatie tot de scène had ontwikkeld, is teruggevallen tot het ondergaan van de partijtrouwe huisthematiek; zoutloze consumptiedramatiek wordt uitgegeven voor wezenlijk, routinespel wordt toegejuicht als wereldniveau. Maar vergis je niet, het Tsjechoslowaakse theater zelf is zich daarvan erg bewust; het handelt onder druk van de omstandigheden en hunkert nog steeds naar de thans verboden domeinen van vrije
expressie en wezenlijk zoeken. De meeste directeurs zijn na 1968 vervangen; zij geven thans de toon aan omdat de conjunctuur dit opeist; het theater werkt aan de kleine kanten van het bedrijf en speelt op reserve. Overleven is, ook na Brecht, nog steeds een concrete kunst in deze wereld.
Toch is er, ook na 1968, dramatisch nog wel iets getoond. Oldrich Danek
(1969. ik kom naar Praag), M. Kundera (1969, Twee oren, twee huwelijken), J. Topol (1972, Twee nachten met een meisje), A. Vostra (1970, Op
het scherp van het mes), L. Smocek (1969, De gekkentuin), P. Karvas
(1968. Experiment Damocles), V. Renc (1969, Bittere thuiskomst) zijn geduld maar tegelijk onschadelijk gemaakt door verwijten van revisionistische
instelling; op uiteenlopende wijze vertegenwoordigen ze het absurde als
transparente kunstvorm waarin het gekdoen en de clownerie wanhopige
pogingen blijven om zich tegen gemechaniseerde levensconventies te wapenen. Ze dromen over een mogelijke zin en relatie van het individu voor en
tot de maatschappij; het gefingeerde realisme van hun utopie wordt geleidelijk ingeruild voor een scherpere analyse van het innerlijke leven en de
morele problemen. En mag deze dramatiek inderdaad provocerend aandoen, dan ontstaat dit machteloze gebaar niet uit existentiële verveling
maar uit de geëmotioneerde behoefte aan een identiteit.
Ondertussen gaat het sprookje om dat een dramatische renaissance is ontstaan in Slowakije. Dat is vooral een politieke intentie; sedert de federalisering op 1 januari 1969 moet Slowakije achter het cultureel betere Tsjechische deel vandaan komen en ook de dramatiek maakt van deze campagne
deel uit. Wel is het opvallend dat de Slowaakse auteurs druk gespeeld worden, ook buiten Slowakije. Namen als Jan Solovic, Ivan Bukovcan, Osvald Zahradnik en Jan Kakos gaan rond, iets minder ook Stefan Kralik en
Stefan Sokol. Toch is de ware reden vrij simpel. Politiek inderdaad wat
achterlijk, heeft Slowakije in 1968 slechts een schaduw van de strijd gekend
die Praag heeft gedecimeerd; er diende dus te Bratislawa nauwelijks gezuiverd. De vrij slappe auteurs konden zonder achterdocht gepousseerd worden, omdat de hele dramatische bent in de Tsjechische deelstaat gecompro-
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mitteerd was en dus uitgesloten werd. De totale leegte in Praag is de grote
kans geweest voor de bedenkelijke waarde van de Slowaakse dramatiek.
Niemand, ook de taaiste partijgenoot niet, is werkelijk tevreden over de
kwaliteit van het huidige aanbod, maar er is geen keuze. Daarom is, naast
de enkele Tsjechen van de oudere garde (Jan Drda, Miroslav Stehlik, Vojtech Cach) die op de partijtoer zijn gegaan, het Sowjetaandeel in het repertoire zo aanzienlijk. De eigen stukken voor het lopende seizoen aangekondigd (door Jána Knitlova, Vojtech Cach, Jan Otcenasek, Miroslav Stehlik)
zijn openhartig didactisch; ze willen de jonge generatie voorlichten en opleiden, in een geest van socialistisch patriottisme en proletarisch internationalisme. De nutsfunctie staat voorop, de kunstwaarde is voorlopig bevroren.
Hoe komt de theatrale kwaliteit onder deze druk te voorschijn? De stukken
van J. Solovic (1974, Meridiaan) en 0. Zahradnik (1972, Solo voor wand-

klok) zijn vooral conversatiestukken. Solovic plaatst een vader, verdienstelijk partizaan die zijn bescheiden functie in het leven heeft bewaard en niet
tot de partijbonzen behoort, tegenover zijn beide zoons die het zonder bescherming en favoritisme ook in de nieuwe staat niet tot de universiteit
kunnen brengen; het scenario drijft op sterke ruzie- en actiescènes die
echter door het uitlokkende woord- en wederwoord geactiveerd worden,
wat eindeloos door zou kunnen gaan als vader niet met een hartcrisis het
stuk werd uitgedragen. Het belang zit enkel in de wat vreemde problematiek die intern-morele problemen van het socialistisch-collectieve gedrag
aanklaagt; dat gebeurt echter in de reinste burgerlijke conflictvorm waarin
erotische spanningen vervangen werden door doctrinaire. Zahradnik levert
betere speelpretexten af maar ze zijn toch wel erg dun en bedacht en ze
slagen er niet in een gebonden geheel uit te maken; de verlangde stijl is de
petieterige binnenhuisstijl van slofferige mensjes, op solistische miniatuur
afgestemd, enkel wat verstoord door het cliché-gedrag van de jonge generatie die ook hier op sex verslingerd blijkt. De gore aankleding en de broze
karakterisering kabbelen zoetjes voort; spanning zit er niet in, als nog een
schijn van samenspel wil worden gered.
Vojetch Trapl (1972, Voor wie de klok luidt) heeft augustus 1968 als thema
genomen; het resultaat is een schoolvoorbeeld van geraffineerd programmatheater. Het drama heeft geen gesloten structuurvorm, ofschoon het een
processtuk is; het is integendeel samengevlochten uit talrijke flitsscènes die
heel behendig de ideële basis van het centrale gebeuren versplinteren en
consequent worden afgerond met een directe inspraak op het publiek in de
zaal. Het fenomeen van de Praagse lente wordt herleid tot een incidenteel
`houligan'-optreden; de daders van een poging tot doodslag, een stel jongelui onder de verkeerde invloed van een sensatiejournalist, worden door de
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procureur afgetast naar hun motieven. De reconstructie van de geheimzinnige achtergronden vormt de draad van het dramatische verhaal. Deze
sinister getekende figuren krijgen echter geen tijdsachtergrond; alles wordt
gereduceerd tot onmiddellijke beïnvloeding en structurele karaktertekorten.
De procureur is een dame die een privé-gezinsconflict happy-enderig voltooit als haar man zelf ook bij de gewraakte incidenten betrokken blijkt;
haar ook al bedwelmde dochter kan ze dan keurig bij het handje nemen en
de socialistische toekomst binnenleiden. Dit alles gebeurt met het slagwoord van `gerechtigheid', zonder enige discussie van de (eventuele) basis
van de beweging. Aanvankelijk worden nog enkele feilen in haar juridische
opgang gesuggereerd, maar ook die worden uiteindelijk weggeruimd; over
blijft de smetteloosheid van de conventioneel-socialistische militante heldin.
De optimistische tragedie herleid tot een wel erg dorps schijngevecht. Deze
perfide dramaturgie (maar uiterst consequent aangebracht) wordt voorbeeldig gediend door een al even perfide regie (Ján Ondrejka) en scenografie
(Jan Hanák) in het stadstheater van Kosice. De procureur staat bestendig
op de voorgrond, nog geïsoleerd door een perfecte reflectortechniek, de dissidente bengels staan lateraal op de scène en bovendien meestal met de rug
naar het publiek, identiteitsloos en zeker bedoeld om niet tot identificatie te
leiden. In hun getuigenis zijn ze zenuwachtig, ongeduldig, onbeschoft, leugenachtig en door onderlinge beschuldiging wordt tenslotte de ware toedracht achterhaald, terwijl de procureur, ook midden de meest particuliere
scènes, enkel op de legale weg georiënteerd blijft. De zaal bleef er erg koel
bij, maar het valt niet te loochenen dat het stuk zijn intentie koelbloedig
realiseert. Het is een slecht stuk om zijn eenzijdigheid in de probleemstelling, zijn dosering van de taferelen, zijn spanningsloosheid, zijn onmenselijkheid, maar het is efficiënt naar zijn eigen normen. Het is adembenemend
voor de mentale duidelijkheid.
Is dit een definitief oordeel over het theater? Bepaald niet. Als de artiesten
niet afgeremd worden door de plichtdramatiek (waartoe tot op bepaalde
hoogte de zorg voor de nationale klassieken als Alois Jirasek en J. K. Tyl
eveneens behoort), wordt er indrukwekkend gaaf theater gebracht. Voorstellingen van F. Crommelynck (Le cocu magnifique),
ique), L. Tolstoj - E. Piscator (Oorlog en Vrede), W . Saroyan (T he Time of Your Li fe)
e) door het Nationaal Theater te Bratislava, van W. Shakespeare (Hamlet) door de Nova
Scena te Bratislava, van A. Schnitzler (Anatol) door het theater te Kárlovy
Vary, en vooral van N. Gogolj (De revisor) door de Cinoherny Klub te
Praag, hadden stuk voor stuk een hoge kwaliteit. Crommelynck was verknipt tot een geestige, clowneske parodie op zichzelf en zijn dwangidee
waar een muzikale komedie ontstond waarin de improvisatietechniek (verbaal en plastisch) tot sterke cabaretstaaltjes gelegenheid gaf. Tolstoj kon
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moeilijk kiezen tussen een prachtige illustratie van een voorbij levensgevoel
en een subversieve parabel van het ijle verlangen naar vrede onder de mensen; door een principiële inschakeling van de zaal als acteer-ruimte en een
orgie van lichtmanipulatie werd de ingenieuze scenografie (een constant
veranderende lichtkegel die de mensjes als in een fuik gevangen houdt met
een vals gevoel van vrijheid en beweging) de belangrijkste interpretatiefactor. Hamlet, eerst pathetisch en declamatorisch, verstilt allengs tot emotionele onrust binnenin; ruig, potig mannenspel omraamt de kille monologen
midden een lege ruimte als sleutel voor een zuiverheidsidee in een kale gevoelswereld. De grote beurten met Ophelia, met Gertrude en met Claudius
zijn pakkend zonder zoeterigheid, feodaal-heidens, onmeedogend hard en
tegelijk vertederend. Saroyan werd alweer door een half-expressionistische
scenografie (een loopbrug in het onbestemde en onder de boogpijler een
half-realistische saloon) boven zijn anekdotiek uitgetild tot een dwingende
visie op het zielige bestaan van al deze mensjes, terwijl milieu, tonaliteit en
verhaal pittig, amusant en fris blijven. Anatol werd erg naar binnen verlegd
zodat de rollen van de twee mannelijke figuren (Anatol en Max) heerlijke
analyses werden van een tijdsgewricht, een moraliteit en een sociale richtingloosheid, staaltjes van genuanceerd acteren waarin pink en wimper
schakeringen in mentale argeloosheid reveleren; hiertegen viel de overrompelende levendigheid van de wufte dametjes wat mysogien uit. De belangrijkste theateravond blijft voor mij echter die van Gogolj. Het decor wijkt al
af van de gangbare plattelandssalonclichés; er staat integendeel een stevige
boererommelkamer beheersend op de scène; bovendien staat niet de revisor
centraal in de handeling maar de burgemeester. De revisor mag zijn draad
van het verhaal spinnen zodat het verloop intact blijft; maar niet het schurkenverhaal beheerst de scène, maar het gedrag van de burgemeester en de
beduimelde notabelen. Hun reactie als menselijke mensen is de inzet van
het stuk. Deze burgemeester, gespeeld door Pavel Landovsky, een acteur
van wereldklasse, is drie uur lang ononderbroken bezig zijn complexe natuur van onderdanig tiran te etaleren met een arsenaal van kneepjes, kundigheid, vondsten en bravoure, zonder de voorstelling volkomen naar zich
toe te halen; de typeringskunst van zijn trawanten is immers zo adembenemend knap dat nergens solistische momenten het gebeuren van zijn afloop
weerhouden maar integendeel de talloze georchestreerde (regie: Jan Kacer)
details voortdurend één reusachtig mozaïek vormen dat integraal de geaardheid van deze lieden demonstreert.

Scenografie
In Tsjechoslowakije werken zowat 400 scenografen. Waar Polen een eigen
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watermerk heeft ontwikkeld via surrealisme en collage, de D.D.R. zweert
bij de Brechtiaanse nuchterheid van een Karl von Appen, Frankrijk niet
weet te beslissen tussen de geraffineerde eenvoud als Vilar-erfenis en het
ruimtelijke experiment van een Poliéri, stoelt de Tsjechoslowaakse traditie
op de architectuur, niet van de theaterzaal (op Vladimir Hazuchá na) maar
van de scenische ruimte. Deze tendens is al begonnen in de jaren 30 met
Frantisek Trilster die, plastisch en filosofisch, de smaak voor het grandioze
concept introduceert. Thans wordt de driedimensionele ruimte van de scène
gemanipuleerd en gestileerd als een autonoom object. Josef Svoboda heeft
met zijn polyekran-principe (ontwikkeld in Laterna Magika) en een vernuftig projectiesysteem de fictieve ruimte opengegooid voor onvermoede mogelijkheden. Door uitbreiding en inkrimping van de architecturale ruimte
via lichtbundels en projectie, creëert hij een nieuwe dramatische dimensie;
dramatische spanning ontstaat bij hem uit de discordantie tussen de concrete ruimte en de geprojecteerde illusie. Nieuwe registers van expressiemiddelen komen ter beschikking. Het decor wordt gedomineerd door beweeglijkheid en veranderlijke speelsheid zodat het niet langer tevreden is
met het natekenen van de dramatische tekst in geïnspireerde onderdanigheid, maar zelfstandig het dramatische oeuvre begint te analyseren, de details als commentaar hanteert, de replieken en de structurele verhoudingen
tussen de personages accentueert. Het valt niet te ontkennen: deze nieuwe
scenografie bedreigt het klassieke evenwicht van de enscenering en verdringt de andere componenten.
Svoboda blijft voor het buitenland lange tijd de incarnatie van deze nieuwe
artisticiteit van de scenische ruimte. Als geschoold handarbeider demonstreert hij de liefde voor de materie, zonder tromple-l'oeil; zijn synthese
poseert niet als een passief monument voor de intenties van de regisseur
maar helpt en steunt de creativiteit van het ensemble. Bovendien is zijn
gamma rijk en verscheiden; met Krejca geeft hij het intellect en de idee
aan, met Radok de gevoeligheid en de verbeelding. Als er toch een code
moet ontdekt worden, dan zou die volgende punten bevatten: prioriteit van
de acteur, expressie van de innerlijke waarheid van de tekst, rationalisering
van de totale voorstelling.
Is Svoboda een enkeling in het scenografische landschap? Het grote aantal
scenografen weerlegt deze suggestie reeds. Bovendien is zijn gerichtheid bepaald niet de enige oplossing. Herhaaldelijk wordt er gepoogd een soort
van dualiteit in de scenografische opvattingen te onderscheiden: Svoboda
met zijn kinesthetische logica, Vychodil met zijn imaginatief-plastische
kleurensentiment. Deze compartimentering is veel te simplistisch. De jonge
scenografen, wat wrevelig tegenover Svoboda omdat ze diens technologische perfectie als een ontwrichting van de menselijke gestalte opvatten, wat
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neerziend op Vychodil omdat ze diens symbolisch-metaforische tekentaal
te abstraherend vinden, willen functionalisten zijn. De theorie van de zelfstandige artiest die souverein handelt, bevredigt hen niet. Ze stellen alle
artistieke technieken en genres open als vrije bronnen van inspiratie en
methode; dramatische tekst, acteursspel, plastische vormgeving en muzikale basis worden ruimte lijk verenigd. De artistieke waarde van het decor
is geen criterium meer; strikte efficiency staat voorop. Een stoel op de
scène bestaat niet als stoel maar als zitobject van de acteur; de omringende
plastische waarden en dramatische intenties verhevigen of verzwakken de
`zin' van deze stoel. De scenografische kunst versmelt met het drama door
een verregaande negatie van zichzelf. Zo lopen de tendensen van Svoboda
en Vychodil, dan toch als exponenten van een artistieke behoefte en functie-idee opgevat, uiteindelijk parallel zo nog niet samen. De jonge generatie
scenografen is voortdurend bezig met het onderzoek en de aanpassing van
haar tussentijdse criteria; nadenken over de bestaansvoorwaarden van een
ruimtelijke kunstgrens blijkt een onderdeel te zijn van een revisie van de
filosofische en maatschappelijke realiteit. De moeizame expeditie naar de
waarde en de zin van de kunst in een gewijzigde maatschappelijke omstandigheid gaat onverpoosd verder. Dat de prentkaartenstijl van het socialistische realisme nergens valt aan te treffen, bewijst dat de innerlijke spanningskrachten van het theater niet losgehaakt werden van de materiële en
ideële constanten in de maatschappij. Mag de besluiteloosheid van de nieuwe scenografen momenteel frappant zijn, in zich blijkt deze vitale tak van
het theater voldoende aspiraties te bevatten om de continue discussie tussen conventie en inventie op een hoog artistiek peil gaande te houden. Met
M. Brezina, J. Hanák, Z. Kolar, F. Perger, A. Prazak, V. Suchanek, 0. Sujan en vele anderen is een constructieve toekomst gewaarborgd.

Organisatie
Dat het theater staatszaak is, zal niemand verrassen. In de praktijk mag
deze afhankelijkheid wel betekenen dat de organiserende instanties stedelijk, regionaal of nationaal (federaal) zijn, maar boven deze structuurverdiepingen uit troont een centraal gezag. Dat gezag is op dubbele wijze aanwezig; het subventioneert gebouwen, techniek, atelier, personeel en het censureert het repertoire. Deze censuur mogen we ons niet indenken als een
bestendige activiteit van het rode potlood; de autocensuur op het vertakte
niveau van dramaturgen, regisseurs, acteursraad, syndicaten, directeurs en
ministeriële adviesinstanties voorkomt alle soorten spanningen. Voor programmatische correctheid staat financiële gulheid en deze twee kenmerken
bepalen het gehalte van de artistieke prestatie.
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In het Tsjechische landsdeel is de prioriteitsstelling van het Nationaal
Theater niet zo opdringerig dat de landelijke schouwburgen en gezelschappen erdoor leeglopen. De artistieke rivaliteit en concurrentie zijn te Praag
maar ook in het binnenland wel zo groot dat identiteit gevrijwaard kan blijven. In het Slowaakse republiekdeel echter domineert het Nationaal Theater te Bratislawa. Niet alleen haalt deze mastodont de meeste creaties naar
zich toe (waarna de autochtone stukken vlijtig op de regionale scènes worden nagespeeld), bovendien concentreert zich daar tevens de waardemassa
van de acteurs en regisseurs. De regionale gezelschappen dienen pertinent
als springplank naar de veilige carrière in de hoofdstad.
Dat ontneemt deze regionale theaters hun belang niet. Integendeel. Technisch en financieel kunnen ze de moeilijkste opdrachten aan, omdat ze een
politieke doelstelling vertegenwoordigen. Zij verspreiden (letterlijk door
hun vele reisbeurten tot in de kleinste oorden toe) het nieuwe levensgevoel
van een socialistisch gedirigeerde maatschappij, waarin gewijzigde ideeën
en waarden worden meegedeeld aan een samenleving die op een kwart
eeuw van agriculturele tot geïndustrialiseerde staat is omgevormd. De taak
van deze theaters is ongecompromitteerd didactisch; tegelijk sluit deze
taakstelling ook de opvoeding van de massa tot esthetische participatie in.
Mag het prestatiepeil van deze gezelschappen ongelijk blijven, met de aanwezige voorraad artistiek potentieel wordt beslist gewoekerd; de geestdrift
die me herhaaldelijk opgedrongen werd, is echt en levenskrachtig. Ensemblegeest is in deze contreien geen ijdel woord; de artistieke samenwerking is
enorm groot en de resultaten in de kleinste nesten getoond, wegen goed op
tegen de professionele normen die we bij ons zo graag constant willen aantreffen.
Om Slowakije als voorbeeld te nemen. Elk van de regionale gezelschappen
(elf op een bevolking van 4,5 miljoen inwoners) beschikt over een of meer
dramaturgen, twee of meer regisseurs, een stenograaf, een kostuumontwerper (meestal toch een vrouw), een atelier waarin alle bewerkingen van decor
tot jasknoop mogelijk zijn. Enkele gezelschappen verzorgen ook opera, de
meeste leggen zich toe op de operette of de muzikale komedie; dat legt nog
eens een zangerstroep en/of een ballet op. Aan deze plaatselijke groepen
werken b.v. scenografen mee die stuk voor stuk aan de internationale wedstrijden meedoen en er echt niet als kleine jongens uitkomen (S. Bunta te
Precov, J. Hanák te Kosice, R. Bohus te Zvolen, F. Perger te Nitra, J. CilIer te Martin). Zij hebben het echter moeilijk met de rekrutering van jonge
acteurs; de toneelacademie te Bratislava levert er jaarlijks te weinig af zodat de absolventen prompt door de hoofdstad zelf worden opgeslorpt. Deze
vergrijzing van de rangen is het enige werkelijke probleem in de gestroomlijnde produktie van deze regionale theaters.
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In deze perfecte structurering lijkt me maar één hiaat te zijn: de relatie tot
de auteur. De equipe-geest tussen dramaturg en regisseur is optimaal uitgebouwd, maar voor de principiële aanwezigheid van de auteur in dit team
lijkt nog weinig animo te bestaan. Nog altijd wordt van een auteur verwacht dat hij met een kastklare tekst komt aanbellen; daarna zullen de
heren even nagaan of hij zijn huisvlijt behoorlijk heeft vervuld. De expeditie
vanuit het theater naar mogelijke auteurs is nergens geprogrammeerd; de
omgang met een auteur beperkt zich dan ook tot liefdevol gladstrijken of
cynisch glimlachen omdat ze het, zie je wel, toch niet kunnen zonder de geslepen vaklui van het theater. Waar anderszins zowat alles wat organisatorisch denkbaar is, in de structuur werd opgenomen en stevig functioneert,
is deze tekortkoming toch verantwoordelijk voor de amechtige waarde van
de eigen auteursproduktie. Dat deze schrijfdrift voorlopig echt ondermaats
is gebleven, betreuren ze allemaal; ze doen er echter niets aan. De integratie
van een auteur binnen een theater, op de loonstaat dan ook en in volle
gelijkberechtiging, doet ze als bedenking enkel monkelen. Blijkbaar is hier
nog geen ministerieel voorschrift waarop kan worden gesteund.
Niet alleen het professionele spreektheater is stevig uitgebouwd, ook het
marionettentheater is evenwaardig georganiseerd. Tsjechoslowakije telt zowat twee dozijn professionele marionettengezelschappen. Ook zij zijn als
reizende troepen bedoeld. Ook scenografisch (b.v. K. Hejcman te Banska
Bystrica) heerst er een erg hoog niveau, omdat te Praag aan de Toneelacademie een opleiding voor het marionettentheater (speler, dramaturg, scenograaf) bestaat. Technisch en financieel worden deze groepen behandeld zoals het spreektheater. Elk ensemble telt tussen de 10 en de 20 spelers, plus
een artistieke staf; hand-, draad- en silhouetpoppen worden gebruikt, maar
typerend is de organische vermenging van acteur-spelers en poppen. Over
het repertoire wordt druk gedebatteerd: het traditionele sprookje met zijn
verwante thematiek van mythische verbeelding of een moderne initiatie in
de realiteit met de middelen van de fantasie. De pedagogische overheid
wenst een dikopgelegd didacticisme, de theaterlui willen eerst en vooral de
dramatische verantwoording die naar (marionetten)theater leidt. De reacties van de kinderen (onder wie trouwens vele volwassenen) worden voortdurend gepeild, de resultaten worden geëvalueerd. De hedendaagse kinderpsychologie steunt de principiële instelling van de theatermensen die de
autonomie van de marionet verkiezen boven de dienstbaarheid; een nieuwe
onderwijzersgeneratie lijkt hen momenteel te zu ll en bijtreden omdat ze begint in te zien dat de theatervoorstelling deel uitmaakt van een totale esthetische opvoeding. Soms komen er ook dikke woorden op tafel; in tijden van
grote technische aandacht, willen we terug naar de vliegende bezem, naar
een verlangen tot participatie aan elementaire behoeften in plaats van ver-
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slaving aan collectieve vervreemding. Een drietal tijdschriften die zich exclusief met deze problematiek bezighouden, houdt de discussie op peil.
Tenslotte is er het pantomimetheater van Ladislav Fialka. Onderdeel van
het Divadlo na zabradli te Praag sedert 1958, is het thans uitgegroeid tot
een eigen school waarin buitenlanders stage lopen. Geschoold aan de eigen
Tsjechische mimetraditie, heeft Fialka zich een onafhankelijke reputatie
veroverd; hij heeft de expressieprincipes van Decroux ingezogen, zich van
M. Marceau (een wereldbeschouwing via de pantomime) losgehaakt, de
empirische schilderachtigheid van een S. Molcho opgegeven. Hij heeft gekozen voor de groepspantomime, waarin de eigen stelling niet gedogmatiseerd wordt maar waarin hij, de genius loci, de magie van de woordloze
lichaamsexpressie experimenteert op een uitgebreid kennerspubliek. Hij
brengt geen losse nummertjes, hij theatraliseert niet zichzelf, hij verstart
niet in de klassieke conventies van zijn kunsttak. Zijn mimekunst is gebaseerd op de materialisering van een inwendig model van het personage; met
de code van het lichaam dringt hij door tot de grensgebieden van theater en
ballet waarin de lichamelijkheid in staat blijkt een ethisch-humanistische
visie waarneembaar te maken. Zijn Caprichos camou fl eren deze metafysische behoefte nog als een luchtig spel, zijn Liefde? (in oktober 1974 ging
de première) is het voorlopige eindresultaat van vele jaren aftasten en proberen. Thans staat de mime-figuur, geïsoleerd en collectief, niet meer als
object, als materie op de scène, maar als `betekenisdrager' en Fialka speelt
met de dubbele dimensie van `sens' en 'signification'. Het blij ft bovendien
geen stijlstudie, geen versoepeling van een instrument, maar het waagt een
veelomvattende gooi om de uitdrukkingspotentie van het theater in het
algemeen te verruimen. Zijn onherkenbaar-eigentijdse interpretatie van de
constante Harlekijn beeldt het isolement van het individu midden de massa
uit; zijn jongste produktie bedelt om gehechtheid, om begrip, om genegenheid, om liefde-zonder-vraagteken. Fialka's kunst is niet een vrijblijvende
vlucht uit de onbevredigende realiteit; het is een eloquent getuigenis van
een wil om in dit leven een zin te veroveren, van een behoefte om, tegen
alle tendensen in, als mens onder mensen te overleven.
Als ik mijn indrukken afsluitend wil ordenen, dan komt het theater in Tsjechoslowakije er goed af. De aangeboren kundigheid om het theater een
centrum van creatieve oprechtheid te laten zijn, is ongebroken aanwezig.
Tegelijk bestaat er geen twijfel over het maatschappelijke feit dat dit theater momenteel een gedirigeerde kunst is. Dat slaat vooral op de thematiek,
op het repertoire; de vulgaire colportage van conjunctuurverhaaltjes laat
geen ander oordeel toe. Zelfs binnen deze fnuikende ideeëninhoud echter
blijft de aspiratie van een wereldverbeelding voelbaar. Stilistisch is in principe geen enkele beperking opgelegd; de afgeremde openheid van de pro-
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blematiek verhindert nochtans een esthetische volwassenheid. Laat de thematiek om uiteenlopende redenen enige autonomie in de expressie toe, dan
dreigt voortdurend het gevaar dat het theam gaat poseren met zijn talent;
de potentiële waarde daarvan vang je als kritisch toeschouwer wel op, maar
tevens merk je dat ze onorganisch gebruikt wordt. Praat je met de mensen
van het theater, dan praten zij enkel over theater; in vo ll e bewustzijn dat
hun opdracht een politiserende functie uitmaakt, speuren ze in elk hoekje
om hun artistieke verlangens uit te stallen. Dit theater is als algemeenheid
bpeaald geen onderdrukte kunst; toch merk je dat bij de theaterlui een
besef van onderdrukking bestaat, een onvrijheid die hen het recht ontneemt
voluit de gedroomde ontwikkeling na te jagen. Elke voorstelling knarst van
de potentiële waarden; geen enkele voorstelling beperkt zich tot doctrinaire
stellingen. Dit theater overleeft zichzelf, het teert zijn lange voorraad kennis
en inzicht op omdat de mens in dit theater tracht te overleven. Urenlang
praten over de constanten en de tendensen in het theater brengt de bevestiging van deze essentiële behoefte. Kunst is geen surrogaat van de werkelijkheid; ondertussen is het bezig zijn met kunst wel een vervanging voor de
drukkende aanwezigheid van beperking en verbod. Het motto waarmee
Fialka zijn programma opent (een vers van F. G. Lorca, afgedrukt aan de
kop van dit verslag) is dan ook erg openhartig: Als ik sterf, begraaf me dan
met mijn gitaar ... De kunst van het overleven wordt gepraktiseerd als een
overleven in de kunst.

De 'toekomst' van de gevangenis
Frederik Bokshoorn O. S.Q.

In 1831 staken twee jonge Franse juristen, Alexis de Tocqueville en Gustave de Beaumont, over naar de Verenigde Staten om daar het gevangeniswezen te bestuderen. De Amerikaanse gevangenissen golden toen in die tijd
als het beste antwoord ooit gevonden op de vraag wat een maatschappij met
misdadigers in haar midden moet doen.
Zij pretendeerden niet slechts te straffen maar te corrigeren. De 'Amerikaanse droom' ging ook in dit opzicht wezenlijk verder dan all es wat in
Europa, revolutie of geen revolutie, voor mogelijk werd gehouden. Daar
geloofde men misschien wel ideologisch in de verbeterbaarheid van de
mens. Maar in de praktijk hield men zich liever aan de Europese oude
Adam. Anders in Amerika. De theorie was daar dat zij die als boete voor
hun misdaden in gevangenissen werden opgesloten, deze als betere mensen
konden verlaten. Van al de straffen die vóór de 19de eeuw in zwang waren
geweest, had deze humane bijgedachte nooit deel uitgemaakt. Ook van de
na-revolutionaire Europese gevangenisstraf eerst niet. Zo sprak men in
Amerika, liever dan van gevangenissen, dan ook van `penitentiaire' inrichtingen.
De twee jonge Fransen interesseerde het complex bovenmate, daar zij een
sterke morele instelling hadden en in hun eigen land nog niet veel van deze
nieuwe Amerikaanse opvattingen zagen. Frankrijk, al was het dan het land
van de grote revolutie geweest, zette op strafrechtelijk gebied opgewekt de
oude tradities van vergelding-zonder-meer voort, of het nu de doodstraf of
het galeiboeven- en deportatiesysteem betrof. Tocqueville en Beaumont
wilden daar verandering in brengen. Daar het in die tijd nog niet zo was dat
men maar een idee hoefde te hebben om een goedbetaalde studiereis te
kunnen ondernemen, tastten beide juristen zwaar in eigen beurs om hun
plannen tot een bezoek aan de Amerikaanse gevangenissen te kunnen realiseren. Het was al heel wat dat zij, nauwelijks in de staatsdienst opgenomen,
vergunning voor een langere afwezigheid kregen. Hun Amerikaanse reis
duurde ten slotte bijna een jaar.
Doordat deze reis een van de grootste boeken op het gebied van het politieke denken heeft voortgebracht — de Tocqueville's De la Démocratie en
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Amérique verscheen in 1835 in Parijs in twee delen —, is de oorspronkelijke opzet van deze eminente intellectuele expeditie nu vrijwel vergeten.
De Franse autoriteiten hebben overigens nooit veel liefde voor het rapport
van de Tocqueville en Beaumont over het Amerikaanse gevangeniswezen
kunnen opbrengen. Het verscheen in 1833 onder de titel: Systéme penitentiaire aux Etats-Unis et son application en France. De beide auteurs bevalen, met wijzigingen, de bouw aan van dezelfde soort gevangenissen in
Frankrijk als zij in de Verenigde Staten hadden gezien.
Zij hadden er weliswaar veel kritiek op -- zo geloofden zij toen al niet erg
aan het verbeteringsaspect — maar het was volgens hen de toekomst waarop ook Frankrijk zich als beschaafd land had te richten.
Het rapport werd evenwel terzijde gelegd. Frankrijk zou nog tot in de
20ste eeuw zijn misdadigers liever naar bagno's dan naar een moderne gevangenis sturen. Een wet uit het jaar 1854 die bijna honderd jaar van kracht
zou blijven, bewees een onproblematische vergeldingsmentaliteit. Deze
schreef voor dat iemand met een straftijd van acht jaar of meer daarna het
bagno zelfs niet kon verlaten, maar er tot het einde van zijn leven verder
`gevestigd' bleef. Personen met een straflijst van minder dan acht jaar
moesten er als `vrij man' hun periode van dwangarbeid eveneens doubleren.
Zo gezien, valt te begrijpen dat de Amerikaanse gevangenissen, nu zo verwilderd dat zij volgens president Nixon `universiteiten van de misdaad' zijn
geworden, aan het begin van hun ontwikkeling op Fransen als de Tocqueville de indruk van een totaal nieuwe humane start maakten. Zij speelden
in de verlichte opinie van die dagen ongeveer dezelfde rol als de Zweedse
`open gevangenissen' thans. Wat tot menige scepsis kan leiden ten aanzien
van de vraag of gevangenissen, hoe `vrij' ook opgezet, ooit aan een ontaarding kunnen ontkomen die elke, ook de mildste methode van vrijheidsberoving belaagt. Een gevangene zal altijd meer denken aan wat hij mist
dan aan wat hij heeft.
Reeds de Tocqueville was zich bewust dat het exempel van de Amerikaanse
gevangenissen van zijn tijd misschien bedrieglijk was. Als hij Sing-Sing bezoekt, nu `high security' maar toen zo muurloos als een `Zweedse' gevangenis, tekent hij aan: `Het stelsel van Sing-Sing lijkt op de stoomschepen die
de Amerikanen zo graag gebruiken. Niets is comfortabeler en perfecter als
alles gewoon zijn gang gaat. Maar als ergens iets hapert, vliegen boot, passagiers en lading in de lucht'.
Ales was volgens de Tocqueville op discipline gebaseerd. Een discipline die
hij voor `duizendmaal beter' dan in Europa hield, dat overigens wel.
`De gevangenen zijn vrij, niet geketend en vinden nauwelijks muren tegenover zich. Zij zouden zich zo in vrijheid kunnen stellen als zij zich gezamenlijk tegen de wachten zouden keren. Maar zij doen het niet uit discipline'.
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Maar juist dit achtte hij voor Europa niet goed prakticabel. Daar zou het,
bij gebrek aan die specifieke Amerikaanse vorm van zelf-discip line, onmiddellijk op chaos uitlopen.
Wat de Tocqueville hier bedoelt, kan men misschien verduidelijken aan de
Amerikaanse manier van soldaat-zijn. De discipline in het Amerikaanse
leger is heel anders gemotiveerd dan die in de (oude) Europese legers. Zij
komt meer van binnen uit dan van boven af. Zij is minder een kwestie van
hiërarchie. Daarom, zo stelde de Tocqueville reeds vast, zijn gevangenisopstanden in Amerika ook zo moeilijk te bedwingen. Zij tasten onmidde llijk
de substantie aan, zoals ook een Amerikaanse muiterij veel verder zou gaan
dan een Europese. In Europa zorgt in beide gevallen de hiërarchie voor een
tegenwicht.
Een van de grootste figuren van het Amerkaanse gevangeniswezen uit de
hoopvolle tijd die de Tocqueville bestudeerde, was Elam Lynds, legendarisch geworden door zijn gewoonte om gevangenen waarvan hij wist dat zij
hem haatten, bij zich te laten komen, hun een scheermes te geven en hun
op te dragen hem te scheren.
Lynds verwachtte dus alles van de morele autoriteit die hij over zijn gevangenen kreeg. Maar dit verhinderde niet dat hij, zoals hij tegenover zijn
Franse gesprekspartner verklaarde, wat graag onder een Frans systeem zou
werken waar het niet op de individuele moed van een gevangenbewaarder,
maar op een strenge en solide hiërarchie aankwam. `Hier zijn we de slaven
van een steeds wisselende publieke opinie', aldus Lynds reeds in 1831.
Per slot van rekening werd dan ook de grote Amerikaanse revolutie op
penitentiair gebied steeds meer verwaterd, totdat er als vrijwel enige vernieuwing het cellulaire stelsel overbleef, zonder veel illusies over de penitentie.
`Mijn ervaring is', aldus Lynds in een ander gesprek met de Tocqueville,
`dat de ellendigste types de beste gevangenen zijn: zij zijn meestal handiger
en intelligenter dan de anderen. Zij gedragen zich goed zonder beter te
worden'.
Interessant is dat pas toen al deze desillusies over de nieuwe Amerikaanse
penitentiaire inrichtingen er al waren, Europa zich tot nabootsing ging bekeren. De gevangenissen die wij nu hebben, zijn daarom misschien niet
goed. Veel erger is waarschijnlijk dat wij voor die slechtheid niet het alibi
van een oude `tirannie' hebben. Wij hebben ze zelf (zo) gemaakt. Zij zijn
onze eigen `democratische' uitvinding.
De moderne tijd, of althans wat de `nieuwste geschiedenis' heet, is zeer
programmatisch met de val van de Bastille begonnen. Een gevangenis, wat
kan beter dienen om een oude, uitgediende tijd aan de schandpaal te nagelen?
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Die symbolische waarde van gevangenissen heeft ook bijna twee eeuwen na
de val van de Basti ll e nog niets aan effect ingeboet. Er is thans geen `revolutie' die niet van onderdrukking spreekt. Maar onderdrukking moet evident zijn, willen de revolutionairen niet in een woestijn roepen. Aan die
evidentie ontbreekt het in vele, zo zeker niet in alle gevallen.
Onder die omstandigheden is er voor revolutionairen echter altijd nog één
hoop: dat zij (of één van hen) in een gevangenis van de bestreden autoriteiten verdwijnen. Er treedt dan een ander, meer publicitair mechanisme in
werking dat de onderdrukking van een klasse, een volk of een massa wil
bewijzen aan deze gevangenschap van een paar mensen waarvan de relatie
tot die klasse, volk of massa dan maar moet worden aangenomen. Erg concreet is zij meestal niet. In de Bastill e, die met zoveel élan werd bestormd,
zaten zeven personen: vier falsarissen, twee krankzinnigen en een ade ll ijk
jongmens dat teveel schulden had gemaakt. Bij echte revoluties doet het er
dus niet zoveel toe wie er nu wel of niet gevangen wordt gehouden.
Bij de quasi-revolutionaire gebeurtenissen komt het daarentegen bijna uitsluitend op de `schande' aan dat de een of ander voor zijn ideeën in de
gevangenis zit. Dit brengt — zoals ook bedoeld -- emoties teweeg, maar
het zijn wat kunstmatige emoties. Ook daarom zonder ingrijpende betekenis, omdat autoriteiten die niet al te dom zijn, zulke revolutionairen heel
snel weer plegen vrij te laten. Min of meer tot spijt van henzelf en van hun
aanhang, want dan interesseert de publieke opinie zich weer veel minder
voor hun zaak.
Hoe dit zij, gevangenissen hebben een grote symbolische betekenis voor
aspirant-omverwerpers van de bestaande orde. De grote kwestie is wat zij
later zelf met die gevangenissen doen als zij de kans tot een re-organisatie
krijgen. Helaas heetf nog geen geslaagde revolutie sinds 1789 — en mede
geslaagd uit hoofde van de `martelaren' in de gevangenissen van de boze
anderen — tot minder gevangenissen geleid, maar zeer pertinent tot meer.
Het viel zelfs dialestisch goed te praten. Immers bij elke revolutie gaat het
om de vrijheid. Wie de revolutie niet wil, wil dus de vrijheid niet. Het was,
zo gezien, slechts logisch dat hij opgesloten werd.
De eerste belangrijke vaststelling ten aanzien van gevangenissen is dat zij
een produkt van een nieuwe, revolutionaire tijd zijn. Als symbool worden
zij echter nog steeds met oude tyrannieën verward. Uit dit dilemma is nog
geen enkele gevangenishervorming gekomen.
`La prison', zegt Jacques Léauté in Les Prisons (Parijs, 1968), `n'est devenue la principale des mesures punitives qu'avec la Révolution de 1789,
quand la liberté, dont elle prive, fut élevé au rang suprême'.
Noch in de Middeleeuwen noch in een groot deel van de nieuwere tijd
speelde de strafgevangenschap een rol in het strafrecht. Voor zware vergrij-
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pen bestond de doodstraf, voor lichtere vergrijpen had men een heel gamma van vergeldingen, die soms zeer pijnlijk konden zijn maar één voordeel
hadden: na zeer korte tijd, soms na een paar uren, hadden de misdadigers
geboet.
Op meineed bijv. staat nu gevangenisstraf. Vroeger kwam een meinedige er
lichter af, zoals het beroemde geval van Titus Oates bewijst.
Deze Titus Oates, een katholiekenhater, fabriceerde tegen het einde van de
17e eeuw in Engeland allerlei vals materiaal op grond waarvan onschuldigen werden veroordeeld, in enkele gevallen zelfs tot de galg. Toen hij ontmaskerd werd, was de kweste hoe hij veroordeeld moest worden. Al was
men toen met de doodstraf bijzonder gul, deze kon voor hem niet in aanmerking komen, omdat meineed slechts als wangedrag gold. Meinedigen
kregen wat zweepslagen en daarmee was de zaak voor hen af.
De rechters vonden dat voor Titus Oates een te geringe straf. Daarom
vonden zij er dit op, dat hem zoveel zweepslagen zouden worden toegediend
dat hij het waarschijnlijk niet zou overleven.
Oates overleefde het toch — de koning-stadhouder Willem III beloonde
hem later rijkelijk voor zijn militant protestantisme! —, beter dan de rechters die door Macaulay en andere historici zwaar zijn berispt voor hun vermomde wijze om de doodstraf toe te passen.
Om hem een langere gevangenisstraf te geven, kwam in het hoofd van de
rechters wel het allerminst op, want deze `uitweg' had in het strafrecht nog
geen burgerrecht gekregen. In de Middeleeuwen meende men zelfs dat mensen niet langer dan drie jaar vastgehouden konden worden, wilde men hun
niet iets ergers aandoen dan de doodstraf zelf.
Men gewaagt tegenwoordig gaarne van `middeleeuwse' gevangenissen, als
moderne gevangenissen zeer slecht zijn. Nu hadden de middeleeuwers inderdaad veel instituten waarvoor zij zich in onze ogen diep hadden moeten
schamen. Maar gevangenissen kenden zij nauwelijks, eenvoudig omdat bij
hen het begrip voor het nut van langere gevangenhouding van een groot
aantal mensen op één plaats niet leefde. (Vgl. Ralph B. Pugh, Imprisonment in Medieval England, Londen, 1968).
Nog in de 18e eeuw kwamen misdadigers hoofdzakelijk in de gevangenis
om er voor een nog zwaardere straf weer uitgehaald te worden. Engeland
gold als een van de mildste landen, maar de doodstraf was van toepassing
op `onschuldige' zaken als: het stelen van een paard of een schaap, het vervalsen van huwelijksakten of het beschadigen van bomen in een plantsoen.
De galgevelden moeten even vol geweest zijn als de gevangenissen nu.
`Enter it at every point', heet het in een beschrijving van het 18e-eeuwse
Londen, `and you have to pass a line of gibbets'.
Dit maakt in zekere zin gevangenissen overbodig. Zij bestonden, maar men
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heeft de indruk dat zij in het strafrecht een marginale positie innamen.
Vaak verbleven er mensen waaromtrent de autoriteiten geen besluit konden
nemen, of die ze afgezien daarvan uit de circulatie wilden nemen, misschien
op aandrang van een invloedrijke figuur of van een valse getuige. Het was
dus meer een vorm van voorlopige hechtenis.
Eenmaal opgesloten, kwamen zij er echter zeer moeilijk weer uit. Bekend
is het geval van een vrouw die dertig jaar in de Parijse Saint-Martingevangenis zat. Toen zij eindelijk toch berecht werd, bleken alle partijen die met
deze zaak te maken hadden, reeds overleden.
Het waren deze gevangenissen die de grote hervormer John Howard (1726 1790) bezocht. De daar gedetineerden vormden zo'n vergeten groep dat zij
volkomen onder de macht van particuliere uitbuiters waren gevallen. Deze
vermochten hen ook vast te houden indien er eventueel een bevel tot vrijlating werd gegeven. Zij eisten dan een zogenaamde `fee of jail delivery' die
de vrijgelatenen onmogelijk konden opbrengen. Zo bleven zij waar zij
waren. Howard was de eerste die op deze onzinnige toestand opmerkzaam
maakte en deze vrijlatingskosten door het parlement wist te doen afschaffen.
Dit alles nam niet weg dat de gevangenissen nog steeds geen strafgevangenissen waren. Vrijwel tot aan het begin van de 19e eeuw werd met instemming een bekend woord van de Romeinse jurist Ulpianus geciteerd: `carcer
ad continendos homines, non ad puniendos haberi debet'. `Een gevangenis
moet er zijn om de mensen vast te houden, niet om ze te straffen'.
De schuldgevangenis was daar misschien de enige uitzondering op. Voor de
rest bestond de straf altijd uit iets anders, variërend van de doodstraf tot
een eenvoudige berisping.
In dit verband is het interessant dat Rusland ook thans nauwelijks nog
gevangenissen in onze zin kent. Dit was onder de tsaren al zo en is onder
het Sovjet systeem ook zo gebleven.
De kampen zijn er min of meer in de plaats van de galgen gekomen, mede
om dwangarbeiders te krijgen voor onherbergzame oorden van economisch
nut, waar vrije arbeidskrachten moeilijk te vinden waren. Aan de andere
kant speelt in Rusland de berisping nog een rol voor zaken waarop in het
Westen al gauw een kleine gevangenisstraf staat.
`The reprimand without further penalty is a common answer to minor
offences' (Derek J. R. Scott, Russian Political institutions, Londen, 1961).
Ook het geringste politieke vergrijp valt hier echter buiten! Meer verbazing
wekt, dat in de Russische communistische staat particulier bezit voor zo
heilig wordt gehouden dat zelfs een miniem vergrijp daartegen met dwangarbeid wordt bestraft. Deze wordt dan vaak verricht op de plaats, een
fabriek bijv., waar de betrapte reeds werkt.
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Het strafgevangenisstelsel heeft dus niets met oude tirannie en alles met
`moderne democratie' van doen. Nu het op zijn beurt als vergelding zeer
problematisch is geworden, staan de landen die er hun hele misdaadbestrijding op hebben gebaseerd, voor de grote vraag er een toekomstig alternatief voor te vinden dat niet reeds een verworpen of uitgeprobeerd oud
alternatief inhoudt.
In dit opzicht heerst er grote verwarring. Het enige wat men zeggen kan is
dat er een soort polarisatie plaats heeft tussen laudatores temporis acti en
utopisten. De eersten willen weer voelbare straffen, eventueel ook de doodstraf op grotere schaal, en de laatsten nemen, om van het concrete probleem
af te zijn, maar liever een misdaadloze maatschappij aan. Waarbij de sociologie naar hartelust meewerkt, met haar tendens misdaden tot alles te herleiden, behalve tot misdadigheid.
De politici trachten tussen deze beide klippen door te zeilen door enerzijds
nieuwe, hoewel schappelijke gevangenissen te laten bouwen en anderzijds
te zeggen dat zij op andere oplossingen hopen. Maar deze dienen zich nog
niet in de ijlste contouren aan, tenzij men met een strafrecht zonder straffen
in zee wil gaan.
Er wordt vaak, en niet eens zo ongeargumenteerd, voor afschaffing van de
gevangenissen gepleit. Het alternatief is dan altijd het zwakste punt in het
betoog. Daarom zal het voorlopig wel bij gevangenissen als straf voor misdaden blijven, zij het dan met de steeds meer uitgesproken tendens ze
`comfortabeler' te maken.
Van de gevangenissen die nu in Nederland in aanbouw zijn, heeft een
staatssecretaris van justitie kunnen zeggen dat zij `zo aan studentenhuisvesting' kunnen worden overgedaan, mochten zij niet meer nodig zijn. `Dat
zou zelfs luxe studentenhuisvesting zijn'.
Dit is intussen niet het probleem. Reeds in de 18e eeuw merkte een grote
Engelsman, Samuel Johnson, op dat de misère in de gevangenissen niet de
helft van het kwaad van het bestaan van gevangenissen uitmaakt. Verdwijnt
de misère en worden cellen even leefbaar als studentenkamers, dan blijft
dus nog steeds de grootste helft van het vraagstuk over. Dit klopt trouwens
met de ervaringen die men in diverse landen met nieuwe, zeer humane
gevangenissen opgedaan heeft. Zij zijn geenszins een oplossing voor de specifieke gevangenisproblematiek, slechts een verschuiving daarvan. De psychologische kern van deze kwestie ligt in het feit van de vrijheidsberoving.
Over de inrichting en organisatie van gevangenissen is men doende zolang
gevangenisstraf in het strafrecht de plaats van praktisch alle andere straffen
heeft ingenomen, in het teken van de `vooruitgang'. Men heeft daarbij
steeds opnieuw de ervaring moeten opdoen dat nieuwe gevangenissen niet
beter zijn dan oude, tenzij voor enige tijd op papier.
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20ste-eeuwse gevangenissen heten gebaseerd te zijn op alle mogelijke `humane' overwegingen. Het zou een kleine kunst zijn statistisch vast te ste llen
dat in die nieuwe gevangenissen de allerzwaarste spanningen bestaan en de
meeste opstanden uitbreken.
De `humanitairen' schijnen een kardinale psychologische vergissing te begaan als zij denken dat hoe meer vrijheid zij binnen de gevangenis toelaten,
hoe eerder de gedetineerden met hun lot verzoend raken. Het is precies
omgekeerd. De gedetineerden kunnen dan des te moeilijker de nog resterende verschillen tussen die vrijheden binnen en de grote vrijheid buiten de
gevangenis verwerken.
Gevangenissen staan en vallen met de discipline die er heerst. Zonder die
discip line verliezen zij hun bestaansrecht. Waartegen op zichzelf niets is —
wij hebben gezien dat strafgevangenissen eigenlijk nooit bestaansrecht hebben genoten, zij zijn uit een gloednieuwe, `revolutionaire' mentaliteit voortgekomen en hebben feitelijk nooit moreel bevredigend gefunctioneerd —,
maar de concrete situatie is, dat nog een nieuw alternatief ontbreekt en
over de oude alternatieven mag in beschaafde kring niet meer worden gesproken.
Intussen staan ook onze rechters tegenwoordig voor het dilemma dat de
rechters van Titus Oates plaagde. Welke straf moeten bijv. terroristen
ontvangen?
De rechters van Titus Oates wisten dat een paar zweepslagen zeer incongruent waren aan de misdaden die hij had begaan. De rechters van terroristen weten bovendien dat terroristen die voor moord in de gevangenis
worden gestopt, andere terroristen of kapers in actie brengen die met de
dreiging van nog meer vermoordingen de gedetineerde terroristen vrij willen krijgen.
Wij kunnen ons voorste ll en dat sommige rechters het in zo'n geval betreuren dat zij met het uitspreken van de doodstraf de vicieuze cirkel niet
kunnen doorbreken. De gevangenis lost hier niet alleen een probleem van
publieke veiligheid niet op, zij draagt direct tot de publieke onveiligheid bij.
Hetzelfde geldt voor wat gevangenissen steeds weer geworden zijn, ondanks
alle 'hervormingen': poelen van verderf. De goede Dr. Johnson die vóór
het tijdperk van de strafgevangenissen leefde, kon slechts tegen zo'n perspectief waarschuwen. Zijn profetie luidde:
`The lewd inflame the lewd, the audacious harden the audacious'. En wat
zegt iemand als president Nixon twee eeuwen later: de gevangenissen zijn
'universities of crime'.
Men moet dus een grote optimist zijn indien men aan een `toekomst' van
de gevangenissen gelooft.
Hieraan wijdden de Annals of the American Academy of Political and
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Social Science enige tijd geleden een speciaal nummer (The future of corrections, januari 1969).

Het werd ingeleid door een van de beste kenners van de materie, John P.
Conrad, `chief of research' van het Bureau of Prisons in het Amerikaanse
ministerie van justitie. Daarin zegt hij:
`Over the two centuries which constitute the whole of modern correctional
history, the prison was perverted into a place of cynical brutality rather
than humanitarian re-education'.
Het zal wel een officiële dooddoener zijn dat hij daarop later laat volgen
dat `the present condition of corrections and its prospects give rise to some
optimism about the moral progress of man. Events in Nazi Germany and
the Soviet Union may remind us of the precarious nature of grace, but that
it can be achieved at all must hearten the humanist'.
Men kent dat. Amerikanen geven de hoop nooit op. Maar juist de geschiedenis van hun, eens verreweg het meest vooruitstrevende gevangeniswezen
bewijst dat hemel en hel elkaar hier, als op geen ander terrein, zeer nabij
zijn.
De cel, die kleine hel voor iedereen met een rest van vrijheidsgevoel in zich,
kwam op de keper beschouwd rechtstreeks uit de Amerikaanse religie
voort.
De gevangeniscel was een typerend produkt van een zekere puriteinse wil
tot zedelijke verbetering van de opgesloten misdadiger. In de afzondering
van de cel had hij gelegenheid om over zijn fouten na te denken. Opdat dit
zo nadrukkelijk mogelijk kon gebeuren, werd hem geen enkele afleiding
verschaft, zelfs niet die van een manuele bezigheid.
De eerste cellen werden in Philadelphia door de Quakers ingericht (1790).
Toen al lang duidelijk geworden was dat zij meer psychologische problemen
opriepen dan oplosten -- de eerste proefkonijnen eindigden dikwijls in de
waanzin —, was het helaas al een hele strafrechtelijke ideologie geworden,
die eerst Amerika en vervolgens ook de rest van de wereld met gevangenissen van het cellulaire type overdekte. Ten slotte raakten zij vereenzelvigd
met het Amerikaanse gevangeniswezen als zodanig, hoewel er, om eerlijk te
zijn, tot ca. 1850 ook een sterke tendens bestond om de gevangenen veel
vrijheid te laten en het nieuwe systeem op morele discipline en autoriteithebbende bewakers te baseren.
De eenzijdige toespitsing op de cellulaire gevangenhouding werd echter ten
slotte als de beslissende `hervorming' toegejuicht en men moest ver buiten
de wereld van de strafrechtsgeleerden staan om zich er kritiek op te kunnen
permitteren.
Net voordat hier een professionele communis opinio de toon ging aangeven,
verhieven zich echter nog enige `humane' stemmen tegen een hervorming
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die zich vooral daarom voor `humanistisch' hield omdat de cel als alternatief voor de galg kon worden gedeclareerd, wat tot op zekere hoogte ook
juist was.
In 1843 lanceerde zo nog Heinrich Heine in Parijs een protest tegen de
`ongehoorde wreedheid' van het cellulaire stelsel.
`Het Franse volk is te genereus dan dat het ooit tegen zo'n prijs zijn maatschappelijke rust wil kopen. Deze kerkers van het nieuwe burgerridderdom
zal het volk evenzo grimmig slopen als het eens de adellijke Bastille heeft
verwoest. Hoe vreselijk en somber die van buiten ook geweest is, vergeleken met die kleine stille Amerikaanse he llen die slechts een stompzinnige
Piëtist en een harteloze kramer kunnen goedvinden, was zij een vrolijke
Muziektent en een zonnig tuinhuis'.
En dit was dan nog een protest uit een periode toen het principe: één gevangene, één cel werd toegepast. Later zou er dan nog de plaag van de
`overbevolking' in de gevangenissen bijkomen. De `penitentie'-cel heeft
waarschijnlijk meer voor misdaad, in zijn specifiek besmettelijke aspecten,
gedaan dan het ergste bagno.
De weg naar de hel was ook hier met de beste voornemens geplaveid. Men
komt soms eerder naar de hemel met de slechtste. Of zoals Robert Penn
Warren het in All the King's Men zonder theologische excuses zegt: `The
morally bad agent may perform the deed which is good. The morally good
agent may perform the deed which is bad'.

Dure geneeskunde, deugdelijke
gezondheidszorg ?
Alternatieven voor een 'gezonder' beleid
Werkgroep Alternatieve Economie

Vanuit het standpunt van de nationale economie vormt de toenemende
kostenstijging van de geneeskunde een belangrijk probleem. Enerzijds worden steeds meer kapitaalgoederen ter beschikking gesteld van onze geneeskunde en anderzijds is er de bijzonder hoge `arbeids'vergoeding in de sector
van de gezondheidszorg, vooral dan bij de geneesheren-specialisten, de
huisartsen en de apothekers. Dit laatste feit stelt tevens het sociaal-economische probleem van de ongelijke inkomensverdeling aan de orde.

Onze dure gezondheidszorg
We kunnen niet eenduidig de vraag beantwoorden of onze geneeskunde,
wat de materiële kapitaalgoederen betreft — gebouwen, instrumenten, medicamenten, ... -- al dan niet te duur geworden is. Een en ander houdt
verband met de stijgende behoefte aan gezondheidszorg. De stroomversnelling, die onze samenleving op alle gebieden kenmerkt, stelt zwaardere eisen
aan het menselijk organisme en maakt een kwantitatieve en kwalitatieve
uitbreiding van de gezondheidszorg noodzakelijk. Indien ons kapitalistisch
bestel bovendien over gezonde arbeidskrachten wil beschikken, dan moet
een steeds groter deel van het kapitaal bestemd worden voor de maatschappelijke gezondheidszorg om het voortbestaan van deze arbeidskrachten te
verzekeren. We zouden ons zelfs kunnen afvragen of men wel voldoende
tegemoet komt aan de objectieve behoeften van zowel curatieve als preventieve aard. Vanuit dit oogpunt zou derhalve kunnen blijken, dat nog meer
middelen moeten ingezet worden om de gezondheid van onze bevolking te
verzorgen.
Toch zijn er een aantal kenmerken van de gezondheidszorg in ons land, die
duidelijk aantonen dat onze geneeskunde, zoals ze nu reilt en zeilt, inderdaad te duur is.
* Dit artikel is gebaseerd op hoofdstuk 11: `Op zoek naar Alternatieven' van: Dure
Geneeskunde?, `Ekonomische Aspekten van de Gezondheidszorg in België', door de
werkgroep Alternatieve Ekonomie te Leuven.
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Door haar liberale structuur komt onze geneeskundige zorg op de eerste
plaats tegemoet aan de effectief op de geneeskundige markt gemanifesteerde vraag. Elders' toonden we aan dat deze vraag niet zonder meer de werkelijke behoeften aan gezondheidszorg weergeeft. Vanuit dit oogpunt worden ongetwijfeld gemeenschapsgelden verkeerd toegewezen en derhalve
verspild.
Dezelfde liberale structuur van de gezondheidszorg in ons land vertoont
een tweede kenmerk, dat haar verspillend doet voorkomen. De constatatie
van de Aktiegroep Medicijnen Nijmegen dat de revolutionerende werking
van het kapitaal aan de gezondheidszorg voorbijgegaan is 2, geldt ook voor
ons land. `De enorme schaalvergroting die het industriële produktieproces
heeft ondergaan, waardoor immense kapitalen een massa loonarbeiders
kommanderen, rationalisatie en planning hebben doorgevoerd en de produktie tot het uiterste hebben geperfektioneerd, kennen we niet in de gezondheidszorg. (...) Iedere arts drijft zijn eigen winkeltje en handelt naar
eigen goeddunken. Elke vorm van rationalisatie of planning ontbreekt.
Moderne arbeidsverdeling en enigszins funktionerend management zijn
slechts sporadisch aanwezig' 3. De `orde van de geneesheren' illustreert het
feit, dat de industriële revolutie aan de sector geneeskundige dienst voorbijgegaan is: ze is een van de zeldzame overblijfselen van de gildenorganisaties, die tot aan de Franse Revolutie het sociaal-economisch leven regelden.
Het in stand houden van deze feodale structuur van de gezondheidszorg
betekent macro-economisch een moeilijk te schatten verspilling.
De huidige liberale structuur van de gezondheidszorg vertoont een derde
kenmerk, waardoor ze te duur is en ze zelf nog bijdraagt tot de groeiende
inkomens- en vermogensongelijkheid in onze samenleving. De prijzen van
de gezondheidsdiensten komen tot stand in een monopolistische marktstructuur. De zogenaamde `counter veiling power' van de vraag (de mutualiteiten, overheid, ...) weegt niet op tegen de georganiseerde macht van het
aanbod. Door het onvervangbaar karakter van het `goed' geneeskundige
zorg, en door de relatieve prijsongevoeligheid van de vraag dank zij de tussenkomst van de ziekteverzekering, kan de prijs zich handhaven op een
peil, dat hoger ligt dan wat bij volledig vrije mededinging het geval zou
zijn, terwijl de geneeskundeverstrekking kwalitatief toch geringer blijft dan
in een proces van louter mededinging. Een groter aantal geneesheren, apotekers, ... zou, onder voorwaarden van echt vrije mededinging, de prijs
doen dalen.
1 Dure Geneeskunde?, Hoofdstuk 3.
2 Aktiegroep Medicijnen Nijmegen, Sociaal-ekonomische ontwikkelingen en gezondheidszorg, in Te Elfder Ure, 20 (1973), 3, p. 566.
3 ibidem.
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Het perspectief socialisering
Indien we derhalve stellen, dat de monopolistische marktstructuur van onze
gezondheidszorg zowel economisch als ethisch een achteruitgang betekent
tegenover het vrije-marktmechanisme, dan bedoelen we geenszins te pleiten
voor een terugkeer tot zuiverder liberale verhoudingen op dit vlak. Ons
streven moet er integendeel op gericht zijn, de gezondheidszorg zo te stimuleren, dat het mogelijk wordt in te spelen op de werkelijk bestaande
behoeften -- ook indien dit eventueel een verhoogde investering in deze
sector zou eisen. Dit veronderstelt maatschappijstructuren, waarin de behoeften aan curatieve en preventieve geneeskunde zich objectief kunnen
laten gelden en een gezondheidszorg, die hierop kan inspelen.
De herstructurering van de gezondheidszorg moet er vervolgens toe bijdragen, dat de bestaande vormen van onverantwoorde kosten weggewerkt
worden. De `vraag' naar gezondheidszorg moet meer de weerspiegeling zijn
van de `behoefte': ze mag minder als marktvraag geformuleerd worden,
moet minder van het inkomen dan van de ervaren behoefte afhankelijk zijn.
De socialisering van de produktiekrachten -- en de daarmee gepaard gaande eisen van planning, arbeidsverdeling, efficiënte toewijzing van de produktiefactoren, optimale omvang, ... -- die zich de facto voltrekt in onze
industriële structuren (in de vorm van concentratie), mag niet langer kunstmatig verhinderd worden zich ook te voltrekken op het vlak van de gezondheidszorg. Het hypocriet voorwendsel van het apart karakter van deze
vorm van dienstverlening mag niet langer opwegen tegen de zware tol aan
economische verspillingen, die hiermee gepaard gaat en tegen de reële hoeveelheid gezondheidszorgbehoeften waaraan aldus niet tegemoet gekomen
wordt.
Een aantal kenmerken van ons huidig sociaal-economisch bestel moeten
ons toelaten een nieuwe fundamentele optie te formuleren voor de organisatie van de gezondheidszorg.
Het is een inherente noodzaak van ons economisch bestel, dat de produktiemiddelen massaal geconcentreerd worden, en dat een rationele planning
hun toewijzing over de verschillende aanwendingsmogelijkheden regelt.
Concentratie in handen van steeds minder machtsgroepen en steeds verder
doorgedreven rationalisering en planning van deze privé beheerde produktiecentra, gaan hand in hand.
Dit proces van concentratie van de produktiemiddelen en van rationalisering van het produktieproces, draagt er toe bij, dat het nagenoeg onmogelijk geworden is de concrete arbeidsprestatie van de individuele arbeiders
nog als basis voor hun loon te hanteren. Arbeid gebeurt steeds meer in een
georganiseerd verband, in de vorm van groepswerk; machines, meer dan de
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arbeid, zijn bepalend voor de produktie; de kwaliteit en kwantiteit van de
arbeidsprestatie wordt in steeds grotere mate bepaald door externe factoren: langere en meer gespecialiseerde opleiding, betere infrastructuur .. .
Op het vlak van de beloning heeft dit alles tot gevolg dat de bestaande inkomensverschillen steeds minder teruggebracht kunnen worden tot vaststelbare verschillen in arbeidsinbreng.
Het geldelijk loon verliest meer en meer zijn monopolie-positie voor de bepaling van de arbeidsvergoeding. Verantwoordelijkheid op het werk, menselijke ontplooiing, zin voor het karakter van de arbeid, ... zijn factoren
die meer en meer náást het loonbedrag, de arbeidskeuze beïnvloeden.
Wij menen dat deze trend, die zich al dan niet duidelijk aftekent in de sfeer
van de materiële produktie, op doelbewuste wijze moet gestimuleerd worden in de sfeer van de dienstverlening en met name in de gezondheidszorg.
1. Deze sector heeft dringend nood aan rationalisering en aan planning.
Vermits het hier om een bij uitstek sociaal en publiek goed gaat -- enerzijds omwille van zijn belangrijke externe voordelen voor de gehele maatschappij en anderzijds omwille van het overwegend collectief karakter van
de financiering ervan -- stellen we dat deze planning en rationalisering
zich rechtstreeks dient te voltrekken vanuit het perspectief van de gehele
maatschappij. De gezondheidszorg vergt dus o.i. uiteindelijk een consequente socialisering. De wijze waarop deze het best verwezenlijkt wordt,
de vorm en modaliteiten ervan, zullen afhangen van concrete historische en
socio-politieke omstandigheden.
2. Zoals bij elke dienstverlening is het ook bij de gezondheidszorg (in nog
veel sterkere mate dan in de sfeer van de materiële produktie) praktisch
onmogelijk om het prestatiebeginsel aan te houden. De produktieve inbreng
van elke arbeider is hier nog minder meetbaar dan bij de materiële goederenproduktie. De gezondheidszorg biedt derhalve een uitstekende kans om
de loskoppeling loon - prestatie en de sloping van de ongelijke inkomensverdeling efficiënt aan te pakken. Het zou als normaal moeten kunnen
worden aangezien dat de gezondheidswerkers (dokters, verplegers, ...) een
forfaitaire vergoeding ontvangen, die slechts een minimale waaier van ongelijkheid vertoont: premie voor zwaardere werkomstandigheden, ... De
veel geuite opwerping van de lange en kostelijke studies kan worden ontkracht door de consequente invoering van een studieloon.
3. De factoren menselijke ontplooiing, zinvol karakter van de arbeid, .. .
zijn overigens op een eminente wijze toepasselijk op de zorg voor de ziektebestrijding. Is het een utopie van onzentwege voorop te stellen dat de wer4 Volgens een raming van het Ministerie van Volksgezondheid en Gezin bedroeg het
aandeel van de privé-sector in de totale uitgaven voor curatieve gezondheidszorg in
1973 17,7 % , dit is: 14,41 op 81,27 miljard BF.
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kers in de sfeer van de gezondheid het bijzonder karakter van hun arbeidsinzet eerder als een bepaalde vorm van inkomen zouden beschouwen —
naast hun geldelijk loon — dan wel -- zoals dit nu op grote schaal het
geval is — als een pressiemiddel om dit geldelijk inkomen abnormaal hoog
op te drijven?

Een betere eerste-lijnsgeneeskunde
Een mogelijk alternatief voor de huidige ontwikkeling van de geneeskundige verzorging kan gezocht worden in een betere organisatie van de eerstelijnsgeneeskunde. In de mate waarin deze organisatie erin zou slagen zowel
de kostenexpansie te drukken als een meer op de mens en zijn leefwereld
gerichte gezondheidszorg te realiseren, is dit een interessant alternatief. De
onderzoekingen en ervaringen van Dokter De Melker in Nederland wijzen
erop dat hier inderdaad nieuwe mogelijkheden liggen5. De praktijkvoering
van Dokter De Melker berust op het principe dat diagnostiek en therapie
zoveel mogelijk in handen moeten blijven van de eerste-lijns-verzorging,
dus in handen van de huisarts en van al wie voor de eerste verzorging en
begeleiding van de zieke instaat. Dit veronderstelt echter dat men op dit
vlak reeds beschikt over een degelijke praktijkuitrusting en vrij gebruik kan
maken van beschikbare laboratoria en röntgendiagnostiek. Vervolgens veronderstelt deze praktijkvoering dat er een samenwerking bestaat met de
verpleegsters, maatschappelijke werkers en andere verantwoordelijken voor
de gezondheidszorg van een bepaalde wijk. Alleen dan wordt het mogelijk
de patiënten veel beter op te vangen en te begeleiden. Men gaat de patiënten niet langer onmiddellijk verwijzen naar klinische specialisten. Dit geldt
in het bijzonder voor probleempatiënten met psychosociale klachten, die
door de specialist meestal langdurig onder controle worden gehouden uit
angst ook maar één medische indicatie over het hoofd te zien, terwijl de
feitelijke oorzaak niet zozeer van somatische als wel van psychosociale
aard is.
De resultaten van een dergelijke praktijkvoering — waarbij men in de eerste-fijns-verzorging zoveel mogelijk zelf diagnose en therapie in handen
houdt -- zijn zowel kwantitatief als kwalitatief interessant. Vooreerst stelde
Dokter De Melker vast dat het opnamepercentage van de patiënten in een
ziekenhuis, in zijn praktijk, nagenoeg de helft was van het landelijk gemiddelde (53,1% t.o.v. 96,6%, d.i. een besparing van 43,5% of een daling van
de opname met 45%). Dergelijk verschil bleek ook te bestaan bij vergelijkingen uit de naaste omgeving. Deze verschillen waren trouwens over een
5 R. A. De Melker, Ziekenhuispatiënt, huisarts en gezin, Nijmegen, 1973.
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reeks fasen vrijwel constant. Een kostenberekening wijst uit dat indien het
opname-pro-mille van De Melker's praktijk voor het hele land zou gelden,
dit een besparing van ziekenhuisopnamen van ongeveer een miljard gulden
per jaar zou betekenen. Naast deze vermindering van opname in het ziekenhuis bleek ook dat kwalitatief de samenstelling van de groep patiënten
duidelijk afweek van de landelijke ziekenhuispopulatie: opnamen bij internisten, kinderartsen, en oor-, neus- en keelartsen kwamen relatief minder
voor, terwijl opnamen bij chirurgen daarentegen relatief vaker voorkwamen.
In de lijn van dergelijke praktijkvoering zouden wij willen pleiten voor een
ontwikkeling van een betere en meer geïntegreerde opbouw van de eerstelijns-geneeskunde. Wanneer we bedenken dat in 1970 ongeveer 1 Belg op 9
gedurende gemiddeld 14 dagen per jaar in het ziekenhuis vertoefde, zou een
reductie van het opnamecijfer niet alleen geweldig kostenbesparend zijn,
maar ook menige patiënt het weinig aantrekkelijke lot van zijn hospitalisatie besparen. Wanneer we de cijfers van De Melker als oriëntatie nemen,
dan zou dit voor België, waar de gemiddelde verpleegdagprijs voor 1974 op
ongeveer 1.000 BF. s geraamd wordt, een besparing opleveren van ongeveer
7 miljard BF.'. Met dit geld of althans een gedeelte ervan zou de betere uitbouw van de eerstelijnsgeneeskunde kunnen worden aangepakt. We denken
bijvoorbeeld aan de uitbouw van wijk-gezondheidscentra waarin voor een
bepaalde wijk diverse diensten en apparatuur gecentraliseerd worden, waarin naast artsen ook psychologen, maatschappelijke werkers, verpleegsters.
enz. kunnen samenwerken. Dit zou ongetwijfeld de geneeskundige zorg
dichter bij de menselijke leefwereld brengen en een meer geïntegreerde benadering van de zieke mens mogelijk maken.
De reductie van de opname in het ziekenhuis kan terzelfdertijd nieuwe mogelijkheden scheppen voor een `vermenselijking van het ziekenhuis' dat op
menselijker maat zou kunnen worden uitgebouwd, in plaats van een steeds
6 `In 1973 bedroeg de gemiddelde verpleegdagprijs 822 BF. in niet-universitaire ziekenhuizen. Nochtans zullen diverse thans reeds gekende bestanddelen (wet van 1 augustus 1972, verhoging van de honorering van de verpleegsters, gelijkstelling van de
lonen van de particuliere sector met die van de openbare sector), deze kostprijs naar
1.000 BF. in 1974 doen stijgen (hetgeen nog steeds minder is dan bij onze buren)'.
D. Deliege - Rott, De ontwikkeling van het geneesherenkorps. Gevolgen voor de
natie, in: Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, XVI (1974), 5, p. 519.
7 Aantal verpleegdagen in 1970 bedroeg 14.151.359, exclusief sanatoria, psychiatrische instellingen, rusthuizen, e.d. (Statistisch Jaarboek voor Volksgezondheid). Besparing van 45 % betekent een reductie van 6.368.112 verpleegdagen. Wanneer we
rekening houden met de voortdurende stijging van het aantal verpleegdagen per jaar
(toename van ± 4.000.000) dan zou dit voor 1974 een reductie van ongeveer 7 miljoen verpleegdagen betekenen en derhalve een kostenbesparing van 7 miljard BF..
Dit cijfer is aanmerkelijk lager dan in Nederland, omdat de gemiddelde verpleegdagprijs lager is in België dan in Nederland.
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grotere en anoniemere gezondheidsfabriek te worden, waar de patiënt in
hoge mate anoniem en technisch benaderd wordt.

Een meer preventieve geneeskunde
De trend naar toenemende curatieve en intra-murale geneeskunde is tezelfdertijd oorzaak en gevolg van het achterblijven van de preventieve geneeskunde8 . In het ziekenhuis wordt de mens benaderd los van zijn werk- en
woonmilieu, zodat de maatschappelijke achtergrond van de ziekte haast
volledig uit het oog verloren wordt.
Preventieve geneeskunde zou er op gericht moeten zijn de achterliggende
oorzaken van de ziekte op te sporen, zodat de ziekte werkelijk kan genezen
en verder voorkomen worden. Volgens schattingen zouden ongeveer de
helft van de patiënten, die een arts raadplegen, `psychosomatische stoornissen' of `functionele klachten' vertonen 9 . De oorzaken van deze klachten en
van heel wat `moderne' ziekten (hart- en vaatziekten, kanker, maagzweer)
wortelen vaak in hun maatschappelijke voedingsbodem: jachtig arbeidsritme, relatiestoornissen, verkeerde consumptiegewoonten, verslavingsvormen, gebrekkige woonsituatie, milieuvervuiling, verkeersonveiligheid. Het
is dus de vraag hoe men deze ziekten het best kan bestrijden. Tot nog toe
is het feitelijke antwoord geweest: door de verruiming van de curatieve,
intra-murale gezondheidszorg ten koste van een meer preventieve, maatschappelijk gerichte, extra-murale zorg.
De trend naar toenemende curatieve en intra-murale geneeskunde is tegelijk oorzaak en gevolg van het achterblijven van de preventieve geneeskunde. Het ombuigen van dit proces, zodat de preventieve gezondheidszorg
meer aandacht krijgt, is een zaak van lange duur. Het betekent dat in het
onderzoek en de opleiding het gezichtspunt van de preventieve, maatschappelijk gerichte gezondheidszorg meer nadruk moet krijgen en dat in de
praktijk een herwaardering van de eerstelijnsgeneeskunde wordt georganiseerd, zodat de ziekte meer integraal en in zijn sociaal milieu wordt benaderd (werk in groepsverband, wijkgezondheidscentra). Uit vorige paragraaf
bleek reeds dat dit nieuwe perspectief niet noodzakelijk kostenverhogend
is maar dat het integendeel een belangrijk kostenverlagend effect kan sorteren. De noodzaak van preventieve geneeskunde moet echter op de eerste
plaats voortvloeien uit de eis van een betere volksgezondheid en niet uit
een bezuinigingsbeleid.
8 Wij steunen voor deze paragraaf op de studie van de Aktiegroep Medicijnen Nijmegen, Ontwikkelingen in de eerstelijnsgeneeskunde, in Te Elfder Ure, 1973, (20),
nr. 3, vooral pp. 533 - 537.
9 Schattingen van A. Mitscherlich, in: Krankheit als Kon f likt, Frankfurt a.M., 1967.
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Naar een nationaal gezondheidsbeleid. Enkele voorstellen
1. We stipten reeds aan dat het gezondheidsbeleid in ons land dringend
aan nieuwe structuren en aan coördinatie toe is. De gezondheidssector moet
nu in zijn geheel aangepakt en bestudeerd worden, althans zo de overheid
op de huidige gang van zaken en op de vastgeankerde structuren enig vat
wil krijgen.
Bij de oprichting in 1936 werd aan het Ministerie van Volksgezondheid
noch de verantwoordelijkheid noch de coördinatie van de nationale gezondheidszorg opgedragen. De commissie voor het gezondheidsbeleid, die opgericht werd ten gevolge van de doktersstaking, heeft haar werkzaamheden
(1967 - 1969) nooit beëindigd; ze heeft zeker geen gezondheidsbeleid uitgewerkt. Het Belgisch gezondheidszorggebeuren ligt onoverzichtelijk gespreid
onder de autoriteit en het toezicht van de verschillende ministeries en van
talloze instanties van professionele, liefdadige en sociale aard.
Bij een dergelijke gang van zaken kan men onmogelijk enige vat krijgen op
de kosten van de gezondheidszorg en op de nodige extrapolatie en programmatie, die de investeringen in personeel (in het bijzonder specialisten)
en in de voorzieningen in een juist kader zouden kunnen situeren.
2. Het huidige gezondheidsbeleid heeft zich al te veel en te eenzijdig met
de ziekenhuissector bezig gehouden. Naast die dwingende en imperatieve
planning van de acute ziekenhuisbedden (wet 6.7.1973), die een kwantitatieve regionale equivalentie van de behoeften hoopt te realiseren, zal veel
meer aandacht en geld moeten besteed worden aan de chronische zieken en
geesteszieken. België is een land met een der oudste bevolkingen ter wereld. Deze vergrijzing stelt steeds zwaarder wordende eisen en het gezondheidsbeleid zal zich in de komende jaren zeer intensief moeten bezig houden met het opvullen van de behoeften voor bejaarden.
Aangezien 't ziekenhuis slechts een deel van de gezondheidszorg uitmaakt,
zal ook hier het accent moeten worden verlegd. Instellingen moeten een
meer subsidiaire rol gaan spelen, zodat nieuwe basisdeterminanten voor de
onderbouw van de goedkopere extra-murale gezondheidscentra mogelijk
worden. Naast de intensere samenwerking met andere vormen van de institutionele gezondheidszorg zal de uitbouw van goedkope substituten
moeten worden gesteund. Deze accentverschuiving houdt zware implicaties
in voor het zorgenaanbod.
3. Wat het aanbod van de zorgenverstrekkers betreft, ontbreekt er in ons
land een duidelijk nationaal repertorium. Niemand weet precies hoeveel
huisartsen er zijn of hoe ze gespreid zijn. Als men niet eens weet hoeveel er
zijn, hoe kan het aanbod dan op de behoefte afgestemd worden? Ten aanzien van de kandidaten van het medisch beroep is het beleid al even vaag.
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De enorme toename van het aantal eerstejaarsstudenten en het in groten
getale verder specialiseren van de gediplomeerden blijft de eenzijdige ontwikkeling van de ziekenhuisgeneeskunde bevorderen. Wanneer zal België
met zijn zeer hoge medische verzorgingsdichtheid een planning van de
grootte en van de structuur van het aanbod overwegen? Het is gewoon
verrasend te zien dat Nederland met een veel lagere verzorgingsdichtheid
(voor specialisten ongeveer % van België) verschillende jaren reeds de numerus fixus bij wet vastgelegd heeft. Kunnen de Nederlanders het dan met
zoveel artsen minder stellen? Of werken de medici daar zoveel efficiënter?
Indien men de gezondheidstoestand van beide landen vergelijkt, lopen wij
zeker niet voor op Nederland.
Dit kunnen eerste stappen zijn, die er toe leiden dat de gezondheidszorg op
nationaal vlak gecoördineerd en gepland wordt en dat ze in staat gesteld
wordt om, op een efficiënte wijze, veeleer in te spelen op de objectief vaststelbare behoeften dan op de simpele marktvraag.

Risico's van de ontspanningspolitiek
L. L. S. Bartalits

Opmerkingen en commentaren naar aanleiding van de publikaties
van Lothar Ruehl, Machtpolitik and Friedensstrategie, Hoffmann
and Campe Verlag, Hamburg, 1974, 423 pp., DM. 34,—, van Th.
Draper, Détente, in: Commentary, june 1974, pp. 25 - 47, van Hans
J. Kleinsteuber, Die USA-Politik, Wirtschaft, Gesellschaf t. Eine
Ein f uhrung, Hoffmann and Campe Verlag, Hamburg, 1974, 250
pp., DM. 28,—, van Karl Heinz Putz, Die Aussenpolitik der USA.
Eine Einf uhrung, Hoffmann and Campe Verlag, Hamburg, 1974.
248 pp., DM. 29,50.

Toen Nixon in januari 1969 het presidentschap aanvaardde, kwam hij voor
de grote moeilijkheid te staan om het Vietnam-avontuur van de Verenigde
Staten op een eervolle wijze tot een goed einde te brengen. De doelstelling
was tot een 'honorable peace' te komen, waarvoor ontspanning met de Sovjet-Unie en toenadering tot de Volksrepubliek China nodig waren. De problematiek van de Amerikaans-Westeuropese betrekkingen werd in het buitenlands beleid van de regering-Nixon op de wachtlijst geplaatst na China.
Rusland en Vietnam: 1971 werd het Jaar van de Volksrepubliek China.
1972 het Jaar van de Sovjet-Unie, het Vietnamese akkoord kwam eind
1972 tot stand en 1973 tenslotte had het Jaar van Europa moeten worden.
Deze ranglijst van prioriteiten was op diverse overwegingen gebaseerd: de
Volksrepubliek China en de Sovjet-Unie konden, veel meer dan de Westeuropese landen, bijdragen tot de beëindiging van de oorlog in Vietnam.
De Sovjet-Unie was de grote leverancier van Noord-Vietnam en de Chinezen inspireerden de Noordvietnamese `hard liners'. Als er dus druk op
Noord-Vietnam moest worden uitgeoefend, diende dat door tussenkomst
van deze twee communistische mogendheden te geschieden.
Maar ook andere factoren speelden een rol in deze berekening. In 1969
werd duidelijk dat de Russen aanstuurden op een nucleaire pariteit met de
Verenigde Staten en de nieuwe regering van Nixon werd dan ook geconfronteerd met de onaangename keuze om zich Of bij de Russisch-Amerikaanse strategische pariteit neer te leggen 6f zich in een nieuwe en waarschijnlijk doelloze fase van de bewapeningswedloop te storten. Bezien vanuit een strikt militair oogpunt stond Europa buiten deze wedloop en eiste
de Sovjet-Unie de volledige aandacht van de regering-Nixon op.
In 1971 waren de grote lijnen van de Nixon-Kissinger buitenlandse politiek
uitgekristalliseerd: toenadering tot de Volksrepubliek China, ontspanning
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met de Sovjet-Unie en deelgenootschap met de Westeuropese landen. President Nixon en Kissinger projecteerden een multipolair beeld van de wereld waarin plaats was voor vijf grote economische supermachten: de Verenigde Staten, West-Europa, de Sovjet-Unie, de Volksrepubliek China en
Japan.
Ofschoon Kissinger elke analogie met het negentiende-eeuwse machtsevenwicht van de hand wees, moge in dit verband wel worden opgemerkt dat
hij steeds gewaarschuwd heeft voor eventuele illusies over de ontspanning
met de Sovjet-Unie. Reeds in een publikatie van 1957 achtte Kissinger het
nodig zijn lezers erop te wijzen dat `vreedzame coëxistentie' volgens de
Kremlinleiders niets minder was dan de meest doeltreffende offensieve tactiek en de beste manier om de bestaande structuur van de niet-communistische wereld met andere middelen dan oorlog omver te werpen.
Vier jaar later, in 1961, toonde Kissinger zich zeer bezorgd over de westelijke tendens om in de Russische ommekeer van oorlogszucht naar ontspanning meer te zien dan een verandering van tactiek en om reeds een
fundamentele verandering in de communistische samenleving en doelstellingen te verwachten. In het bijzonder stelde Kissinger zich kritisch op ten
aanzien van de ambulante persoonlijke diplomatie van Chroesjtsjov omdat
volgens hem de Kremlinleiders vasthouden aan `objectieve' factoren voor
hun beleid,
Ook in 1968 betoonde Kissinger zich nog sceptisch ten aanzien van voorgaande 'détentes' en hij betoogde dat gedurende de periodes van ontspanning elk westelijk land zich steeds afzonderlijk tot de Oosteuropese landen
of de Sovjet-Unie richt zonder te trachten een coherente westelijke benadering te bevorderen. Bovendien eindigden, aldus Kissinger, de verwachtingen dat ontspanningspogingen een nieuwe periode van verzoening zouden
inluiden en de lang verwachte verandering in de oogmerken van de SovjetUnie zouden brengen, steeds weer in een periode van onverzettelijkheid.
Deze bespiegelingen over het onderwerp `ontspanning' vielen niet in een
vacuum. Er waren sinds de oktoberrevolutie van 1917 diverse perioden van
ontspanning tussen de Sovjet-Unie en het Westen geweest, alsook drie afzonderlijke ontspanningsfasen met individuele westelijke landen sinds 1965.
Het ontspanningsstreven van de Gaulle, gekarakteriseerd door een bezoek
van minister Gromyko aan Parijs in de herfst van 1965, de aankondiging in
februari 1966 van Frankrijks voornemen geen deel meer te willen uitmaken
van de geïntegreerde NATO-verdediging en een triomfaal bezoek van president de Gaulle aan de Sovjet-Unie in juni 1966, bij welke gelegenheid de
Kremlinleiders voor het eerst voorstelden een Europese Veiligheidsconferentie te houden, echter zonder deelneming van de Verenigde Staten. In
deze ontspanningsfase bleek overduidelijk dat beide zijden ontspanning niet
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als een doel op zichzelf beschouwden, maar als een middel om te krijgen
wat zij wilden hebben mét of zonder ontspanning.
Na de drie premissen van het Adenauer-beleid, te weten: Duitse hereniging,
Europese Unie en de Atlantische Alliantie, kwamen onder invloed van het
streven van president de Gaulle naar détente in de regeringsperiode van de
zgn. `grote Kiesinger-Brandt-coalitie de woorden `Ostpolitik' en `ontspanning' steeds meer in de mode. Onder de daarop volgende regeringsperiode
van de Brandt-Scheel-coalitie kwam de `Ostpolitik' echter pas goed op
gang en resulteerde in het Duits-Russische verdrag van augustus 1970, het
Pools-Duitse Verdrag van november 1970 en het Basisverdrag tussen de
Bondsrepubliek en de DDR van 22 december 1972, welk verdrag mogelijk
gemaakt was door de overeenkomst tussen de geallieerden over Berlijn van
september 1971.
Voor een beoordeling van de resultaten van de `Ostpolitik' van de sociaalliberale coalitie in Bonn is het nog te vroeg. De leuze die de Bondsrepubliek tenslotte in staat stelde het streven naar een herenigd Duitsland in
feite prijs te geven, doch in beginsel levend te houden, luidde: `twee Duitse
staten in één natie'. Wel kon reeds worden opgemerkt dat de Bondsrepubliek fundamentele concessies deed op belangrijke historische punten en
dat de DDR daar slechts zeer beperkte en kortstondige tegenprestaties tegenover stelde. Tot dusverre zijn de vruchten van de ontspanning in de
intra-Duitse betrekkingen voor de Bondsrepubliek dan ook zeer teleurstellend gebleken.
Voorts kan ontspanning, zoals bij Duitsland het geval was, op het ene
gebied stabiliserend werken en elders spanningen oproepen: terwijl het opinieonderzoek in de Bondsrepubliek uitwees dat 80 à 90% van de Westduitsers verzoening met de Sovjet-Unie voorstonden, steeg het percentage voorstanders van Duitse neutraliteit in de periode 1969 -1971 van 39 tot 50%
en daalde het percentage voorstanders van een hechte militaire alliantie
met de Verenigde Staten van 48 tot 39%.
Tenslotte kon ontspanning tussen twee landen de toenadering tot een derde
land tegenwerken. De Frans-Russische ontspanning van 1965 verontrustte
de Westduitsers en de ontspanning tussen de Bondsrepubliek en de SovjetUnie van 1969 -1970 verontrustte de Fransen zozeer, dat één van de redenen dat president Pompidou de Engelsen tot de EEG toeliet, was hen als
tegenwicht tegen de Duitsers te kunnen gebruiken.
De huidige Russisch-Amerikaanse ontspanningsfase is een hervatting van
de zgn. mini-détente van 1963, die gekenmerkt werd door het Kernstopverdrag en de export van Amerikaanse graanoverschotten naar de SovjetUnie. De tweede fase van de détente onder het presidentschap van Nixon
zette in met de geallieerde overeenkomst inzake Berlijn in september 1971,
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die de Nixon-regering er blijkbaar van overtuigde dat een topconferentie in
Moskou mogelijk was geworden. Deze topconferentie had inderdaad in mei
1972 te Moskou plaats, waar het verdrag inzake de beperking van antiraketsystemen door Brezjnev en Nixon ondertekend werd en een aantal
basisbeginselen, die de détente tussen de Verenigde Staten en de SovjetUnie moesten bewerkstelligen, werd vastgelegd.
In dit verband moet worden opgemerkt dat deze gedragscode voor de
détente oorspronkelijk een idee van de Kremlinleiders was en door de
Amerikanen enige tijd werd aangehouden om zich ervan te vergewissen dat
hier sprake was van een werkelijk serieus voorstel. Het was daarom ook
hoogst ongelukkig dat de eerste keer dat deze hoogdravende expressie van
het Amerikaans-Russische détente-streven op haar werkelijke waarde werd
getoetst, dit op een mislukking uitliep. Immers, indien de basisbeginselen
van mei 1972 in acht waren genomen zouden de Russen het uiterste gedaan
hebben om de Arabisch-Israëlische confrontatie van oktober 1973 te voorkomen. In plaats daarvan werd echter door de Russen op grote schaal
steun verleend aan Egypte en Syrië, hetgeen de aanval op Israël mogelijk
maakte. De Amerikanen werden echter zo overrompeld door deze ontwikkeling dat zij de evacuatie van Russische families uit het Midden-Oosten,
twee dagen voor het uitbreken van de oktoberoorlog, nog als een aanwijzing voor een breuk tussen de Sovjet-Unie en de Arabieren interpreteerden
en na het uitbreken van de vijandelijkheden op 6 oktober 1973 aanvankelijk dachten dat de Israëli's de Arabieren hadden aangevallen.
Het is in dit licht dan ook duidelijk dat 'détentes' maximaal of minimaal
kunnen zijn. Terwijl de hierboven genoemde gedragscode voor de détente
van mei 1972 deze op de maximum-waarde kwalificeert, kwa lificeerde
minister Kissinger de détente na de crisis in het Midden-Oosten als `van
nature tweeslachtig' en `ietwat ambivalent', met andere woorden op de minimumwaarde. Wel gaf Kissinger toe dat de détente het risico van een algemene nucleaire oorlog, die zou kunnen voortvloeien uit rivaliteiten van
bondgenoten van de Sovjet-Unie enerzijds en de Verenigde Staten anderzijds, minder geworden was. Dit op zichzelf reeds maakte plaatselijke avonturen met conventionele militaire middelen minder riskant, waarbij nog
komt dat de introductie van zogenaamde conventionele precisie-wapens,
waaronder nieuw Russisch anti-tankgeschut en grondluchtraketten zoals
SAM 6 en SAM 7, een tot nu toe onbekende nauwkeurigheid garandeert en
het gebruik van lichte atoomwapens kan vervangen. Ook om deze reden
dient in de toekomst in het détente-begrip eveneens het voorkomen van een
conventionele oorlog te worden opgenomen.
Nog in juli 1972 poneerde Kissinger de stelling dat in zoverre machtsevenwicht gedefinieerd wordt als `een constant hengelen naar marginale voor-
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delen boven een tegenstander', dit niet langer houdbaar is. Immers, de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten zijn reeds zo sterk geworden dat verdere
machtstoename zich niet noodzakelijkerwijze behoeft te uiten in een toename van bruikbare politieke kracht. Na de oktoberoorlog tussen de Arabieren en Israël echter was minister Kissinger gedwongen deze simpele theorie aan te vullen met de kwalificatie dat de Russisch-Amerikaanse verhouding door de enigszins tweeslachtige coëxistentie enerzijds door vertrouwen
en anderzijds door concurrentie wordt gekenmerkt.
Bij dit alles dient tenslotte te worden bedacht dat de SALT 1-overeenkomst
van mei 1972 aan een tijdlimiet van vijf jaar is gebonden en door SALT II,
zowel wat betreft werkingssfeer als tijdsduur, dient te worden aangevuld.
Mislukken de Amerikaans-Russische onderhandelingen over SALT II, dan
is, aldus Kissinger, een nieuwe fase in de bewapeningswedloop onvermijdelijk en zou de Sovjet-Unie aan het einde van dit decennium vermoedelijk
meer en zwaardere atoomkoppen bezitten dan de Verenigde Staten.

Brzezinski's kritiek op Nixons vredesstructuur
Een van de meest essentiële voorwaarden voor de door Nixon en Kissinger
geconcipieerde vredesstructuur was de aard van de détente-verhouding tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten, die zo uitgebalanceerd diende
te zijn dat de veiligheid van geen van beide partijen in gevaar werd gebracht en dat de een niet méér politieke voordelen verkreeg boven de
andere.
Noodzaakte in het begin de doorbraak in de Amerikaans-Chinese relaties
de Russen tot meer spoed om met de Verenigde Staten tot een vergelijk te
komen, de toenemende binnenlandse moeilijkheden waarmee Nixon te
kampen kreeg, werden de oorzaak dat op dit punt de bordjes werden verhangen. Door de urgentie om kost wat kost in de SALT-besprekingen tot
resultaten te komen, kwam de overeenkomst van Moskou van juni 1972 tot
stand, waarbij aan de Russen door de Amerikanen de concessie van numerieke superioriteit werd gedaan.
Dat de détente ook op andere gebieden de Kremlinleiders meer voordelen
bood dan het Westen, toonde Z. Brzezinski in zijn artikel 'The deceptive
structure of peace' (in: Foreign Policy, Spring 1974, pp. 35 - 55) met voorbeelden aan. Zo had de Sovjet-Unie met de détente in Europa kunnen bewerkstelligen dat haar invloedssfeer in Centraal- en Oost-Europa werd erkend, terwijl van de kant van het Kremlin geen concessies werden gedaan
ten aanzien van een staken van de ideologische strijd en inzake de kwestie
van vrije contacten tussen Oost en West. Naast andere belangrijke voordelen voor de Sovjet-Unie zoals de ruime Amerikaanse kredietverlening en
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de technologische samenwerking in het ruimte-onderzoek, vormde de erkenning dat de status van de Sovjet-Unie volkomen gelijkwaardig was (en
is) aan die van de Verenigde Staten, wel het belangrijkste winstpunt.
Weliswaar betrachtten de Kremlinleiders van hun kant terughoudendheid
in de kwestie Vietnam en bij het Midden-Oostenconflict, maar v an een dergelijke terughoudendheid in hun bewapeningsinspanning was (en is) hoegenaamd geen sprake. Op het terrein van de bewapening blijkt de Sovjet-Unie
zelfs de Verenigde Staten op sommige gebieden te zijn voorbijgestreefd.
Men ontkwam tot voor kort in de kringen van de Amerikaanse Democratische partij dan ook niet aan de indruk dat de Russische medewerking aan
de SALT meer een tactisch dan een strategisch karakter droeg.
Deze, overigens in zekere zin nog steeds bestaande onevenwichtigheid in de
détenteverhoudingen is des te moeilijker te accepteren, wanneer men bedenkt dat deze détente niet alleen van gelimiteerde, maar tevens van onstabiele aard is. Elke verandering in het leiderschap van de Sovjet-Unie kan
immers een min of meer plotselinge ommezwaai in de buitenlandse politiek
van het Kremlin met zich meebrengen, waarbij de nieuwe bewindvoerders
de door het Westen verleende economische hulp als instrument kunnen gebruiken om hun wensen door te drukken.
Wat de tweede voorwaarde voor Nixons vredesstructuur betreft, met name
de relaties met de bondgenoten, kon worden geconstateerd dat deze eveneens was verslechterd. Hoewel ook de bondgenoten hier enige blaam trof,
meent Brzezinski dat de verslechterde relaties voornamelijk te wijten waren
aan het falen van het Nixon-bewind om een coherent politiek beleid voor
de toekomst te ontwikkelen.
In een belangwekkende analyse worden door Brzezinski drie aspecten van
dit beleid op de voorgrond geplaatst. In een oplopende rangorde van importantie zijn dat: a) de voorkeur voor een individueel boven een hiërarchisch geordend politiek beleid; b) de voorkeur voor een geheime boven
een conceptuele open diplomatie en c) de voorkeur voor acrobatiek boven
architectuur in de politiek.
Het is vooral in verband met de misvatting van het Nixon-bewind dat het
tijdsbestek 1969 -1974 geen essentiële veranderingen in de internationale
verhoudingen heeft veroorzaakt, dat dit laatstgenoemde aspect een bijzonder kwalijke zaak moet worden genoemd. Immers, het moet volgens Brzezinski duidelijk worden geacht dat: 1) een verschuiving heeft plaatsgevonden van traditionele beleidsvorrnen naar een wereldomvattend politiek proces; 2) de onbetwiste leidersrol van de Verenigde Staten thans door de
bondgenoten niet meer als vanzelfsprekend wordt beschouwd; 3) de gerezen moeilijkheden in de economische relaties tussen de rijke landen niet
alleen een bedreiging opleveren voor de gevestigde internationale economi-
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sche orde, maar tevens een wijziging hebben gebracht in de patronen van
de export van grondstoffen, respectievelijk van fabrikaten, en 4) er in de
arme landen een toenemende tendens aan de dag trad (en treedt) naar
sociale en politieke fragmentatie, die zeer zeker haar weerslag zal hebben
in de rijke landen.
Al met al kan men stellen dat de naoorlogse politieke en economische orde
zodanig ondermijnd is dat men thans voor de taak staat een geheel nieuw
systeem op te bouwen. Een pragmatische politiek, zoals die door het
Nixon-bewind werd gevoerd, past volgens Brzezinski dan ook niet bij deze
ontwikkeling.

Amerika en zijn bondgenoten
Wat de Amerikaanse politiek ten aanzien van het Verre Oosten betreft,
wordt door Draper herinnerd aan de Russische pogingen om de ChineesAmerikaanse toenadering van 1971 tegen te houden. Vervolgens wordt op
de Russische troepenconcentraties aan de Chinese grens (uitbreiding van
15 divisies in 1968 tot 45 divisies in 1974) gewezen, hetgeen niet ten koste
van de Russische troepensterkte in het Westen ging en de Sovjet-Unie dus
een maximale vrijheid van actie geeft, waardoor de Chinezen beseffen dat
zij thans meer van de Sovjet-Unie te vrezen hebben dan de Russen van
China.
De verhouding tussen de Verenigde Staten en West-Europa wordt door
Draper aan de hand van Kissingers boek over de Europees-Amerikaanse
verhoudingen (The troubled partnership, uit 1965) geanalyseerd.
Draper concludeert met een profetische uitspraak van Kissinger dat indien
het Westen doeltreffende ontspanning met de Sovjet-bloklanden wil bewerkstelligen, het een gemeenschappelijke politiek en een specifiek programma moet ontwikkelen en dat de afzonderlijke NATO-partners moeten
afzien van bilaterale en niet-gecoördineerde ontspanningspogingen, die het
onderlinge klimaat in de NATO verslechteren.
Immers, de zogenaamde ontspanningspolitiek heeft in het verleden soms
tot toenadering tot de Sovjet-Unie en haar bondgenoten, maar tegelijkertijd
tot vervreemding binnen het westelijke bondgenootschap geleid. Het streven naar deelgenootschap werd zodoende vertroebeld en de ontspanning,
althans volgens Draper, werd vooral gepropageerd door vooraanstaande
neo-isolationisten.
Het grote gevaar is, aldus waarschuwt Draper, dat men zodoende nog verder in moeilijkheden raakt tenzij de ontspanning in een permanente Russische goodwill resulteert. De afgelopen vier jaar echter is de ontspanning
zo eenzijdig nagestreefd dat dit beleid bijna een fiasco is geworden.
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• Internationale samenwerking
De Wereldvoedselconferentie
De Wereldvoedselconferentie van de
Verenigde Naties, waartoe de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kissinger, verleden jaar het initiatief nam, kwam in het begin van deze
maand in Rome bijeen. Een duizendtal
afgevaardigden uit alle landen der wereld nam eraan deel. Het begon allemaal
erg hoopgevend. Minister Kissinger zelf
sprak op de openingsdag duidelijke taal.
Hij legde de plenaire vergadering een
plan voor, gericht op uitbreiding van de
voedselproduktie zowel in de voedselexporterende als in de ontwikkelingslanden. op verbetering zowel van de distributie als van de kwaliteit van het te produceren voedsel en tenslotte op het treffen van noodmaatregelen in situaties die
daarom vroegen. Hij deed daarbij een
bijzonder beroep op de olielanden, die
van de rijkdommen, hun toevloeiend uit
de gestegen olieprijzen, best wat kunnen
missen om hun broeders in de Derde
Wereld te vrijwaren van de honger.
Het bleek echter al spoedig dat er van
dit hele mooie plan weinig of niets terecht zou komen. Er werd enorm veel
gesproken. Vrijwel elk der duizend afgevaardigden scheen zich verplicht te achten tenminste eenmaal het woord te voeren maar verreweg de meesten, vooral
uit de ontwikkelingslanden, putten zich
daarbij uit in politieke beschouwingen,
die met het probleem waar het om ging,
weinig of niets te maken hadden. Constructieve voorstellen kwamen er nauwelijks meer uit. Het werd op het laatst zo
stom-vervelend, dat commissievergaderingen, waar speciale onderdelen van het
probleem ter bespreking moesten komen
en waar men dus veronderstled werd ter
zake te komen, moesten worden afgelast
wegens gebrek aan belangstelling. Soms
waren er op een cocktailparty meer afgevaardigden aanwezig dan op een terzeifdertijd plaats vindende algemene

vergadering. Ettelijke afgevaardigden
verlieten dan ook teleurgesteld voortijdig de conferentie.
Van den beginne af aan was het duidelijk dat zich op deze conferentie de tegenstelling tussen de westerse wereld en
de ontwikkelingslanden zou toespitsen
en dat met name in de ontwikkelingslanden ieder constructief bedoeld voorstel
van de `andere wereld' met argwaan zou
worden bekeken. Het enige belangrijke
besluit dat de conferentie kon nemen,
was de vorming van een soort voedselfonds, waaruit landen in voedselnood
kunnen worden geholpen. De landen van
de Europese Gemeenschap zegden daarvoor een miljoen ton graan toe, maar
Amerika weigerde een soortgelijke toezegging bij monde van President Ford,
die van een verhoging der graan-schenkingen aan de noodlijdende wereld een
verhoging van de voedselprijzen in de
Verenigde Staten vreesde en daarmee
een verscherping van de inflatie. De
Arabische oliesheiks bepaalden zich tot
een paar onbetekenende bijdragen; voor
de rest bleven zij breeduit op hun geldbuidels zitten.
Na veel geharrewar over en weer tot op
de laatste dag toe, kwam er tenslotte
toch nog een besluit uit: de vorming van
een Wereldvoedselraad, die onder auspiciën van de Verenigde Naties het
voedselprobleem in de gaten zal houden
en een gecoordineerd beleid zal trachten
uit te stippelen naar gelang de omstandigheden.
Het komt in feite allemaal hierop neer,
dat deze, met veel tam-tam aangekondigde conferentie op een grandioze mislukking is uitgelopen.

De Europese Gemeenschap
Het Verenigd Europa lijkt steeds meer
een Verdeeld Europa te worden, dat zijn
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draai in de wereldsituatie niet weet te
vinden.
Dat Europa nog steeds niet weet waar
het met zijn interne organisatie heen
wil, blijkt uit de reacties op het initiatief
van President Giscard d'Estaing om te
komen tot een regelmatig overleg op
hoogste niveau over de politieke samenwerking. Daarbij kwam Giscard in een
voor Frankrijk ongekende mate tegemoet aan de verlangens van andere Europese landen — met name ook Nederland — om ook aan het Europese parlement een duidelijker plaats te geven in
het geheel. Op het institutionele vlak
komt hij dus duidelijk tegemoet aan de
verlangens van zijn bondgenoten. Maar
nu eensklaps is het alsof de bondgenoten
hem niet meer vertrouwen en eigenlijk
niet zoveel waarde meer hechten aan
een institutionele versterking van de
EEG. Zij vinden het veel belangrijker
over economische problemen te praten,
die op het ogenblik in aller aandacht
staan. Problemen als de inflatie, de
werkloosheid en de energiecrisis. Daarbij zien zij over het hoofd, dat Giscard
daar áók over wil praten op zijn, voor
begin december belegde topontmoeting.
Het is net alsof de leus `ieder voor zichzelf' nu niet meer hoofdzakelijk door
Frankrijk maar juist door de anderen
wordt beleden.
Ook ten aanzien van het optreden van
de Gemeenschap in de wereld is het
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maar pover gesteld. Het plan van minister Kissinger om een economisch overlegorgaan te scheppen tussen de Europese landen, Amerika, Japan en Canada
is al eerder tegengewerkt en nu opnieuw
door onze bloedeigen staatssecretaris
van Buitenlandse Zaken, Brinkhorst, op
grond van overwegingen die emotioneel
misschien begrijpelijk zijn, maar die
geen hout snijden. Kissinger zou Europa hebben geminimaliseerd als wereldmacht. Dat is juist voorzover het de politiek betreft. Europa is politiek gesproken ook geen wereldmacht meer. Maar
Kissinger heeft Europa als economische
wereldmacht volledig erkend en voorgesteld dat het samen met de andere, door
hem genoemde mogendheden een economische wereldverantwoordelij kheid
op zich zou nemen. Het is eenvoudig
belachelijk wat onze staatssecretaris
daartegen in heeft gebracht; het toont
alleen maar hoe weinig verbeeldingskracht — of hoe weinig goede wil — in
het Europees beleid nog aanwezig is.
Intussen begint ook het overleg tussen
Europa en de Arabische wereld te spelen en daarbij rijst de grote moeilijkheid, dat de Arabieren erop aandringen
in dit overleg ook weer de door hen nu
eenmaal erkende organisatie van Yasser
Arafat te betrekken. Wat nu Europa?
Gaan we tenslotte allemaal achter
Frankrijk aan tegen Israël?

• Internationale conflicten
Het Midden Oosten
Israël heeft het zwaar te verduren gehad
deze maand.
Op internationaal terrein kreeg het twee
gevoelige klappen te incasseren. De eerste, toen de Algemene Vergadering der
Verenigde Naties besloot Yasser Arafat te erkennen als leider van de Palestijnen en uit te nodigen de vergadering
toe te spreken. Als een triomfator kwam
hij binnen en zijn woorden dropen van
haat tegen Israël. Hij liet er geen twijfel
over bestaan dat hij een der lidstaten
van de Verenigde Naties naar het leven
stond. Niettemin kreeg hij een ovationele hulde. De Israëlische afgevaardigde

schilderde hem achteraf wel af als het
hoofd van een misdadigersbende, veeleer
dan als een potentieel staatshoofd, maar
het hielp allemaal niet veel. De tweede
klap kwam toen de Verenigde Naties
besloten Israël uit de Unesco te zetten.
Het internationaal klimaat is voor Israël
duidelijk aan het verslechteren.
Daarbij kwam het groeiend wantrouwen
tegen Syrië, dat, naar de overtuiging van
Israël, niet van zins was het bestand in
de Golansector te bestendigen. Zowel
Kissinger als de secretaris-generaal der
Verenigde Naties, Waldheim, probeerden echter al het mogelijke om Syrië tot
een verlenging van het bestand te bewe-
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gen. Waldheim bereikte inderdaad, mede waarschijnlijk onder diplomatieke
druk van Rusland, dat de Syriërs met
een verlenging van een half jaar akkoord gingen.
Geruststellend is de situatie voor Israël
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echter nog allesbehalve. Van Libanon
uit ageren nog voortdurend Palestijnse
commando's en Israël laat hun acties
niet onbeantwoord. De spanning blijft
groeien.

• Nationale politiek
Nederland
— Den Uyl's 'one man show'. Premier
den Uyl blijft maar zijn uiterste best
doen om van het optreden van zijn kabinet zoveel mogelijk een 'one-manshow' te maken. Bij de algemene beschouwingen over de Rijksbegroting in
de Eerste Kamer is dat nu eindelijk eens
duidelijk gezegd. Alleen: men mag hem
daar geen verwijt van maken. De wijze
waarop een Minister President zijn taak
moet vervullen, staat nu eenmaal nergens in ons staatsrecht omschreven. Iedere premier mag daar zijn eigen opvatting over hebben en in feite heeft ook
iedere premier het op zijn eigen manier
gedaan. Wij hebben — ook na de Tweede Wereldoorlog — premiers gekend die
zich zo weinig mogelijk met het werk
van hun ministers bemoeiden; anderen,
die met strikte inachtneming van de eigen verantwoordelijkheid van elk hunner collega's, voorzichtig coördineerden;
wij hebben er ook wel eens een gehad
die een sterk persoonlijk stempel op het
kabinetsbeleid trachtte te drukken. Maar
een 'one-man-show' als die van Den
Uyl, dat is iets nieuws. Maar nogmaals:
daar mag men hem geen verwijt van maken; hij heeft het volste recht om zijn
eigen opvatting te hebben over zijn taak.
De enigen die daartegen zouden kunnen
opkomen, zijn zijn eigen ministers, maar
zolang zij dat niet doen, kan hij zijn
gang gaan.
Iets anders dan een verwijt echter is een
waarschuwing.
Waar leidt op de duur zo'n onemanshow toe? Dat het beleid van Den Uyl
erop is gericht een persoonlijke populariteit te verwerven, is duidelijk genoeg
en ook dat is zijn goed recht. Gevaarlijk
wordt dit echter wanneer hij die persoonlijke populariteit een staatsrechtelij-

ke basis wil geven door de grondwettelijke invoering van een `gekozen formateur'. Daartoe heeft inderdaad de
Grondwetscommissie een voorstel gedaan. Uit de behandeling van dit voorstel in de kamercommissie die de behandeling van dit voorstel moet voorbereiden, is wel gebleken, dat het geen schijn
van kans maakt om door de Tweede
Kamer te worden aanvaard, en terecht.
.Het vormen van een kabinet is in Nederland nog altijd een moeilijke zaak.
De perioden waarin het land moet worden geregeerd door een demissionair kabinet, dat, zittend op een schopstoel,
niets belangrijks ter hand kan nemen,
worden maar steeds langer. Herhaaldelijk is al gebleken, dat lang niet altijd
de meest populaire man ook de meest
bekwame formateur is. Mensen die compromissen en akkoorden tot stand kunnen brengen, zijn lang niet altijd degenen die het meest tot de verbeelding
van het kiezersvolk spreken. Herhaaldelijk hebben wat men in Amerika `dark
horses' noemt een kabinetsformatie uit
het slop moeten trekken. En herhaaldelijk ook met succes. Heeft de politiek
een populaire figuur te bieden en krijgt
deze figuur ook in de Kamer voldoende
achtergrond, dan ligt het voor de hand
dat de Koningin hem aanwijst, maar om
de Koningin aan hem vast te pinnen is
gevaarlijk. Het resultaat daarvan is vrijwel zeker, dat de politieke partners die
hij nodig heeft om een kabinet te kunnen vormen, de versenen tegen de prikkels gaan gooien, want niet alleen de
Koningin zit voor het blok; hij ook. Hij
moet slagen, wil de populariteit waar hij
zijn verkiezing aan te danken heeft, niet
een deuk krijgen. In wat voor situatie
wij dan terecht komen, daar mag iedereen naar raden, maar het is allerminst
denkbeeldig dat de democratie daar een
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lelijke deuk van oploopt. Om nog te
zwijgen van het koningschap.
Streven naar persoonlijke populariteit is
bovendien in de politiek een levensgevaarlijke zaak. Faalt het beleid van een
'one-man-show', dan komen de gevolgen daarvan ook op het hoofd van die
`one man' neer. En dat falen hoeft niet
eens zijn oorzaak te vinden in de onbekwaamheid van die éne man. Hij kan in
omstandigheden terecht komen waarin
hij zich gedwongen ziet impopulaire
maatregelen te nemen. Den Uyl zit daar
middenin. De angstwekkend toenemende
inflatie, de eveneens angstwekkend toenemende werkloosheid, de sombere
vooruitzichten van het bedrijfsleven
dwingen hem tot maatregelen die twijfels oproepen. De boeren en de middenstanders hebben hem in vorige maanden
al duidelijk hun ontstemming doen blijken; deze maand waren het de vrachtauto-chauffeurs en de postambtenaren.
Den Uyl heeft daar wel een tour de
force tegenaan gegooid door een plan
om 3% miljard gulden extra te besteden
aan allerlei voorzieningen, waaronder
een altijd gretig toegejuichte belastingverlaging, maar zoiets is nu precies waar
een alerte oppositie op zit te wachten.
Dat is al duidelijk gebleken in de Kamer, waar niet alleen bij de oppositie
maar ook bij de regeringspartijen overbieden troef werd. Waarom niet een miljard meer? Waarom te weinig voor de
middenstand? Waarom niet meer vrijheid voor het bedrijfsleven? Waarom
kregen de burgers niet die cheque van
honderd gulden, die minister Duisenberg
van plan was aan alle belastingbetalers
te zenden? Iedereen speculeert nu op de
ontevreden groepen in de bevolking.
Zelfs in Den Uyl's eigen Partij van de
Arbeid gaan ontevreden stemmen op.
Om maar te zwijgen van zijn bondgenoten, met name de PPR, die zich hoe langer hoe kritischer opstelt om tenminste
ook wat oppositiewinst in te wacht te
kunnen slepen. En van de vakbonden,
die met misnoegen zien dat de noodmaatregelen geen rekening houden met
hun streven naar egalisering van de inkomens. Als Den Uyl meent prinsheerlijk te zitten op de gasbel, dan proberen
de anderen dat ook en het kan Den Uyl
wel eens pijnlijk worden duidelijk te
maken, dat het draagvermogen van die
gasbel niet onuitputtelijk is.
Een 'one-man-show' is aardig om naar
te kijken, maar helaas ligt ook in de politiek het 'Hosannah' niet zo ver van
het `Kruisig hem!' af.
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— Justitie. Wat volgens de futurologen
en de milieu-specialisten voor de wereld
in haar geheel geldt, geldt ook in de binnenlandse politiek. Geïsoleerde problemen komen er zelden meer voor. Het
zijn net Sinterklaaspakjes geworden: als
het eerste vers is gelezen en het eerste
papier er af gehaald komt er wéér een
vers en weer een papier en dan een derde en een vierde. 't Houdt niet op. —
Minister van Agt heeft dat deze maand
moeten weten. Eerst kreeg hij het abortus-probleem. Abortus is bij de wet verboden, maar dat verbod wordt al geruime tijd openlijk en massaal overtreden.
Van Agt wilde zich daar wel bij neerleggen, te meer omdat er al enige tijd een
nieuwe wet op de abortus in de lucht
hangt. Hij wilde echter wel een grens
trekken; tenslotte was het toch zijn taak
als minister van Justitie om de wet toe
te passen. Hij trok die grens bij een onderbreking van de zwangerschap na 12
weken. Deels omdat men voordien kon
twijfelen aan de vraag of de ongeboren
vrucht een levend wezen was, deels omdat ingrijpen nadien een zwaardere operatie vergde, waarbij, zoals hij in de Kamer zei, het hoofdje van het ongeboren
kind moet worden gekraakt. Hij gaf dus
opdracht de Bloemenhove-kliniek in
Heemstede, die zich speciaal op deze
vorm van abortus toelegde, te sluiten en
een proefproces tegen de daar werkzame artsen aan te spannen. Daarmee belandde hij regelrecht in een uiterst gevoelig politiek probleem. Bij de totstandkoming van het kabinet was de afspraak gemaakt dat een wetsontwerp,
door hemzelf samen met zijn ambtgenoot Stuyt in het vorige kabinet reeds
ingediend, zou worden ingetrokken en
dat een initiatiefontwerp van twee kamerleden uit de Partij van de Arbeid
zou blijven rusten tot de drie confessionele fracties samen eveneens een initiatiefontwerp zouden hebben opgesteld en
ingediend. Die twee ontwerpen zouden
dan tegelijk in behandeling kunnen komen. Het optreden van Van Agt tegen
de Bloemenhove--kliniek leek nu deze
afspraak te doorkruisen. Zo tenminste
werd het gesteld door die kamerleden
die de abortus volkomen vrij wilden laten. De minister van Justitie mocht de
wet niet toepassen omdat het nog niet
zeker was hoe de wet er over enige tijd
zal uitzien. Van Agt hield voet bij stuk
en kreeg de steun van de confessionele
partijen, die een dreigende houding tegenover het kabinet aannamen. IJlings
moest Den Uyl er weer aan te pas ko-
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men om een compromis te vinden. Van
Agt legde zich er bij neer dat de sluiting
van de kliniek niet zou geschieden door
de officier van justitie, doch op bevel
van de onafhankelijke rechter. Ingrepen,
in ziekenhuizen zouden echter niet meer
onder zijn controle vallen en niet meer
onder die van de (katholieke) staatssecretaris voor Volksgezondheid, doch onder die van de (socialistische) minister,
mevrouw Vorrink. Helemaal bevredigend was dit compromis voor de meeste
kamerleden niet. Maar op de toezegging
dat de confessionele partijen haast zouden maken met hun initiatiefvoorstel,
zodat de discussies over een nieuwe wetgeving nog begin van het volgend jaar
konden aanvangen, legden zij er zich
mokkend bij neer om vooral het kabinet
niet ten val te brengen. Daarmee was de
rust achter niet weergekeerd. De rechter
weigerde de sluiting van de betreffende
kliniek te gelasten. Gezichtsverlies voor
Van Agt. Gegniffel onder zijn tegenstanders. Behalve bij één, Anneke Goudsmit van D'66, die de minister met een
scherpe motie om de oren had willen
slaan, maar de steun van haar eigen
fractie niet kreeg omdat deze er ook
geen behoefte aan voelde het kabinet in
moeilijkheden te brengen. Anneke
Goudsmit trok haar consequenties en
legde het kamerlidmaatschap neer. Het
wachten is nu op het tweede initiatiefvoorstel.
Opnieuw raakte minister Van Agt in de
knoop toen een viertal Palestijnse terroristen -- kille moordenaars zoals achteraf bleek -- vanuit een gekaapt vliegtuig
in Tunis de vrijlating eisten van twee
hunner kameraden, die in Nederland gevangen werden gehouden en een straf
moesten uitzitten. Een daarvan had bovendien nog deelgenomen aan het gijzelingsdrama in de Scheveningse gevangenis. Wederom stond Van Agt voor de
vraag of hij als minister van Justitie het
recht zijn loop moest laten dan wel
moest wijken voor politieke overwegingen, ditmaal van internationale aard.
Den Uyl hielp weer fiks mee om hem
over die drempel heen te helpen o.a.
door over de vrijlating van die twee
individuen al openlijk te praten voordat nog bekend was of die vier terroristen daar wel aan hadden gedacht. Zij
werden vrij gelaten.
En tenslotte kreeg hij nog een appeltje
te schillen met de Eerste Kamer, omdat
hij in een opwelling van menslievendheid had bevorderd dat een Benedictijner broeder als een soort tweedehands-
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zielzorger toegang tot de gevangenissen
kreeg en daarvan misbruik maakte door
een paar zwaar gestrafte jongens de revolvers in handen te spelen waarmee zij
de gijzeling van een kerkkoor in de
Scheveningse gevangenis konden uitvoeren. Deze vrome monnik zit nu zelf in
de gevangenis.
Geen leuke maand voor Van Agt.
-- Zeeland in angst. Ik worstel en kom
weer boven, staat in het wapen van Zeeland, maar hoe sneller het gevaar van
weer te moeten worstelen tegen het water kan worden voorkomen, des te liever
in het deze provincie. De grote watersnoodramp van bijna een kart eeuw geleden ligt vele Zeeuwen nog vers in het
geheugen. Zij hebben de Delta-werken
van harte toegejuicht en wachten met
spanning op het sluitstuk daarvan: de
afsluiting van de Oosterschelde. Tegen
dat sluikstuk echter zijn de milieubeschermers in verzet gekomen. De ontworpen dam liet geen spoortje water
meer door en daarmee zou een stuk natuur worden bedreigd. Een kolfje voor
de Rijkswaterstaat, die best nog een
paar jaar wilde gaan studeren op een
ander soort dam, die wèl nog wat water
doorliet, maar die ook een paar miljard
duurder zou uitkomen. Het kabinet voelde daar wel voor. Zeeland niet. Als er
binnen die paar jaren wéér zo'n stormvloed komt opzetten, kost dat mensenlevens en dat zijn de oesters niet waard.
Het kabinet hield echter voet bij stuk en
kreeg daarbij de steun van de Kamer.
Voor het eerst hebben overwegingen
van milieu-bescherming een belangrijke
regeringsbeslissing bepaald.
Het water heeft Zeeland overigens toch
al lelijk te pakken. Het hemelwater. Er
is zoveel regen gevallen, dat de velden
met de bieten, de aardappelen en de
uien volkomen doorweekt zijn zodat de
oogstmachines niet kunnen worden gebruikt. Alleen met mankracht kon er
nog iets van de oogst worden gered. De
mankracht van militairen, vrijwilligers,
studenten en zo. Alleen de werklozen
lieten zich niet zien. De schade aan de
oogst heeft geleidelijk de omvang aangenomen van een ramp.
-- De conjunctuur. Sombere voorspellingen overschaduwden deze maand heel
in het bijzonder de politiek. Het kabinet
heeft daar, zoals reeds gezegd, een 3
miljard plan tegenaan gegooid, maar het
zakenleven reageert er nog niet bijster
gunstig op. Philips en Sphinx moeten
beperken. Ettelijke bedrijven moesten
weer sluiten. De KLM werd door Ame-
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rika onder zware druk gezet om zijn
Noord-Atlantische routes sterk te beperken. Zij stribbelt wel tegen, maar de uitslag daarvan is nog onzeker. Het aantal werklozen neemt nog steeds toe en
ondanks het miljardenplan van de regering verwacht de minister van Sociale
Zaken een stijging inplaats van een daling. De vakcentrales houden zich opvallend koest. Tot een centraal akkoord
voor 1975 was het eind van de maand
nog niet gekomen, maar het klimaat
bleek toch milder dan wij in vorige jaren wel eens hebben meegemaakt. Geen
paniek! maande minister Boersma — en
laten we het daar voorshands maar op
houden.

Verenigde Staten van Amerika
-- Verkiezingen. De congresverkiezingen in Amerika hebben zowel de optimistische verwachtingen van de Democraten als de pessimistische van de Republikeinen overtroffen. De Democraten
wonnen 44 zetels in het Congres en bereikten aldus een twee derde meerderheid van 292 zetels tegen 143 voor de
Republikeinen. In de Senaat kwamen zij
op 61 van de honderd zetels en van de
Gouverneurs in de verschillende staten
verloren de Republikeinen er ook nog
zes. Zij hielden er nog maar 12 van de
50 meer over.
Het is echter de vraag of men deze overwinning van de Democraten ook een democratische overwinning mag noemen.
He absenteïsme, dat in Amerika altijd al
vrij groot is doordat het kiesstelsel het
ettelijke miljoenen burgers, die van de
ene staat naar de andere zijn verhuisd,
praktisch onmogelijk maakt hun stemrecht uit te oefenen, is ditmaal groter
geweest dan ooit: 72%. In feite hebben
dus 28 % van de kiezers deze stembusuitslag teweeg gebracht. Is dat nog wel
democratie? Het is in ieder geval een teken van gebrek aan belangstelling. De
Amerikaanse kiezers zijn de politiek
beu.
Hoofdschuldige daaraan is natuurlijk
ex-president Nixon, die met zijn misdadige Watergate-streken de politiek danig in discrediet heeft gebracht. Merkwaardigerwijs echter heeft ook zijn opvolger Ford zijn steentje aan deze onverwachte uitslag bijgedragen. Na zijn eerste blunder — het generaal pardon aan
zijn voorganger -- heeft hij zich in de
verkiezingsstrijd geworpen en daar zijn
tweede blunder begaan. Inplaats van nu
eens eindelijk het verlossende woord te
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spreken over de economische en sociale
noden van zijn land heeft hij in zijn verkiezingsredevoeringen helemaal weer op
z'n ouderwets het vuur geopend op de
Democraten met dezelfde holle frasen
waar ook zijn voorganger in uitblonk.
Met zijn eerste blunder wekte hij teleurstelling; met zijn tweede duidelijk wrevel. Dezelfde Amerikanen die hem aanvankelijk, in de roes der bevrijding uit
het Watergate-trauma, toejuichten als
een solide vent, vertonen nu de neiging
hem toch maar op één hoop te werpen
met alle andere politici. Althans bij de
Republikeinen. Ford zit nu in het kamp
der verliezers.
Tegelijk met de Congresverkiezingen
hebben ook de verkiezingen plaatsgevonden voor de wetgevende vergaderingen in de verschillende afzonderlijke
staten en daar is óók iets merkwaardigs
uit gekomen. In de zuidelijke staten blijken namelijk de negers belangrijke vooruitgang te hebben geboekt. In het Congres van Alabama bijvoorbeeld hadden
de negers tot dusverre zegge en schrijve
twee vertegenwoordigers; in de Senaat
van Alabama hadden zij er niet een.
Thans hebben zij in het Congres 13 zetels veroverd en 3 in de Senaat.

Engeland
De Ierse terroristen hebben deze maand
in Engeland hard toegeslagen. Twee
bomaanslagen in Birmingham eisten
twintig mensenlevens en honderden gewonden. Later in de maand kwam Londen aan de beurt met een paar aanslagen, die weliswaar minder slachtoffers
eisten, maar toch minstens even gevaarlijk waren. In allerijl heeft de Britse regering maatregelen genomen om de
grens met Ierland zo hermetisch mogelijk af te sluiten voor gevaarlijke individuen. Engeland dreigde terecht te komen in een golf van haat tegen alles wat
Ier is.
De Britse minister van Financiën — Labour! — heeft ter bestrijding van de
economische achteruitgang maatregelen
afgekondigd die steunen op de overtuiging dat alleen een slagvaardig en zelfstandig bedrijfsleven in staat is Engeland er bovenop te helpen. Het in Nederlandse socialistische kringen nog altijd als een soort vloek beschouwde
woord `winst' is door de Britse socialisten nu eensklaps tot een zegening verheven. Er moet weer winst worden gemaakt, waaruit het bedrijfsleven nieuwe
investeringen kan bekostigen, die de
werkgelegenheid uitbreiden.
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Italië
Aldo Moro heeft na bijna een maand
zwoegen een nieuw kabinet gevormd,
het 37ste sedert de Tweede Wereldoorlog. Het bestaat uit Christen-Democraten en Republikeinen. De Socialisten en
Sociaal-Democraten, die in het vorige
kabinet zaten, zijn uit de boot gevallen.
Het ziet er niet naar uit, dat dit kabinet
een lang leven is beschoren. In strijd met
de Grondwet heeft niet Moro zelf doch
de secretaris van de Christen Democratische partij, die een tegenstander is van
Moro, de ministers uitgezocht en het kabinet volgestopt met tegenstanders van
Moro. Of de Socialisten en Sociaal-Democraten, voor wie de keus van de ministers een zware tegenvaller vormde,
het nu nog zullen steunen, moet maar
worden afgewacht.
De parlementsverkiezingen in Griekenland hebben premier Karamanlis een
schitterende persoonlijke overwinning
bezorgd. Zijn voor de gelegenheid haastig in elkaar geflanste partij Nieuwe Democratie kreeg met 55 % van de stemmen een absolute meerderheid in het
parlement. Pas op verre afstand werd
hij gevolgd door de partij van zijn eigen
minister van Buitenlandse Zaken, Mavros. De tweede populaire figuur van
Griekenland, de linkse componist Theodorakis, wist voor zijn partij nog geen
10% te verwerven en de socialisten onder Andreas Papandreou brachten het
niet verder dan 13% .Griekenland zal
dus voorlopig worden geregeerd door
een rechtsgezinde regering, die met haar
absolute meerderheid in de kamer kan
doen wat zij wil.
Karamanlis is er echter de man niet
naar om daar misbruik van te maken.
Het feit, dat hij zijn persoonlijke mening over een terugkeer van de Koning
niet heeft willen opdringen doch aan een
referendum wil onderwerpen, wijst daar
wel op. Die wijze houding heeft hem
ook de steun van de Republikeinen gegeven.

Frankrijk
Nagenoeg heel de maand werd Frank-
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rijk geteisterd door een stakingsgolf, die
zich van de postambtenaren uitbreidde
naar het spoorwegpersoneel en van daar
steeds verder tot zij zo goed als algemeen werd. De achtergrond van deze
stakingen ligt slechts ten dele in de arbeidsvoorwaarden; zij lag veeleer in het
ongenoegen van de vakvonden over het
gebrek aan daadkracht van Giscard
d'Estaing's regering tegen de inflatie.
Giscard heeft veel beloofd maar doet
niets, menen de vakbonden.

Japan
Premier Tanaka, van afkomst een eenvoudige jongen, die op 15-jarige leeftijd
naar Tokio kwam, daar de avondschool
doorliep en vervolgens in de bouwnijverheid terecht kwam, waar hij zich met
ongelooflijk hard werken naar boven
drong en schatrijk werd, is het middelpunt geworden van een schandaalcampagne. Hij zou zich met vele miljoenen
staatsgeld hebben verrijkt, mede door
allerlei machinaties met corrupte bedrijven en met zogenaamde bedrijven, die
helemaal niet bestonden en toch staatsopdrachten kregen. Ook met zijn belastingen scheen er veel niet te kloppen.
Lange tijd kon hij schandalen de kop indrukken, omdat hij met zijn geld ook in
de pers zat. Maar hij kon de oude aristocratie van zijn land niet meekrijgen;
zij bleef hem als een indringer beschouwen en toen eenmaal de vlam in de pan
sloeg, voerde zij het hoogste woord. Tanaka is tenslotte afgetreden.

Ethiopië
Het broeit nog steeds in Ethiopië. De
leider van de militaire junta, die het land
regeerde na het afzetten van de Keizer,
is nu ook afgezet. De lagere militairen,
die de opstand in handen hebben, hebben nu ook een aantal hogere officieren
ter dood laten brengen zonder vorm van
proces. Onder dezen bevond zich een
kleinzoon van keizer Haile Selassie.
Over het lot van de keizer zelf is niets
betrouwbaars bekend geworden.
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Protestants Nederland en
Duitsland 1933-1941
Hoe traag het bewustzijnsproces omtrent beslissende vragen van het christelijk geloof t.a.v. actuele problemen zich
in Nederland in het algemeen heeft ontwikkeld — i.c. betreffende de ingrijpende betekenis van het nationaal-socialisme —, heeft de historicus Dr. G. van
Roon uit de bronnen die hem ter beschikking stonden, in dit grote boek op
boeiende wijze uiteengezet. De schr.
heeft zich als taak gesteld na te gaan `in
hoeverre tijdstip van keuze en houding
beïnvloed zijn door het beeld, dat men
zich in de jaren 1933 -1941 van de gebeurtenissen in Duitsland had gevormd'.
De archivaris van de Hervormde kerk,
dr. J. P. van Dooren, de beheerder van
gewichtige documenten, had de schr. tot
dit onderzoek uitgenodigd. Met ongewone speurzin heeft dr. van Roon getracht
achter de feitelijke ontwikkeling in kerken, verenigingen en vooral bij leidende
personen te komen en daarin samenhang te brengen zonder zijn oordeel te
sparen. Daarbij komt een menigte details aan de orde die, ook voor wie deze
jaren bewust heeft doorleefd, veel nieuw
licht werpt op gebeu rtenissen en beslissingen en daarmede ook op hen die
daarbij betrokken waren. Dat maakt het
boek tot een tijdspiegel van grote importantie.
Het hoofdaccent in het onderzoek is gericht op datgene wat zich na 1933 tot
vóór de oorlog in 1940 heeft afgespeeld.

In een slothoofdstuk wordt dan de eer-

ste fase van de bezettingstijd beschreven.
Daarmede sluit dit boek goed aan bij
het grote werk van Ds H. C. Touw: Het
verzet der Hervormde Kerk (1946), dat
de jaren 1940 -1945 behandelt en waarin uiteraard slechts enige hoofdmomenten uit de voorgeschiedenis worden vermeld.
Dr. van Roon heeft zich bij inzage van
de `stukken' in de eerste plaats afgevraagd, hoe men in verschillende levenskringen op datgene wat zich door het
nationaal-socialisme in Duitsland voltrok, heeft gereageerd. Daarbij komen
dan eerst de protestantse kerken, de
Ned. oecumenische beweging en de prot.
chr. organisaties aan de orde. Men kan
zich er niet aan onttrekken, dat hier een
zekere ontmaskering plaats vindt. Het
blijkt hoe velen door de omwenteling in
het hart van Europa zijn overvallen en
nauwelijks overzien wat op het spel
staat. Het ontbreekt veelal aan echte belangstelling en zeker aan kennis van zaken betreffende het Duitse probleem.
De economische crisis en de inte rn e
richtingsstrijd in de kerken leiden de gedachten af van de uiterst grote gevaren
in de onmiddellijke nabijheid. De geest
van neutraliteit in en na de eerste wereldoorlog, een zeker conformisme aan
het staatsbelang en het vasthouden aan
de ve rt rouwde kaders van leven belemmeren het uitzicht. Zeker, enkelingen
zijn wakker geschud, maar dringt het geluid van theologen als Miskotte, Noordmans, Banning e.a. tot de gemeenten
door? Wel begint de studentenwereld

1 Ger van Roon, Protestants Nederland en Duitsland 1933 -1941, (Aula) Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1973, 414 pp., f 24,50.
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(NCSV, VCSB) en beginnen enige vrijzinnige kringen scherp te reageren, zoals verder uit het boek van Dr. van
Roon duidelijk wordt.
Hoezeer de rechtstreekse contacten met
de belijdende kerk in Duitsland van ingrijpende betekenis zijn geweest voor de
Nederlandse christenheid, heeft de schr.
in hoofdstuk 5 met veel nauwkeurigheid
van stap tot stap beschreven. Zowel v an
individuele ontmoetingen als van discussies op conferenties wordt uiterst zorgvuldig verslag gedaan. Men proeft overal de geest van de klokkenluider bij uitnemendheid, Karl Barth, die ook zelf in
enkele gevallen persoonlijk aanwezig is
geweest. Er waren ook contacten met
andere Zwitsers, met Franse en Engelse
theologen. Uit het overzicht blijkt, hoe
in het licht van de bedreiging van het
Nazi-dom de beslissende vragen inzake
bijbel en kerk, sociale en politieke verantwoordelijkheid mede door de Jodenvervolging en door de sluipende kerkvervolging een om-denken, een nieuw
denken vereisten. De Barmer thesen
(1934) vormden een spoorslag om de
consequenties te trekken. Een reeks namen van vooraanstaande Duitse theologen, met wie diepe geestverw an tschap
bleek en die na de oorlog leidende figuren zijn geworden, passeren hier de revue. Zonder de theologische vernieuwing die de grond werd voor existentiële inzet, zou het later volgende verzet
der kerken nauwelijks denkbaar zijn.
Niet alleen voor hen die bij deze besprekingen betrokken waren, maar voor het
hele volk was de hulpverlening aan
vluchtelingen, met name Joden, een
zaak van publieke verantwoordelijkheid
voor menselijk leed. Uit wat dr. van
Roon ons aan feiten en gegevens voorhoudt wordt duidelijk, hoe moeizaam
deze zaak op g an g kon komen en hoe
teleurstellend de officiële kerken en de
overheid vaak reageerden. Van het hele
volk was eigenlijk geen sprake. Beschamend zijn de bedragen die voor de directe hulpverlening bijeenkwamen. Ook
hier gingen enkele kerkeraden en vrijzinnige kringen voor. Van de goede gedachte dat ons land vooral voor transmigratie zou zorgen, is uiterst weinig terechtgekomen. Wat de hulp van werk-
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comités betreft, `slechts een kleine minderheid van protestants Nederland heeft
hen actief gesteund' (185). Wij laten terzijde, wat later o.a. voor onderduikers
is geda an , al was de mogelijkheid daartoe ook gering.
Hangt dit niet mede samen met het vaak
verwarrende beeld dat men uit positieve
en negatieve reacties in de prot. chr.
pers aantrof? Dr. van Roon geeft er
treffende voorbeelden van. Lag het aan
de berichtgeving uit Duitsland, aan een
miskenning van de vervolgingen, aan
het gekweel van Nazi-geestverwanten,
aan een gemis aan principiële doordenking, aan een projectie van eigen kerkelijke principes op de Duitse situatie, dat
men ondanks de radicale waarschuwingen, die toch helder genoeg waren, de
eigenlijke demonie van het Derde rijk
onderschatte, vraagt men zich af bij het
lezen van zoveel opmerkelijke citaten.
Datzelfde is het geval, als schr. de discussies op het grondvlak weergeeft.
Naarmate men besefte, dat de oorlog
naderde, kwam er niettegenstaande een
zeker politiek neutralisme bij een aantal
mensen een heroriënteringsproces op
gang, waarbij de tegenstelling duidelijker werd. Nu werd elke poging tot verzoening, waarvan in oecumenische kringen nogal eens sprake was geweest, volstrekt afgewezen. Maar het bleef bij een
kleine kring. In de eerste fase van de bezettingstijd ging het er om partij te kiezen. Dr. van Roon heeft duidelijk gemaakt, dat bij het ontwaken van de kerken (hier moet wel de naam van Dr. K.
H. E. Gravemeijer genoemd worden)
aanvankelijk vele verantwoordelijke figuren de geestelijke dreiging en de
noodzakelijkheid van het verzet hebben
miskend. De schr. wijst er tenslotte op,
dat er in het begin van de bezettingstijd
al spoedig in de houding van vele figuren allerlei ging veranderen en dat `met
hen het beeld van deze tijd verschuift'
(317) en dat dit `bij het lezen van dit
boek dient te worden bedacht'.
En daarmede dringt nu tevens de vraag
op, in welk licht het totaal-beeld, dat dr.
van Roon ontwierp, moet worden gezien. Hij spreekt zelf van een onvolledig
beeld en bedoelt daarmede, dat in de
verdere bezettingsjaren de houding v an
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velen zich heeft gewijzigd en de keuze
beslister is geworden. Een onvolledig
beeld brengt de vraag van de billijkheid
van het oordeel in het geding. Daar
staat echter tegenover — en daarom
mag men de waarde van het boek juist
niet aantasten —, dat in de voorgeschiedenis van de oorlog gebleken is, hoezeer een aantal leidende figuren in ons
volk door demonische gevaren van het
neutralisme werden beheerst. We raken
hier de zeer principiële zaak, die dr. van
Roon ook telkens ter sprake brengt. Een
zaak die permanent actueel blijft!
Intussen mag ook een ander punt niet
verzwegen worden. Het boek handelt
voornamelijk over protestantse verhoudingen. Dat lag ook in de opdracht.
Maar kan men wat in allerlei geledingen
van de R. Kath. Kerk in ons land in dezelfde periode omging, buiten beschouwing laten? Dit zou inderdaad een andere opzet van het boek vereist hebben
dan wel de medewerking van een historicus uit R.K.-kring. In de loop van de
dertiger jaren en reeds vroeg in de bezettingstij d begonnen er ontmoetingen
van theologen en van gemeenteleden tot
stand te komen. De verhouding tot het
Duitse Katholicisme kwam daarbij ook
aan de orde. Deskundigen zouden kunnen nagaan in hoeverre het Nederlandse
en het Duitse Katholicisme met elkaar
in contact zijn geweest en elkaar hebben
beïnvloed.
Er is gezegd, dat het boek van dr. van
Roon nog juist op tijd is verschenen.
D.w.z. er leven nog vele tijdgenoten van
de beschreven periode, die namen en
bewegingen herkennen en dankbaar
kennis nemen van een onderzoek dat
zoveel nieuws aan het licht brengt. Een
jongere generatie zal er moeite mee hebben, omdat er principiële achtergronden
verondersteld zijn, die niet ipsis verbis
aan de orde komen, maar waardoor de
feiten eerst begrijpelijk worden.
In verband daarmee tenslotte twee opmerkingen. Vooreerst over de houding
van kerken en hun synoden. Terzijde gelaten de ethische vraag van de persoonlijke moed, behoort men enig inzicht te
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hebben in de plaats en functie van een
toenmalige synode, b.v. in de Hervormde kerk. Een bestuur dat naar eigen reglement geen taak had om geestelijk leiding te geven — en steeds met argusogen bekeken werd — moest nu principiële beslissingen nemen. De strijd tegen
dit systeem o.a. in Kerkopbouw en
Kerkherstel vulde de dertiger jaren. Dat
de wending in het bestuurlijke tijdens
de bezettingstijd toch mogelijk werd,
was providentieel. En tevens een voorbode van grote veranderingen. Wie deze
ontwikkeling elders bestudeert, zal met
te meer vrucht de uiteenzettingen van
dr. van Roon volgen.
Het tweede betreft het vraagstuk van
het neutralisme in de houding van velen, individueel, en van de organen van
de staat. De neutraliteit van Nederland
tijdens en na de eerste wereldoorlog
hield velen nog gevangen. Maar de wortels lagen dieper. De kerken werden
door hun burgerlijkheid gekenmerkt,
waarbij het voor de hand lag het bestaande te handhaven en het vreemde
buiten de deur te houden. Het liberalisme van Thorbecke had het volk diepgaand gevormd. Hier wordt slechts een
enkel punt genoemd. Dr. van Roon
geeft trouwens hier en daar een aantal
principiële opmerkingen.
Dit boek is meer dan geschiedschrijving.
Veeleer een appèl en een waarschuwing.
Daarom zo waardevol.
E. Emmen

Simone Weil
Vijftien jaar geleden is de biografie van
Simone Weill al aangekondigd (cf. Michel Thiout, Le recherche de la vérité
chez Simone Weil. Archives des lettres
modemes, n. 25, 1959, p. 3). Simone Pétrement, een van haar vertrouwdste medeleerlingen op het Lycée Henri VI en
de Ecole Normale Supérieure, die altijd
met haar in nauw contact is gebleven,
was de aangewezen figuur om haar levensbeschrijfster te worden. Het boek

1 Simone Pétrement, La Vie de Simone Weil, I, 1909 - 1934; II, 1934 -1943. Fayard, Paris,
1973, 446 pp., f 34,55; en 527 pp., 39,60.
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komt wat moeilijk op gang; het mist de
glans die eigen is aan veel Engelse biografieën, maar wij volgen hier het leven
van Simone Weil bijna van dag tot dag,
ingebed in de geschiedenis van Frankrijk
gedurende de periode tussen de twee wereldoorlogen. Het einde van het tweede
deel is met ontroerende soberheid geschreven. De schrijfster blijkt dan geheel
in de ban van deze grote figuur.
Als wijsgerig auteur is Simone Weil een
der getuigen van deze tijd, samen met
Teilhard de Chardin, Sartre, MerleauPonty, Camus, Malraux en Gaston Berger: zo vinden wij ze samen gegroepeerd
in het tweede deel van de Littérature
f rangaise onder leiding van Antoine Adam e.a. uitgekomen bij Larousse (pp.
316 - 323). Haar bewonderde leermeester
wordt Alain, de man die op ieder moment in het letterkundig leven van de
eerste helft dezer eeuw in Frankrijk om
de hoek komt kijken. Zijn `doctrine' omtrent het geweten als akt van vrijheid,
omtrent het lichaam, dat het natuurlijke
instrument van de geest is, omtrent het
recht van het individu tegenover de tyrannie van de massa; zijn cartesiaanse
klaarheid van denken en zijn robuust hameren op de waarheid wanneer hij die
eenmaal gevonden meent te hebben, zijn
eerbied voor het ambachtelijke werk,
het zijn elementen die wij overal in de
geschriften van Simone terugvinden. Van
hem erfde zij ook een verering voor Plato, voor de Griekse tragici en de Ilias,
al vindt zij later dat haar leermeester
één ervaring miste: die van het doorstane leed ... De heilige teksten van de Indische Wijzen evenals die van de Westerse mystieken zijn voor haar een openbaring. Zij schreef aldoor, maar heeft
zelf nooit een van haar werken gepubliceerd; daarom is het moeilijk een korte
samenvatting te geven van haar eigen
filosofie. Die was meer een levenshouding: respect voor het allerinnerlijkste
van de mens, de volstrekte onafhankelijkheid van zijn denken en streven, een
respect dat tot de uiterste consequentie
ging. Ieder die met haar in contact
kwam, vriend of vijand, was dan ook
getroffen door haar `pureté', hier te ver-
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talen door authenticiteit, echtheid, onbaatzuchtigheid.
Zij stort zich hals over kop in de arbeidersbeweging, in het protest tegen de erbarmelijke toestanden waaronder de
fabrieksarbeiders en -arbeidsters gebukt
gaan in de eerste decennia van de twintigste eeuw, met name tengevolge van
het Taylorsysteem. Geen groter voldoening dan met de rode vlag te lopen aan
het hoofd van stakersoptochten. Dat bezorgt haar felle kritiek van de kant van
haar superieuren tijdens de jaren dat zij
als lerares verbonden is aan lycea in de
Franse provincie, Le Puy, Auxerre, Roanne, Bourges. De vakverenigingen namen het voor haar op, voor de `vierge
rouge de la tribu de Lévi', ook al is zij
geen partijlid, want de vrijheid op het
politieke en sociale vlak gaat boven alles. En haar leerlingen zijn bijzonder op
haar gesteld, ondanks de feilen in haar
didactiek, de zonderlinge kledij waarin
zij voor de klas verschijnt, de onverzorgdheid van haar uiterlijk. Zij springt
op de bres voor elke verdrukte, uitgebuite, marginale die zij op haar weg ontmoet, maar zij wijst revolutie af. Een
revolutie schept altijd een nieuw fascisme: daarom uit zij felle kritiek op de
linkse bewegingen in Frankrijk, Duitsland en Rusland. Haar enige ideaal blijft
de `mens' te bevrijden in de arbeider,
hem de `inspraak' te geven die hem toekomt, een tot dan toe onbekende term.
Om zuiver inzicht en recht van spreken
te krijgen -- en daarmee begint het tweede deel van de biografie -- werkt zij een
jaar in Parijse fabrieken, later nogmaals
als landarbeidster in het Zuiden en krijgt
daardoor voor heel haar leven het
brandmerk van een slavin te zijn. Zo
voelt zij zich voortaan. Het klimaat van
de fabriek is de hardheid, bij de chefs
evenzeer als bij haar lotgenoten. Het
geestdodende karakter van haar werk,
stukwerk, dat in snel ritme moet worden
afgeleverd, dat haar tot puur verlengstuk van de machine maakt, soms het
hopeloze solliciteren naar een nieuwe
baan, het veel te lage loon: het is voor
haar een hel. Maar zij wil er doorheen
om van de waarheid te kunnen getuigen
en omdat die handenarbeid een onmis-
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bare aanvulling was van de arbeid van
de geest. Zó alleen was zij gerechtigd onbarmhartig maatschappijkritiek uit te oefenen.
De vorming van het Front populaire
(1935 - 36) beschouwt zij als een lente.
Wat later neemt zij deel aan de strijd
tegen Franco in de Spaanse burgeroorlog en doet er afschuwelijke ervaringen
op. Vandaar dat zij zich doet gelden als
een overtuigde pacifiste, wanneer de
`Trojaanse Oorlog' tóch zal gaan plaats
vinden. Ofschoon zij in de verzetsbeweging zit, voelt zij zich nutteloos in het
bezette Frankrijk en weet naar NewYork te ontkomen. Daar zet zij zich in
voor een dubbel ideaal: ofwel te trachten een groep jonge vrouwen te vormen
die in de voorste frontlinie, met welbewust trotseren van alle gevaren, als verpleegster werkzaam willen zijn, ofwel,
als dat mislukt, met een gevaarlijke opdracht vanuit Engeland geparachuteerd
te worden in Frankrijk. Ook dat krijgt
zij, ondanks al haar relaties, niet gedaan.
Haar laatste levensmaanden in Londen
zijn gewijd aan koortsachtig schrij ven,
alsof zij absoluut klaar wil komen met
een geestelijk testament. 23 Augustus
sterft zij. Engelse kranten brengen het
bericht van haar overlijden onder koppen als: 'French professor starves herself to death' en 'Death from starvation.
French professor's curious sacrifice'.
Van zelfmoord door hongerstaking was
echter geen sprake. Simone Weil had
heel haar leven in de uiterste soberheid
geleefd. Haar salaris schonk zij grotendeels weg. Van haar zeer bemiddelde ouders weigerde zij iedere steun. Haar
voedselbonnen, toch al zo uitermate karig in oorlogstijd, gingen dikwijls naar
anderen. Tot geen prijs wilde zij het in
het buitenland beter hebben dan de
Fransen thuis. Zij sliep weinig en dan
nog meestal op de vloer, huisde in armzalige kamers, die zij 's winters niet verwarmde, at bijna niet, dat alles tot wanhoop van haar lieve ouders die hun
dochter verafgoodden. `Monsieur', zei
haar moeder, `si vous avez une fille,
priez Dieu qu'elle ne soit pas une sainte'.
De beschrijving van Simone's betrekkingen met haar familie — haar vader was
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arts, haar broer een begaafd natuurkundige --- vormt een der aantrekkelijkste en
weldadigste elementen van dit boek. En
niemand die haar kon helpen tegen de
voortdurende barstende hoofdpijn.
De overtuiging van een Godsbestaan had
zij, via Alain, van Descartes, Spinoza,
Kant meegekregen. Haar Joodse afkomst
speelde geen rol in haar religieus leven,
eerder het tegendeel; van bepaalde fragmenten in het Oude Testament kreeg zij
koude rillingen. Vanaf 1938 voelde zij
toenadering tot het katholicisme. Het
eerste contact vond plaats in Portugal,
waar zij de onuitsprekelijk droefgeestige
liederen hoorde die vissersvrouwen zongen tijdens een processie rond de boten:
slavinnenliederen, en zij voelde zichzelf
altijd als een slavin. Het beroemde gedicht Love van George Herbert, een van
de 'metaphysical poets' uit de zeventiende eeuw (het staat hier afgedrukt (II, p.
128) zoals Simone het in fraai handschrift liefdevol overschreef) was er
waarschijnlijk de aanleiding toe dat zij
zich, medio november 1938, overweldigd
voelde door Christus: `Dans cette soudaine emprise du Christ sur moi, ni les
sens, ni l'imagination n'ont eu aucune
part; j'ai seulement senti à travers la
souffrance la présence d'un amour analogue à celui qu'on lit dans le sourire
d'un visage aimé' (II, p. 207). Simone
Weil's leven staat in voor de authenticiteit van dit puur mystieke ervaren. Een
derde diepgaand contact bracht de ontmoeting met de bijna blinde, ascetische
dominicaan Joseph-Marie Perrin en Gustave Thibon. Maar hoezeer zij zich ook
tot de katholieke godsdienst getrokken
voelde, zij kon niet over de drempel. In
een van haar laatste Cahiers analyseert
zij haar houding: `Je crois en Dieu, à la
Trinité, à l'Incarnation, à la Rédemption, à l'Eucharistie, aux enseignements
de l'Evangile. Je crois, non pas que je
prenne a mon compte ce que dit l'Eglise
sur ces points, pour l'affirmer comme
on affirme des faits d'expérience ou des
théorémes de géométrie; mais que j'adhère par l'amour à la vérité parfaite,
insaisissable, enfermée á l'intérieur de
ces mystères ...' (II, p. 491).
Uit dezelfde maanden van haar naderend
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einde dateren ook de barre gebeden:
`Père au nom du Christ accorde-moi ceci. Que je sois hors d'état de faire correspondre a aucune de mes volontés aucun mouvement du corps, aucune ébauche même de mouvement, comme un
paralytique complet. Que je sois incapable de recevoir aucune sensation ... Que
je sois hors d'état d'enchaïner par la
moindre liaison deux pensées ...' (II, p.
492). Zinloze zelfvernietigingsdrif t? Of
dolorisme? Verre vandaar! Stuwingen
die haar werden ingegeven door de Geest
en die samengingen met een verfijnd gevoel voor al wat er mooi is in het leven.
Haar gebedshouding was enkel een teken
dat er altijd ergens in het Mystiek Lichaam van Christus figuren zijn die de
totale ontlediging van Hem voortzetten,
die de Profeet zag `als een worm, niet
als een mens'.
Wat een vrouw, die vierendertigjarige!
Een ster aan het Franse firmament, anders van kleur, maar van eenzelfde lichtsterkte als Jeanne d'Arc, of de 'Petite
Thérèse'.
Er ontbreekt in dit boek een uitvoerige
bibliografie. Voor de periode tot oktober 1959 kan men terecht in het Essai de
bibliografie de Simone Weil, van Michel
Thiout, o.c., vol. II.
Jos Daniëls

De Bijbel in het denken van
Dietrich Bonhoeffer
Zo er in deze tijd een theoloog is die
zeer in de belangstelling staat, dan is het
wel de op 9 april 1945 ter dood gebrachte Duitser Dietrich Bonhoeffer (1906 1945). De interpretatie en waardering
van zijn geschriften, waarvan enkele
postuum, is momenteel in volle gang.
De bekende Amerikaanse theoloog Harvey Cox vergelijkt het onderzoek van
Bonhoeffers werken met een Rohrschach-test, een veel gebruikte testme-
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thode in de psychologie. De kandidaat
krijgt een aantal kaa rten met inktvlekken erop te zien en wordt verzocht spontaan te reageren en te associëren. Mag
dat bij een psychologisch onderzoek het
beste middel zijn, bij een interpretatie
van teksten is dat nog zeer de vraag. En
inderdaad is het nu ongeveer zo dat men
bijna elke moderne theologische theorie
op Dietrich Bonhoeffer laat teruggaan.
De vraag die rijst is dus of men Bonhoeffer wel altijd goed verstaan en begrepen heeft. Is hij goed geinterpreteerd
of heeft men uit zijn werken gelezen en
gebruikt wat men er zélf in meende te
lezen?
Een weerslag van deze vragen is te vinden in de disse rtatie van H. D. van
Hoogstraten, die nu ook als gewone handelsuitgave verkrijgbaar is a. Omdat m.n.
Bonhoeffers interpretatie van de Bijbel
zo'n grote invloed uitoefent op de hedendaagse theologie is dit het centrale
deel van Van Hoogstratens studie. Het
was immers Bonhoeffers hermeneutische
grondinteresse de bijbelse begrippen te
herinterpreteren.
Om nu de theologische ontwikkelingsgang van Bonhoeffer goed voor ogen te
krijgen volgt de auteur hem door zijn
gehele oeuvre heen. Bonhoeffers leven
kan dan in drie perioden worden onderverdeeld. De periode van zijn studie en
geschriften tot aan 1931 is nogal filosofisch gekleurd en houdt louter rekening
met het Nieuwe Testament en dan nog
met name de brieven van Paulus. Voor
de lutheraan die Bonhoeffer was, is dit
geenszins bevreemdend: evenals voor
Luther gold ook voor hem dat de methode van exegese de centrale plaats van
Christus niet in de weg mag staan2.
Vóór Christus was het niet mogelijk om
tot een werkelijke kerkgemeenschap te
komen; vandaar dat Bonhoeffer dan ook
geen echte belangstelling toonde voor de
oud-testamentische gegevens3.
De tweede periode in Bonhoeffers denken beslaat het tijdvak van 1931 tot zijn

1 Dr. H. D. van Hoogstraten, Interpretatie; het veranderingsproces in het denken van Dietrich Bonhoeffer als model voor een hedendaagse aanpak van Bijbelvertolking, Van Gorcum & Comp., Assen, 1973, 214 pp., f 24,50.
2 a.w., p. 37.
3 a.w., p. 52.
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arrestatie in 1943. Men kan dan een verschuiving constateren naar een ecclesiologisch en christologisch denken. De
brieven van het Nieuwe Testament —
waaruit hij tevoren zo graag citeerde —
maken plaats voor de evangeliën en ook
het Oude Testament krijgt een plaats in
zijn denken, voor zover dat christologisch kon worden uitgelegd 4. Er kan dan
gesproken worden van een verwrongen
bijbelinterpretatie, omdat er slechts één
gezichtspunt is van waaruit het O.T. en
het N.T. mogen worden gelezen: Christus. Christus is het middelpunt van geloof en openbaring; daarom dient alles,
zowel wat vóór als wat na Hem geschiedde, in directe relatie met hem te
staan5. Christus is het midden van de
geschiedenis en Bonhoeffer dacht vanuit
dit midden, zowel naar het verleden als
naar de toekomst ti. Het is niet juist om
Bonhoeffer deze strikt christologische
interpretatie van het O.T. kwalijk te nemen. De christologische interpretatie van
het O.T. zat in de lucht7 en kwam o.a.
tot uitdrukking in het bekende werk van
Wilhelm Vischer8, dat als schoolvoorbeeld van een christologische uitleg van
het O.T. kan gelden. Uitgangspunt van
alle theologie, dus óók van de exegese,
is de openbaring in Christus. Het O.T.
dient te worden opgevat als getuigenis
dat Jezus de Christus Gods is9. De wijze
waaróp God zich in Christus heeft geopenbaard, is die van het verbond. Alle
verbondssluitingen in het O.T. hebben
volgens Vischer dan ook een karakter
van voorzegging en belofte in de richting van het verbond in Christus. Ster-
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ker nog: zij worden erdoor bepaald.
Het meest opvallende van deze tweede
periode uit het leven van Bonhoeffer
(1931 - 1943) is dat er tot nu toe zo
weinig onderzoek over is verricht; en dat
mag toch wel enige bevreemding wekken, wanneer men weet dat het totale
aantal studies over Bonhoeffer inmiddels de 600 ruim heeft overschreden.
De arrestatie op 5 maart 1943 wegens
deelname aan een Duitse verzetsgroep
(die later een aandeel zou hebben in de
aanslag op Hitler van 20 juli 1944) luidde een nieuwe periode in Bonhoeffers
denken in. In deze laatste jaren van zijn
leven is het interpreteren een wezenlijk
bestanddeel geweest van zijn theologisch
denken. Zij komt herhaaldelijk ter sprake in de brieven die Bonhoeffer vanuit
de gevangenis in het geheim aan zijn
vriend Eberhard Bethge schreef. Deze
heeft de brieven in 1951 uitgegeven onder de titel Widerstand und Ergebung.
Briefe und Au f zeichnungen aus der
Ha f t1 °. Sindsdien is Bonhoeffer echt be-

kend en beroemd geworden.
In de brief van 5 december 1943 uit de
gevangenis Tegel schrijft Bonhoeffer:
`Ik merk steeds weer hoe oudtestamentisch ik denk en voel; ik heb de afgelopen maanden ook veel meer Oud dan
Nieuw Testament gelezen. Alleen wie de
onuitsprekelijkheid van Gods naam kent,
mag wel eens de naam Jezus Christus
uitspreken. Alleen wie zo houdt van het
leven en de aarde, dat met het verlies
hiervan alles hem verloren schijnt, mag
in de opstanding der doden en een nieuwe wereld geloven. Alleen wie zich

4 a.w., p. 64.
5 a.w., p. 65. Een m.i. magnifieke neerslag van Bonhoeffers christologie is te lezen in: Wer
ist und wer war Jesus Christus? Furche-Verlag, Hamburg, 1965 (Stundenbuch 4). Het is een
reconstructie van zijn colleges te Ber lijn in 1933.
6 H. D. van Hoogstraten, a.w., p. 72. Christus en de tijd vormt ook het hoofdthema van
0. Cullmann, Christus und die Zeit; Die Urchristliche Zeit- und Geschichtsauf fassung, 1946.
7 H. D. van Hoogstraten, a.w., p. 72.
8 W. Vischer, Das Christuszeugnis des Alten Testaments, 1934 (2 dln.).
9 W. Vischer, a.w., p. 19: `Nicht dem Beweis notwendiger Vernunftswahrheiten, sondern
dem Zeugnis, das Jesus der Christus Gottes ist, soil das Alte Testament dienen'.
10 De uitgave van 1951 bestond alleen uit brieven van Bonhoeffer áán zijn ouders en Eberhard Bethge. Op 9 april 1970, precies 25 jaar na de dood van Bonhoeffer is er een totaal
nieuwe editie van Widerstand und Ergebung verschenen, waarin ook brieven van zijn ouders, zijn broers en zussen, van Bethge, ambtelijke stukken e.d. zijn opgenomen, zodat van
een totaal nieuwe uitgave gesproken kan worden. In 1973 verscheen bij Ten Have, Baarn,
de Nederlandse vertaling, onder de titel Verzet en overgave, 343 pp., f 25,—.
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plaatst onder de wet Gods, mag ook wel
eens over genade praten ... Wie al te
snel, al te direct nieuwtestamentisch wil
leven en denken, is mijns inziens geen
christen' 11 . Een totaal andere Bonhoeffer dan in de twee andere perioden.
De titel `Verzet en Overgave' is bewust
gekozen. Het was voor Bonhoeffer een
vraag waar men zich moet blijven verzetten en waar men zich moet overgeven. Dit is alleen te weten wanneer men
erin slaagt in het noodlot de leiding van
God te vinden. God is immers in de feiten aanwezig. 'Gott begegnet uns nicht
nur als Dir, sondern auch "vermummt"
in Es'. Bonhoeffer weigerde dus om iets
te zien, om God te zoeken buiten het
menselijk denken en handelen. Hij wilde
niet spreken over een blind noodlot dat
de mens zou treffen, maar wilde integendeel proberen God-in-de-feiten als
persóón te zien12. Het Oude Testament
— schrijft hij in zijn brief van 30 april
1944 — spreekt juist altijd over God die
aanwezig is in de feiten, in de situatie,
in de mensen: `Ik zou van God willen
spreken,niet aan de grenzen maar in het
centrum, niet bij zwakheid maar bij
kracht, dus niet bij dood en schuld maar
bij het leven en het goede van de mens.
Aan de grenzen lijkt mij beter te zwijgen
en het onoplosbare onopgelost te laten'13. Het gaat hier voor Bonhoeffer
om een interpretatie van het O.T., dat
niet van tevoren al christologisch geïnterpreteerd is! Het is in deze laatste periode van zijn leven trouwens opvallend
hoe dicht hij voortdurend bij de Bijbel
wil blijven. Vanuit de oudtestamentische
gegevens gezien moet volgens Bonhoeffer worden gezegd, dat de verlossing zich
hier en nu afspeelt en niet gericht is op
het `Jenseits'. Het messiaans gebeuren
voltrekt zich binnen ménselijke, diesseitige mogelijkheden. De theologie wordt
dienstbaar gemaakt aan de structuren
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die het leven vormen, dienstbaar in de
zin van corrigerend14.
De brief van 30 april 1944 aan Eberhard
Bethge is behalve om haar beschrijving
van het O.T. beroemd geworden door 't
begrip religie dat Bonhoeffer hier introduceerde, of liever: zijn kritiek op de
reli gie. `Ik kom niet los van de vraag,
wat het christendom of wie Christus op
dit ogenblik voor ons eigenlijk is. De tijd
dat je mensen a ll es kon zeggen met
woorden -- theologische of vrome woorden — is voorbij en ook de tijd van innerlijk en geweten, kortom de tijd van
de religie. Wij gaan een tijd zonder enige
religie tegemoet. De mens, zoals hij op
dit ogenblik is, kan eenvoudig niet langer religieus zijn. Ook degenen die eerlijk van zichzelf zeggen dat ze `religieus'
zijn, maken dit absoluut niet waar in
hun leven; waarschijnlijk bedoelen ze
met `religieus' heel iets anders... Hoe
kan Christus Heer worden ook van de
a-religieuze mens? Is dat mogelijk, een
a-religieuze mens? Als religie niet meer
is dan een gewaad van het christendom
— en ook dit gewaad verschilde sterk
met de tijden — wat is dan een christendom zonder religie? Religieuze mensen
spreken over God zodra hun menselijke
kennis hen in de steek laat (vaak ten gevolge van denk-luiheid) of zodra menselijke krachten te ko rt schieten. Het is
eigenlijk altijd weer de deus ex machina, die ze laten opdraven als schijnoplossing voor onoplosbare problemen, of
als kracht wanneer de mens te kort
schiet ... Dit kan uiteraard maar standhouden, totdat de mens met eigen kracht
de grenzen nog verder terugdringt en
God als deus ex machina overbodig
wordt'15. Zoals gezegd, wilde Bonhoeffer God veel meer in het centrum van
het leven zien en ontmoeten, en niet aan
de grenzen, waar hij dan als noodoplossing moet optreden. In de brief van 8

11 Verzet en Overgave, Ten Have, Baarn, 1973, pp. 135 -136.
12 H. D. van Hoogstraten, a.w., p. 159.
13 Verzet en Overgave, Ten Have, Baarn, 1973, p. 235.
14 H. D. van Hoogstraten, a.w., p. 200. In dit verband is het goed op te merken dat Bonhoeffer zich zeer direct en persoonlijk met de politiek heeft ingelaten: de samenzwering
tegen Hitler. Het is niet zonder reden dat de nieuwere theologie juist het politieke handelen
zo centraal stelt (D. Shcle bijv.).
15 Verzet en Overgave, Ten Have, Baarn. 1973, pp. 233, 234, 235.
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juni 1944 formuleert hij hetzelfde anders: `De mens heeft geleerd a ll e grote
problemen zelf op te lossen zonder terug
te vallen op de "werkhypothese God".
Voor wetenschap, kunst en ethiek is dit
een vanzelfsprekendheid geworden; maar
de laatste honderd jaar gaat dit ook
steeds sterker gelden voor religieuze vragen. Het blijkt dat alles ook zonder
"God" gaat en even goed als vroeger.
God wordt steeds verder uit het leven
teruggedrongen; . .. God verliest terrein'16.
Bonhoeffer is helaas niet toegekomen
aan de uitvoering van zijn werkprogramma: de niet-religieuze interpretatie van
bijbelse begrippen. `Ik vorder maar langzaam met mijn a-religieuze interpretatie
van de bijbelse begrippen. Ik krijg wel
inzicht in de probleemstelling, maar zie
nog niet goed de oplossing' 17. `God doet
ons weten dat wij moeten leven als diegenen, die hun leven inrichten zonder
16 a.w., p. 272.
17 a.w., p. 299.
18 a.w., p. 300.
19 a.w., p. 301.

Forum
God. De God, die met ons is, is de God
die ons verlaat' 18. De bijbel verwijst de
mens naar Gods onmacht en lijden; alleen de lijdende God kan helpen. In zoverre kan men zeggen dat de geschetste
ontwikkeling tot mondigheid, die af rekent met een verkeerde voorstelling van
God, de blik vrijmaakt voor de God van
de bijbel, die door zijn machteloosheid
in de wereld macht en ruimte krijgt. Dit
zal het uitgangspunt moeten zijn van
`wereldse interpretatie' 19 . Het is bijzonder tragisch dat Bonhoeffer zijn ideeën
niet heeft mogen uitwerken; zijn roep tot
herinterpretatie heeft met grote kracht
tot in onze tijd doorgeklonken en is in
diverse vormen van theologisch denken
overgenomen. We behoeven slechts te
denken aan de zgn. God-is-dood-theologie uit de jaren zestig en de politieke
theologie, zoals die m.n. door Joh. Metz
en Dorothee Solle in Duitsland wordt
gepropageerd.
Panc Beentjes
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Binnengekomen boeken, aan het begin van iedere
rubriek vermeld, worden besproken naar mogelijkheid
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Aurelius Augustinus -- Dass ich Ruhe finde in dir. Gedanken fur jeden Tag. -- Butzon & Bercker, Kevelaer, 1974, 200 pp.,
DM. 12,80.
Avila, Teresia van — De innerlijke Burcht.
— Carmelitana, Gent. 1974, 239 pp., BF.
325.
Beek, M. A. -- Het boek Ester en het poerimfeest. — (Van exegese tot verkondiging
17), Kath. Bijbelstichting, Boxtel, 1974, 86
pp., f 8,90.
Clark, S. B. -- Vervuld van de Geest. —
Patmos, Antwerpen, 1974, 105 pp., BF. 165.
Elementar Bibel I -- Geschichten von Abraham, Isaak and Jakob. --- Kaufmann /
K6sel, Munchen, 1974, 90 pp., DM. 6,20,
geb. DM. 9,80.
Elemental. Bibel II — Geschichten von
Mose and Josua. — Kaufman / Kósel,
München, 1974, 80 pp., DM. 6,20, geb.
DM. 9,80.
Foucauld, Charles de — Er will unser
Herz. Gedanken fur jeden Tag. — Butzon
& Bercker, Kevelaer, 1974, 200 pp., DM.
12,80.
Janssens de Varebeke, A. — Als de graankorrel. — Poppecentrum, Averbode, 1974,
415 pp., BF. 285.
Ik lees in de Bijbel. Verhalen over Abraham, Isaak en Jakob. — K.B.S., Boxtel,
1974, 86 pp., f 8,90.
Katechetische Unit (12 -14 j.): Goos, J. &
L. Van Bouwel — Jahwe, ik ben met u (+
toel.). -- Patmos, Antwerpen, 1974, 56 pp.,
BF. 100. — 14 -16 j.): Bulckens, J. - Noll,
N. - Lefevre, F. — samen 267 pp., BF. 333.
(16 -18 j.): Allemeersch, R. - Gijbels, M. Goetschalckx, M-L - Hindryckx, C. Lambrechts, G. — samen 267 pp., BF. 661.
Laarhoven, Jan van -- Gebed in de hoek.
— Ambo, Bilthoven, 1974, 214 pp., f 14,50.
Lisieux, Therese von -- Auf einem kleinen
Weg. Gedanken fur jeden Tag. — Butzon
& Bercker, Kevelaer, 1974, 200 pp., DM.
12,80.

Mounts, H. A. A. -- Mens te zijn op aarde. -- Lannoo, Tielt, 1974, 156 pp., BF.
230.
Rahner, Karl — Was sollen wir jetzt tun?
Vier Meditationen. — Herder, Freiburg,
1974, 59 pp., DM. 7,20.
Schlier, Heinrich — Der Herr ist nape. Adventsbetrachtungen. — Herder, Freiburg,
1974, 112 pp., DM. 9,80.
Setterlind, Bo -- Zie de mens. — K.B.S.,
Boxtel, 1974, 100 pp., f 6,90.
Smit, Joop -- Bij nader inzien. — Lannoo,
Tielt, 1974, 214 pp., BF. 248.
Tilmann, Klemens -- Meditatie-oefeningen.
— J. H. Gottmer, Haarlem, 1974, 118 pp.,
f 17,50.
Trooster, M. M. — Ik-zal-er-zijn-voor-U.
Wij horen bij elkaar. — K.B.S., Boxtel,
1974, 80 pp., f 7,90.
Wijngaards, J. N. M. -- Bijbel voorlezen in
de liturgie. Dan goed en verstaanbaar. —
K.B.S., Boxtel, 1974, 101 pp., f 12,90.
Zehrer, Franz — De boodschap der gelijkenissen. Over God. — (Van exegese tot
verkondiging 18) K.B.S., Boxtel, 1974, 104
pp., f 11,25.

Anthony Bloom

Gerichte meditaties
(Spiritualiteit), B. Gottmer, Nijmegen,
1974, 128 pp., f 12,50.
Gerichte meditaties is de Nederlandse vertaling van het boek dat de bekende metropoliet van de Russisch-orthodxe kerk in
Engeland liet verschijnen onder de titel:
Meditations on a theme. De gerichtheid
heeft betrekking, in tegenstelling tot een
objectloos mediteren van Oosterse origine,
op de openbaring van God in Jezus Christus. De meditaties willen het leven zelf van
de mediteerder zetten in de richting van
Diegene Die hij bemediteert: Jezus Christus, op Wie hij in leven en dood zich toevertrouwt en met Wie hij zich wil verenigen. De verschillende hoofdstukken zijn
werkelijk inleidingen geworden op een
daarop volgende mogelijke meditatie. Onder geleide van perikopen uit het evangelie
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wordt de mediterende lezer op reis gezet
via beschouwingen van mogelijke reisgenoten die hem voorgingen, als Bartimeus, de
farizeeër en de tollenaar, Zacheus, de verloren zoon en enige oordeelsgelijkenissen,
naar het doel van alle levensovergave: het
kruis en de opstanding.
Een goed meditatieboek: voldoende en relevante, bijbelse stof voor een meditatie,
die door het boek niet overbodig wordt gemaakt.
G. Wilkens

André Ravier SJ

Ignace de Loyola
fonde la Compagnie de Jésus
(Collection Christus 36), Bellarmin/Desclée
De Brouwer, 1974, 564 pp..
In dit boek wordt voor het eerst een reconstructie geboden van het dagelijks leven
van Ignatius van Loyola en van de door
hem gestichte Orde (tot 1556), op basis van
de bronnen die in zeer ruime mate en zonder voorbehoud werden geraadpleegd.
Daardoor werd deze studie meer dan een
louter historisch verslag: heel het wel en
wee van de jonge jezuietenorde komt in
alle eerlijkheid aan bod. Jarenlange vertrouwelijke omgang met het materiaal en
niet een vooropgezette uitkomst (hetzij bewijzend, hetzij bestrijdend) bepaalt de inhoud van dit in fraaie taal geschreven
boek, dat mag gelden als een specimen van
waarachtige hermeneutiek. Aldus konden
met recht eindelijk een aantal stereotype
beelden omtrent spiritualiteit en karakter
van Ignatius ontmythologiseerd worden,
waardoor een levensechte persoon, boeiender en inspirerender dan ooit tevoren, in
het licht kon treden.
Na een beschrijving van de ontwikkeling
van `gezellenvereniging' via apostolisch
corps tot missionaire gemeenschap, wordt
bezien in hoeverre de Sociëteit het stempel
van Ignatius draagt, en hoe na diens dood
de Orde in een crisis geraakte. Vervolgens
wordt de wijze van besturen van Ignatius
onderzocht. Het laatste deel (Mentalité,
Mystique, Mission, Message) behandelt zijn
geestelijke gestalte. Het boek eindigt met
een uitvoerige bibliografie en een (onvolledige) inhoudsopgave.
Deze meest volledige biografie over Ignatius behoort tot het beste wat over hem
werd geschreven, en moet daarom ook beschouwd worden als verplichte lectuur voor
ieder die geïnteresseerd is in de echte Ignatius en in de wijze waarop de eerstelingen
van de Geest in hem en zijn Orde gestalte
kregen. Dit boek geeft bovendien een voorbeeld van wat een goede hagiografie kan
zijn.
P. Begheyn
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Beem, H. — De Joden van Leeuwarden. -Van Gorcum & Co., Assen, 1974, 472 pp.,
f 59,—.

Rogier, L. J. -- Vandaag en morgen. —
Ambo, Bilthoven, 1974, 67 pp., f 5,50.

De Kerk in Moçambique.
Van Portugese naar Afrikaanse Kerk
Missiecentrum Pater Damiaan, Breda I
Dic-Map, De Horstink, 1974, 156 pp..
f 13,50.
Deze documentatiemap gaat in de eerste
plaats in op het bondgenootschap tussen de
Kerk en het Portugese regiem vóór april
1974 en op het Portugese missiebeleid in
Afrika. Vervolgens wordt aandacht geschonken aan de factoren welke dit Portugees missiebeleid uiteindelijk deden mislukken.
De documentatiemap geeft een duidelijk inzicht in de problematiek, maar biedt ook
voor de lezer de kans zelf tot een oordeel
te komen over de gebeurtenissen in de Kerk
van Mogambique. Anderzijds treft men in
deze documentatiemap ook artikelen aan
die een zekere persoonlijke stellingname of
L. Bartalits
oordeel inhouden.

Les Temps contemporains, tome 1,
1815-1945
(Collection Histoire et Humanités), Casterman, Tournai, 1973, 450 pp., BF. 480.

Les Temps contemporains vus par
leurs témoins. Textes et documents
(1776 - 1945)
Casterman, Tournai, 1974, 352 pp., BF. 380.
Het eerste werk doet zich voor als een
handboek voor de leerlingen van het voorlaatste jaar uit het middelbaar onderwijs;
inhoud en vorm maken er echter een boek
van dat niet misstaat in de bibliotheek van
iedere `honnête homme'. De systematische
opbouw, de uitgelezen illustraties, de uitvoerige woordenlijst, de index en het opmerkelijke chronologische overzicht (1775 1945) verhogen de bruikbaarheid van het
werk. Alsof dit nog niet volstond, brachten
de auteurs in de tweede aflevering 7 cartografische dossiers, 23 dossiers met documenten (758 in totaal) en 2 synthetische
dossiers samen. Onnodig erop te wijzen dat
dit tweede dossier uitermate interessant is
voor individueel of groepswerk in de geschiedenis. Dergelijke publikaties bewijzen
de geschiedenis meer dienst dan lange bewijsvoeringen over haar nut.
A. Jans
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Prof. Dr. W. Jappe Alberts

Geschiedenis van de beide Limburgen.
Deel 11 (vanaf 1632 tot ± 1918)
(Maaslandse Monografieën, 17), Van Gorcum & Comp., Assen, 1974, 315 pp.,
f 36,50, Paperback f 29,50.
Met dit tweede deel, waarvan opzet en uitwerking gelijk zijn aan die van het eerste
deel (voor bespreking, zie Streven 26 (1973),
p. 1137), besluit Schr. zijn geschiedenis van
Nederlands en Belgisch Limburg. Hij is
zich ervan bewust, dat bij het nog ontbreken van vele detailstudies de toch al mozaiekachtige historie van deze gebieden in
de toekomst herschrijving en waarschijnlijk
ook herziening behoeft.
Dit tweede deel begint in 1632, wanneer de
beide Limburgen op velerlei terrein in crisis
verkeren. Na in de branding van de internationale politiek verkeerd te hebben, nadert in de tweede helft van de achttiende
eeuw een periode van rust en vooruitgang.
De scheiding van de Limburgen is vanaf
1839 een feit, maar niet zo definitief dat de
ontwikkeling in beide provincies op enkele
punten niet parallel zouden lopen. Het
laatste hoofdstuk, dat met de eerste wereldoorlog besluit, biedt ook nog enig perspectief op later tijden.
Evenals het eerste deel bevat ook dit deel
een aantal illustraties, kaarten en registers,
en bovendien een slotwoord in het Duits en
Frans. Het los inliggende vel met errata op
deel I is niet volledig.
P. Begheyn
Annette Kuhn

Ein f iihrung in die Didaktik der
Geschichte
Kdsel-Verlag München, 1974, 76 pp.,
DM. 12,—.
Wie geschiedenis onderwijst, hanteert —
ook al is hij het zich niet bewust — bepaalde visies op mens en maatschappij en
zal zijn eigen normen overdragen. Wie verantwoordelijk wil handelen zij zich hiervan
bewust en kieze bewust normen die relevantie hebben voor heden en toekomst en aansluiten bij de leefwereld van de leerling
bovendien. Volgens Annette Kuhn moet
gekozen worden voor democratisering, socialisering, en emancipatie als doelstelling
van het geschiedenisonderricht. Dat brengt
met zich mee een kritische houding ten opzichte van de bestaande maatschappij en
het ontwerpen van een betere toekomst,
waarbij de leerling zich bewust kan zijn
van eigen deelname. Vanuit deze achtergrond — waarvoor de veelgeciteerde Jurgen
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Habermass bouwstenen aandraagt — moet
de didactiek geconcipieerd worden. Hoe het
leerproces zich dan theoretisch afspeelt,
wordt ons haarfijn en gortdroog (er ontbreekt nagenoeg ieder voorbeeld) uiteengezet.
Kanttekening één. Omdat men er inderdaad
niet onderuit kan zijn leerlingen te beïnvloeden, moet men bewust kiezen voor de
richting van zijn onderwijs. Annette Kuhn
heeft natuurlijk gelijk dat het beter is waardering voor en participering aan een democratischere samenleving te bevorderen
dan een stilzwijgend laten appreciëren van
de bestaande orde of verheerlijking van het
verleden. Of evenwel de keuze van de stof
en de didactiek exclusief door een dergelijk
`praktisch' doel bepaald moet worden, is de
vraag. Schrijfster zelf constateert de mogelijkheid van Ideologieverdacht'. Maar
voorts valt te bedenken dat wat men ook
moet zeggen over de structuur van het verleden die pas in onze geest oplicht (`Das
historische Faktum in der Dialektik von
Antizipation, Interpretation und Realisation
von Sinn), men toch moeilijk meer een filosofisch idealisme kan aanhangen dat alle
`hardheid' aan de voorgegeven feiten ontneemt. Het zou niet zozeer een kiezen in
het verleden moeten zijn, maar een op jezelf laten afkomen. Uiteraard moet je toch..
een selectie maken en spelen onze voorkeuren mee, maar dan kan ondertussen duidelijk geworden zijn dat het verleden zo gecompliceerd is dat het zich maar moeilijk
op fatsoenlijke wijze voor al te praktische
doeleinden gebruiken laat.
Kanttekening twee. Annette Kuhn juicht
dat geschiedenis in onze dagen een `kritische Sozialwissenschaft' kan zijn en dus
een legitimatie vindt.
Ik zou zeggen: het is meegenomen dat geschiedenis kan bijdragen tot maatschappijkritiek (en weer tot kritiek daarop), maar
zou zelfs een klein beetje verruiming en
verrijking van onze persoon met de algemene ontwikkeling die goed geschiedonderwijs moet brengen, niet al voldoende rechtvaardiging tot studie en onderricht van geschiedenis mogen zijn?
Kanttekening drie. Van harte onderschrijf
ik het belang dat schrijfster hecht aan een
kritisch bewustzijn van wat men eigenlijk
doet in zijn lessen en aan de verantwoordelijkheid die men heeft ten opzichte van
leerlingen en hun toekomst. Men hebbe
echter bescheiden verwachtingen omtrent
de vruchten van zijn onderwijs; niet alleen
op grond van eigen beperktheden, maar
ook omdat — in de praktijk althans — ieder mens moeilijk opvoedbaar is.
Marcel Chappin
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Aleksandr Solzjenitsyn
De Goelag Archipel
De Boekerij, Baarn, 1974, 516 pp., f 19,90,
BF. 340.
Het is niet gemakkelijk de eerste twee delen
van Solzjenitsyns `De Goelag Archipel' als
genre te benoemen. S. Zelf spreekt van een
`proeve van artistieke studie'. Die studie
van het leven (en sterven) in de Sovjetrussische gevangenissen en werkkampen (in de
periode 1918 - 1956) heeft nu eens het karakter van een geschiedschrijving op grond
van voornamelijk mondelinge overleveringen, maar ook van geschreven, officiële
bronnen, dan weer primeert het autobiografische. De thesis die de auteur met alle
kracht wil formuleren en illustreren door
anekdoten, fragmenten lyrisch proza en
subjectieve annotaties bij publieke teksten
en documenten luidt: na de Oktoberrevolutie heeft in de USSR een systeem van rechteloosheid wortel geschoten dat zich over
het hele Russische grondgebied verspreid
heeft. Met de rechteloosheid gaat ipso facto
een dictatoriale willekeur aan de top van
de Sovjetmaatschappij gepaard.
S. bekritiseert enerzijds een politiek systeem
van vrijheidsberoving en onderdrukking en
een ideologie, die de terreur rechtvaardigt
en de noodzaak en de grenzen ervan motiveert (cf. Brief van Lenin op p. 289), anderzijds waarschuwt hij voor de machtsbegeerte en de neiging tot verdrukking van de
anderen die in elke individuele mens
schuilt: `... de streep die het goede van het
kwade scheidt, loopt dwars door het hart
van ieder mens. En wie zal er een stuk van
zijn hart willen vernietigen?' (p. 144). Het is
precies die mengeling van brutale feiten en

Solzjenitsyns subjectieve interpretatie en
commentaar die het boek zo boeiend en tegelijk zo discutabel maakt. Wegens de onbekendheid van de meeste lezers met de
geciteerde bronnen is het b.v. moeilijk om
een oordeel te vellen over de waarde van
Solzjenitsyns persoonlijke visie op de processen die in de periode 1918 -1938 tegen
de tegenstanders van het communistische
regime in Rusland gevoerd werden. S. besteedt er ongeveer 100 blz. aan. (pp. 247 350).
Over de historische en ideologische achtergronden van `De Goelag Archipel' heeft A.
Langeler enige toelichting gegeven in het
julinummer van Streven 1974, pp. 982 - 985.
Ik wil nog wijzen op enkele literaire procédés die S. bij voorkeur gebruikt en die er
alle moeten toe bijdragen om de boven genoemde thesis van het boek in de verf te
zetten.
Door de antithese en de paradox bereikt S.
vaak een krachtig effect: in de stroom van
eendere gegevens die de onmenselijkheid
van arrestatie, vooronderzoek en gevangenisleven onderstrepen, vermeldt hij soms
een enkel tegenvoorbeeld, een glimp van
menselijkheid, die de verpletterende indruk
van het feitenmateriaal over de onmenselijkheid nog vergroot. Andere procédés zijn
de enumeratie (zoals de nuchtere opsomming van de methodes om de wil van de
verdachte te breken, pp. 94-104) en de verschuiving van het gezichtspunt (soms geeft
S. dezelfde feiten weer vanuit het standpunt
van de gevangene en dat van de officiercommissaris of de bewakers in de gevangenissen en tijdens het transport). Als ultiem
verweer tegen de destructieve, ontmenselijkende krachten hanteert S. het wapen van
de ironie en het sarcasme.
Over de Nederlandse vertaling kan men
niet over de hele linie enthousiast zijn. Zo
zou een lexicon van de talrijke voorkomende Bargoense woorden en uitdrukkingen
heel welkom zijn.
J. Gerits

Gerald Brenan

St John of the Cross. His life and
poetry. With a translation of the
poetry by Lynda Nicholson
Cambridge University Press, London, 1973,
233 pp., £ 3,90.
José Luis L. Aranguren

San Juan de la Cruz
(Col. Los Poetas), Ediciones Jucar, Madrid,
1973, 243 pp., f 10,—.
Gerald Brenan is een auteur waaraan de-
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genen die zich met Spanje bezighouden,
veel te danken hebben. En wel een standaardwerk als The Spanish labyrinth. An
account of the social and political background of the Civil War (Cambridge, sinds-

dien herdrukt en in diverse talen, ook het
Nederlands, vertaald); zijn boeiende en uitstekende inleiding en overzicht The literature of the Spanish people from Roman times to the present day (Cambridge, 1951,

diverse malen herdrukt) en een reisbeschrijving van een man die Spanje kent als weinig anderen, The face of Spain (Turnstile
Press, 1950, vele malen herdrukt en sinds
1965 in Penguin).
Vanaf 1918 al geboeid door San Juan de la
Cruz — één van de grootste dichters van
de Spaans literatuur — en vanaf 1947 bezig
te schrijven over zijn leven en poëzie, is hij
in 1969 begonnen vroegere aantekeningen
en teksten over het onderwerp kritisch te
bezien en te herschrijven; het resultaat is
dit boek. Bewonderenswaardig in Brenan is
steeds weer het evenwicht tussen zijn eruditie en de vorm waarin hij die aan zijn
lezers presenteert. Het leven van San Juan
volgt hij op de voet aan de hand van de
laatste belangrijke publikaties over het onderwerp; zijn bespreking van de gedichten
steunt evenzeer op een grondige kennis van
de literatuur erover tot heden. Beide componenten van deze studie — leven en poëzie — staan in het raam van het leven en
de literatuur in het Spanje van de zestiende
eeuw. San Juan's contacten met Santa Teresa, de problemen rond de oprichting van
de orde, zijn gevangenschap in Avila en
Toledo in kloosters van de Geschoeide
Carmelieten, de totstandkoming van zijn
gedichten en invloeden op zijn werk zijn
aspecten van een leven dat met toewijding
en bewondering gevolgd wordt. Voor zover
deze recensent kan oordelen, zijn de vertalingen van Lynda Nicholson — die in feite
even belangrijk zijn als de studie van Brenan — zeer boeiend en kundig.
Wie geen moeite heeft met de taal en buiten de doctrinaire verklaringen bij de gedichten ook San Juan's schaarse prozafragmenten wil lezen, kan terecht bij het
smaakvol en met veel illustraties uitgegeven
werkje dat verzorgd werd door de sympathieke filosoof Aranguren, wiens denken en
doen beheerst worden door postconciliaire
gedachten. Een beknopte bespreking van
het belangrijkste werk, een korte levensschets (samen een kleine tachtig pagina's),
gevolgd door de gedichten en het proza,
vormen de materie van het boekje.
J. Lechner
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Riemsdijk, Jan van — Beknelde kunst. —
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Jan van Riemsdijk

Beknelde Kunst
Een bijdrage aan de diskussie over
kultuurbeleid
Van Loghum Slaterus, Deventer, 1974,
61 pp., f 6,50.
Beknelde Kunst en beknelde elite

In een halfduistere bar, versierd met spiegels en gangbare rommel, converseerde een
internationaal gezelschap. Buiten viel regen
op de Karl Marx Allee. Oost-Berlijn 1972.
Aan een tafeltje zat een woeste heer, met
sigaar, gesecondeerd door een wat onduidelijke blonde dame. Het gesprek ging over
kunst. De woeste heer behoorde tot de
groep kunstenaars in de DDR, hij was en
is waarschijnlijk nog steeds dienstbaar aan
deze Arbeiders en Boeren Staat. Hij richtte
zijn boosheid in de eerste plaats op de bureaucratische beperkingen van zijn bestaan
en in de tweede plaats op het feit dat zijn
eigen scheppende mogelijkheden voor het
publiek, voor de samenleving, verscholen
bleven in restauratiewerkzaamheden aan
kerkdeuren in de stad Dresden. Als het
even kon wilde hij naar het Westen, wilde
hij non-figuratieve kunst exposeren.
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Aan deze situatie moest ik denken bij het
lezen van het essay van Jan van Riemsdijk.
Laat ik vooropstellen dat niemand in staat
is om verlossende woorden te spreken en
dat de woorden van Van Riemsdijk belangrijk en zinvol zijn binnen het proces van
bewustwording over de functie van de cultuur binnen onze samenleving. Het belang
ligt m.i. in de politieke stellingname en de
zin in de mogelijkheid tot polemiseren.
Het cultuurbeleid dient gecentraliseerd te
worden en geleid vanuit een aantal door
Van Riemsdijk niet nader omschreven concepties over wat goed en wenselijk beschouwd dient te worden voor `de maatschappij' of `de samenleving'. De elitairecentralistische tendens in zijn visie verstopt
hij achter de eveneens niet uitgesproken
notie dat alhoewel het beleid in laatste instantie door en voor het volk dient te zijn
er toch partijen en of groepen bestaan die
de `werkelijke behoeften, noden en wenselijkheden' kennen.
Van Riemsdijk's visie gaat kennelijk mank
op het moment dat hij de literair criticus
K. L. Poll (De beklemde elite, Utrecht,
1972) elitisme in zijn cultuurvisie verwijt en
zelf via een omweg de creatieve souvereiniteit verkoopt aan een groep politici en partijgangers, die eveneens een elite vormen.
Van Riemsdijk is hier zeer duidelijk in:
`Een werkelijk kunstbeleid zal ook de belangrijkste invloeden van de kultuurindustrie willen en moeten beheersen. Om maar
iets te noemen: kan een socialistische regering stilzwijgend tolereren dat juist die sectoren van kunst en kultuur waarin haar
aanhang zich regelmatig zal vermeien, vrijwel in hun totaal door de kommercie worden bevingerd en uitgebeend?' (p. 37). Gaat
het hier trouwens alleen om de goede wil
van iemand die zijn ideologie niet kan relativeren? Spreekt hier misschien ook niet de
technocraat? Schrijvend over de culturele
revolutie in China merkt hij op: `De regissering van het kunstleven lijkt primair, niet
secundair' (p. 59). Kennis van `het goede'
geeft het recht tot inperking, zelfs vernietiging van `het kwade'. `Ein guter Mensch
sein, ja, wer will es nicht ...'. In ieder geval wordt hier de mogelijkheid geopend om
definitief de tolerantie te begraven, tolerantie opgevat als een complex van inzichten en houdingen, dat niet alleen gekoesterd wordt binnen het liberalisme, maar dat
evenzeer aan de wieg staat van het Marxisme, als erfgoed van de rationalistische, humanistische traditie.
Maar hoe zit het dan met de opvattingen
over democratie?
Van Riemsdijk hanteert twee opvattingen:
de ene waarin een groep eliten binnen een

kapitalistische maatschappijstructuur de
`ware' democratie in de weg staan en de
andere gebaseerd op een of andere vorm
van socialistische produktiewijze, waarin
het individu gelijkwaardig zou zijn en
waarbij een leidende groep waakt voor het
handhaven van deze situatie. De bestaande
eliten dienen dus te verdwijnen, maar dit
moet geschieden via de nieuwe elite. Ook
het programma voor deze elite is al geconcipiëerd. Het hoofddoel moet zijn een
`streven naar een grotere mate van eenvormigheid'. Het vervelende van deze opvatting is dat hij zo verborgen is. Wat is er
toch tegen om van het algemene ervaringsfeit uit te gaan dat `kunst' geproduceerd
wordt door een elite, een elite die door opvattingen als die van Van Riemsdijk bekneld dreigt te worden, en daarmee haar
grensverleggende en revolutionaire werking
dreigt te verliezen?
F. Nieuwenhof

John Cranko

Ueber den Tanz.
Gesprache mit Walter Eric Schaf er
S. Fischer, Frankfurt, 1973, 125 pp., geïll..
Het overlijden van de in Stuttgart werkzame choreograaf gaf aanleiding tot het publiceren van deze gesprekken, die in vele
opzichten niet persklaar waren. De vele
mooie foto's uit zijn Duitse scheppingsperiode kunnen de onafgewerkte indruk niet
wegwerken. Pedante en overbodige voetnoten van de uitgever verraden de onzekerheid van deze als posthume hulde bedoelde
onderneming.
Eric De Kuyper

CULTUURANALYSE

Eyskens, Mark — Ambrunetië. — De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1974,
143 pp., BF. 245.

Fischer-Dieskau, Friedrich — Wagner and
Nietzsche. — Deutsche Verlags-Anstalt,
Stuttgart, 1974, 310 pp., DM. 32,—.
Oraison, Marc — De schone schuld. — De
Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen,
1974, 111 pp., BF. 195.
Paillet, Marc — Le journalisme. — Denoël,
Paris, 1974, 224 pp., FF. 30,— .

Streven kan een geschenk zijn
dat telkens weer verrast :

maand na maand na maand
De eenvoudigste manier om het
te geven is : u schrijft 460 F
over op een van onze rekeningen
(zie tweede bladzijde van de omslag)
en u meldt : geschenk voor . .

U kunt er al dan niet bij schrijven :
stuur een berichtje aan de begunstigde
met melding wie de schenker is.

Lager secundair technisch
na de lagere school
Hoger secundair beroeps
Hoger secundair technisch
Industrieel wetenschappelijke
na elke vorm van lager secundair
Hoger technisch onderwijs
Korte type over 2 jaar
na elke vorm hoger secundair
voor jongens en meisjes
Hoger technisch onderwijs
Korte type over 3 jaar
na wetenschappelijke A
Latijn-Wiskunde
Industrieel-wetenschappelijke na andere
humanioravorm of hoger secundair technisch
mits examen wiskunde
voor jongens en meisjes

Sociale promotiecursus
zaterdag
na hoger secundair
offset
(repro, montage, copie en drukken)
lay-out (typografie, fotografisch zetten)
grafiek
zeefdruk

Lager en Hoger Instituut
voor Grafisch Onderwijs
Oude Houtlei 38, 9000 Gent
Telefoon (091) 23 22 23 of 25 35 73

Hoger
Technisch
Instituut
SINT-LIEVEN
Gildestraat, 7 -- GENT
tel (09) 23.20.57

Afdeling Al 2e graad:
— technisch ingenieur
in de industriële scheikunde
-- technisch ingenieur
in de gistingsbedrijven

Afdeling Al le graad:
— bedrijfsassistent
in de gistingsbedrijven
— laboratoriumassistent
in klinische scheikunde
— laboratoriumassistent
in industriële scheikunde
Voor jongens en meisjes
De school beschikt over een pedagogie voor jongens.
De meisjes kunnen volledig pension
nemen in een meisjes-home.

Bespaar brandstof ....
en isoleer met LU M COPAN
(polyurethaan hardschuimplaten met een
0,017 kcal/mh°C)

Firma M. H. Lummerzheim & Co.
— Zeeschipstraat 107 - 9000 - Gent
— Tel. (09) 53.86.71 (4 1.) —

HOGER TECHNISCH INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
Kapucijnenvoer, 39, 3000 Leuven. Tel. 016/284.21
Paramedisch Hoger Onderwijs van het korte type
Gegradueerde ziekenhuisverple(e)g(st)er -- kinderverpleegster —
psychiatrische verple(e)g(st)er — sociale verple(e)g(st)er — Vroedvrouw
Aanvullend Secundair Beroepsonderwijs
Verpleegassistenten — Ziekenhuisverpleegsters
Internaat (eerste jaar verplicht) en externaat
Inlichtingen en inschrijvingen
Tijdens het schooljaar
— op zaterdag van 10 tot 12 uur
Tijdens de vakantieperiodes
— op dinsdag en donderdag van 14 tot 16.30 uur
— op zaterdag van 10 tot 12 uur

ST. NORBERTUSINSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
Stationsstraat 2 - 2570 DUFFEL - Telefoon 015/319.21
Paramedisch Onderwijs van het korte type:
Vroedvrouwen l Gegradueerde Ziekenhuisverple(e)g(st)ers
Gegradueerde Psychiatrische verple(e)g(st)ers
Duur van de studies: 3 jaar.
Aanvullend Secundair Beroepsonderwijs:
Verpleegassistenten,2 jaar I Ziekenhuisverpleegsters .3 jaar I
Psychiatrische verpleegsters, 3 jaar
Internaat - Half internaat

AN HYP
Antwerpsche hypotheekkas
N.V. OPGERICHT IN 1881 - PRIVATE SPAARKAS
2000 ANTWERPEN- GEVESTIGD MEIR 24-HRA 1163
Eerste private hypotheekmaatschappij van het land!
Zij is echter meer dan dat want zij biedt U een:
VOLLEDIGE FINANCIËLE SERVICE
-

Girorekening met Eurocheques
Spaarkas - Kasbons
Hypothecaire en persoonlijke leningen
Commerciële kredieten
Enz....

Meer dan 2.000 kantoren en agentschappen over gans het land!

TECH N ICU M
Londenstraat, 43, Antwerpen.
Opleiding tot technisch ingenieur
in mechanica, elektronica
en industriële scheikunde.
Voorbereidend jaar en vacantiecursus
met het oog op het toelatingsexamen

• N.V.

SCHEERDERS van KERCHOVE's
VERENIGDE FABRIEKEN

ST.-NIKLAAS

TEL. (03) 76.35.01

S V K Asbestcement produkten
S V K Strangpers- en handvorm gevelstenen
S V K Geglazuurde gevelstenen
S V K Holle Fert vloeren
S V K Marbrabel tegels
S V K Trappen in marmermozaiek
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Jan Borremans, De wereldvoedselvoorziening
Is chronisch of permanent voedseltekort voor de helft van de wereldbevolking een fataliteit of een schandaal? De auteur neemt de verschillende
`oorzaken' op de korrel en stelt, met de wereldconferentie van het F.A.O.
te Rome, enkele indringende vragen over het heersende produktie- en
distributiesysteem, én over het voedselconsumptiepatroon van de rijke
landen.

Henk Jans, Leefmilieuproblemen in enkele
Oostblokstaten
De bezorgdheid om het leefmilieu is met enige vertraging van het Westen
naar het Oosten overgewaaid. De ernst van de toestand en de overwogen
maatregelen blijken van land tot land nogal te verschillen. De uitgesproken
ideologische zelfverzekerdheid kan niet verhelen dat de economische, technische, juridische en politieke implicaties van het probleem erg veel lijken
op die van de andere geïndustrialiseerde landen.

L. Bartalits, Buitenlandse politiek van China
Voor Peking wordt het internationale politieke toneel bepaald door drie
elementen: de supermogendheden Amerika en de Sovjet-Unie; de zogenaamde tussenzone, Japan en West-Europa; de Derde Wereld, bestaande
uit Afro-Aziatische en Latijns-Amerikaanse landen. Dit artikel biedt een
grondige beschrijving van de op deze elementen gebaseerde buitenlandse
politiek van China.

Guido Dierickx, Het einde van de gepersonaliseerde
politiek?
In tegenstelling met wat in onze lage landen gebruikelijk is (of was?) werd
de politiek in de U.S.A. sinds Kennedy veel minder door een programma

of een partij dan wel door en voor de president gemaakt. Volgens de
auteur, die een jaar in de V.S. verbleef, zijn de president én zijn publiek
thans aan een ontnuchtering toe, die veel meer betekent dan alleen het
incident Watergate of zelfs het geval Nixon.

Marcel Chappin, Kleio, een muze met
verantwoordelijkheid
Gebruik en misbruik van de geschiedenis wordt aan de orde gesteld. De
bruikbaarheid wordt sterk in twijfel getrokken, maar tevens wordt gesteld
dat de studie van de geschiedenis toch niet vrijblijvend is. De geschiedwetenschap zelf noopt tot het nakomen van wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Karel Deburchgrave, Polanski's Chinatown:
L'histoire se répète
Hoe komt een cineast als Polanski er toe een detective-film te maken, een
weliswaar populair maar al te vaak stereotiep genre? Omdat het hem gelukt is toch iets nieuws te brengen! Aan de te gemakkelijke flash-backs heeft
hij volkomen verzaakt, maar zijn lineair verhaal zit vol dubbele bodems en
een originele sfeerschepping. De op zichzelf boeiende detective-story wordt
tevens het verhaal van de man die tegen wil en dank bijdroeg tot de ondergang van wie hij wou helpen.

De Wereldvoedselvoorziening
Doem van de honger of failliet van een systeem?

Jan Borremans

De misoogsten van het seizoen 1972/73 luidden een kentering in op het vlak
van de wereldvoedselvoorziening. De minieme toename van de voedselproduktie in de ontwikkelingslanden (tarwe, maïs, rijst e.a.) het jaar tevoren
was al een waarschuwing, maar door een sterke uitbreiding van de produktie in de rijke industrielanden waren er globaal nog geen tekorten. In
1972 echter ging de stagnatie van de produktie in de ontwikkelingslanden
samen met een aanzienlijke daling van de opbrengst in de industrielanden,
zodat de graanvoorraden uit de voorspoedige jaren, voornamelijk in NoordAmerika opgebouwd, aangesproken dienden te worden. Hoewel de oogsten
van 1973 opnieuw goed waren, daalden de voorraden verder tot op een
peil dat overeenkomt met de consumptie op wereldvlak voor slechts een
tweetal weken.
Dit brengt de wereld in een situatie van totale afhankelijkheid van de huidige oogsten, en dus ook van de weersomstandigheden. Voor het oogstseizoen 1974/75 vatte F.A.O. de toestand als volgt samen: één misoogst in
een van de grote produktiegebieden (Noord-Amerika, West- en OostEuropa) is genoeg om een werkelijke crisis op wereldvlak te krijgen.'
Intussen klinken de eerste berichten over de huidige graanoogsten weinig
bemoedigend: begin november voorspelden gezaghebbende organen, zoals
het Ministerie van Landbouw van de Verenigde Staten en het Secretariaat
van het Gemenebest, een daling van de wereldgraanoogst voor dit seizoen
met 2,5 percent. 2
Het onmiddellijk gevolg van de huidige precaire situatie is een absoluut
voedseltekort in de Sahellanden, Ethiopië, Bangladesh, Pakistan, India en
waarschijnlijk nog wel andere landen. Dit betekent een reële doodsbedreiging voor tientallen miljoenen mensen, terwijl er nu al dagelijks honderden
mensen van honger sterven. 3
De werkelijkheid is nog dramatischer indien men rekening houdt met relatieve of regionale tekorten, die zich ook in de betere jaren voordeden, zelfs
in landen die op nationaal vlak geen voedselprobleem kennen. Zo vormt de

1 A. Boerma, in Le Monde Diplomatique, oktober 1974.
2 The Financial Times, 5 november 1974.
3 O.m. Le Monde, 23 oktober 1974; Time-magazine, 11 november 1974.
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gebrekkige voeding of ondervoeding in Brazilië b.v. nu al een bedreiging
voor de toekomst van dat land doordat ze mentale achterlijkheid bij de getroffen kinderen veroorzaakt, in een stad als Sao-Paulo evengoed als in het
beruchte Noord-Oosten. 4
In dezelfde zin vermeldt een F.A.O.-studie dat meer dan de helft van de
bevolking van Centraal-Amerika onvoldoende calorieën en proteïnen inneemt. 5 De Wereld Voedsel- en Landbouworganisatie schat het aantal
mensen die voedselgebrek lijden op 400 à 500 miljoen. Voegt men daar
nog de mensen bij die een slechte (eenzijdige) voeding krijgen, dan komt
men gemakkelijk aan de helft van de wereldbevolking, die op deze of gene
manier `hongert'.
Hiermee is nu wel degelijk een einde gekomen aan het gematigd optimisme
van de jaren '60. Dit optimisme steunde op een uitbreiding van de voedselproduktie die min of meer gelijke tred hield met de toename van de globale
vraag naar voedsel. De uitbreiding van de produktie gebeurde toen zowel
in de ontwikkelingslanden, namelijk door de `Groene Revolutie' 6, als in de
industrielanden, met name in Noord-Amerika, waar een kleine veiligheidsmarge aan graanvoorraden werd opgebouwd.

Het voedselaanbod daalt;
klimaat, olieprijzen verklaren iets ...
Hoe is de wereld dan zo in het slop geraakt in zijn meest elementaire strijd?
Alhoewel niet alles op de rug van het klimaat kan worden geschoven, heeft
dit toch de laatste jaren zeker een nefaste rol gespeeld. Harde winters, langdurige droogten en overstromingen verklaren gedeeltelijk de misoogsten
van 1972 in de Sovjet-Unie, China, Zuidoost-Azië, Argentinië en Australië. Hierdoor werd het evenwicht tussen het aanbod en de vraag verbroken,
en begonnen de graanprijzen te stijgen.
Dalende visvangsten voor de kusten van Peru — ten gevolge van zich wijzigende zeestromingen en van te intensieve vangst in het verleden – noopten
de veevoeding tot substitutie van vismeel door granen. Ook de monetaire
instabiliteit deed haar duit in 't zakje: speculatie en vlucht uit het geld in
goederen, waaronder ook voedingsprodukten, bevorderden de relatieve
schaarste en deden tevens de prijzen van deze produkten de hoogte ingaan.
Daarbij kwam nog de stijging van de petroleumprijzen in 1973. Onmiddellijk klommen voor de moderne landbouwer de kosten, die op hun beurt
werden verrekend in de hogere prijzen die de verbruiker moest betalen. Dit
4 Le Monde, 20 oktober 1974.
5 F.A.O.-Gafica, Perspectivas para el Desarrollo y la Integracion de la Agricultura
en Centroamerica, Guatemala, mei 1974.
6 Groene Revolutie: de ontdekking en toepassing van graanvariëteiten, die door gepaste bemesting en irrigatie, extra hoge rendementen oplevren ('high yielding varieties').
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alles veroorzaakte in twee jaren tijd een verdubbeling van de prijzen voor
de voornaamste graangewassen, en zelfs een verviervoudiging voor de
tarwe.
De gevolgen hiervan wegen vooral zwaar op die ontwikkelingslanden die
naast petroleum ook voedselprodukten dienen in te voeren. Zo zal India
dit jaar alleen al 30 percent van de opbrengst van zijn uitvoer moeten besteden aan de aankoop van 5 miljoen ton tarwe. En algemeen wordt dit nog
als een te lage schatting van India's behoeften beschouwd. 7
...

fundamenteler: Barsten in de `Groene Revolutie'

Terzelfdertijd wordt de voedselproduktie in de ontwikkelingslanden zelf
sterk belemmerd door de gestegen prijzen van meststoffen en andere chemische produkten, alle petroleumderivaten, die onmisbaar zijn in het kader
van de fameuze `Groene Revolutie'. Ook vóór die crisis echter was men
gaan betwijfelen of die `Groene Revolutie' wel dé oplossing betekende voor
de ontwikkelingslanden, zoals dat een vijftal jaren geleden nog algemeen
werd aanvaard.
Louter kwantitatief beschouwd, zijn de resultaten wel indrukwekkend.
India produceert nu tweemaal zoveel voedingsgranen als in 1951. Juist voor
de wereldvoedselcrisis, die in 1972 begon, kon het zelf verklaren niet langer
afhankelijk te zijn van ingevoerd graan, en dit ondanks een jaarlijkse bevolkingsaanwas van ongeveer 13 miljoen mensen. Rond die tijd ook begon
Pakistan tarwe uit te voeren, en moesten de Filippijnen niet langer rijst invoeren. 8
Het gaat hier echter om verwezenlijkingen in de beste omstandigheden of
op de gemakkelijkst toegankelijke gronden. Op deze wijze werd slechts
iets meer dan 20 percent van de Indiase akkers door aangepaste irrigatiesystemen geschikt gemaakt voor de produktie met verbeterde zaden. Wil
men deze oppervlakte uitbreiden dan zal men thans irrigatieprojecten in
veel moeilijker gebieden moeten uitvoeren en dat zal heel wat meer kosten.
De `Groene Revolutie' steunt verder op een kwistig gebruik van meststoffen.
Onder invloed van de Westerse technologie, die gebaseerd was op relatief
goedkope petroleum, werd de voorkeur gegeven aan kunstmeststoffen boven die van organische oorsprong. Het gevolg is, dat na de recente stijgingen
van de petroleumprijzen, het gebruik van deze kunstmest in vele ontwikkelingslanden praktisch onmogelijk is geworden. Hieruit besluiten, zoals nu
in sommige Westerse kringen gebeurt, dat de olieproducerende landen
schuld hebben aan de huidige voedselcrisis, klinkt wel erg hypocriet. Wanneer andere landen voor de eerste keer gebruik maken van een relatieve
7 The Financial Times, 21 oktober 1974.
8 Barbara Ward, in The Economist, 2 november 1974.
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machtspositie, dan moet het Westen, dat dit altijd heeft gedaan, daarover
nu niet plots zeer verontwaardigd gaan doen. Het is trouwens onder Westerse druk dat in India b.v. de meststoffenindustrie gebaseerd werd op petroleum, ondanks de aanwezigheid in dat land van natuurlijke hulpbronnen,
die eerder in de richting van een organische meststoffenproduktie wijzen9.
Het derde en wellicht voornaamste bezwaar dat tegenwoordig geuit wordt
tegen de 'Groene Revolutie' is de tendens naar toenemende inkomensongelijkheid. Dit geldt in een bepaald land zowel tussen de verschillende
regio's, als in een bepaalde streek tussen de verschillende boeren. Erg afhankelijk van de irrigatie, werd de 'Groene Revolutie' eerst doorgevoerd in
die streken waar er relatief veel water voorhanden was en waar dus ook
voordien al een zekere welvaart bestond. Omdat er aanzienlijke investeringen mee gemoeid zijn, in chemische meststoffen, irrigatiewerken, landbouwwerktuigen en tractoren, zijn het eveneens de al rijkere boeren, aan wie de
banken gemakkelijk krediet verlenen, die de verbeterde zaden kunnen gebruiken en dus ook van de voordelen genieten en hogere winsten opstrijken.

De vraag naar voedsel blijft stijgen: bevolkingsaangroei
Terwijl de Derde Wereld te kampen heeft met slechte weersomstandigheden, met schaarsere en dus duurdere meststoffen en – meer fundamenteel – met een produktiesysteem waardoor de rijken rijker en de armen
armer worden, blijft de vraag naar voedsel er geweldig stijgen wegens de
enorme bevolkingsaangroei.
Tussen 1961 en 1971, inbegrepen dus de betere jaren van de 'Groene Revolutie', steeg de landbouwproduktie in de ontwikkelingslanden met een gemiddelde jaarlijkse groeivoet van 2,7 percent. Dit was maar iets hoger dan
de gemiddelde jaarlijkse bevolkingstoename die 2,6 percent bedroeg. In
bijna de helft van de ontwikkelingslanden steeg de bevolking nochtans vlugger dan de landbouwproduktie: in 6 landen, met Jordanië en Jameca als
voornaamste, noteerde men een produktiedaling; in 36 landen, waaronder
Nigeria, Argentinië, India, Indonesië, de Filippijnen, Mexico en Birma, was
de stijging van de landbouwproduktie trager dan de stijging van de bevolking; in 50 landen tenslotte, waaronder Pakistan, Brazilië, Egypte, Iran,
Columbië en Turkije, overtrof de toename van de landbouwproduktie de
bevolkingstoename. Bij deze groeicijfers dient opgemerkt, dat het wel
degelijk om de totale landbouwproduktie gaat, wat veel meer behelst dan
de eigenlijke voedselproduktie: de sterke toename van de landbouwproduktie in een land als Brazilië zou wel eens hoofdzakelijk door de buitenlandse
vraag naar koffie, suiker, katoen, cacao en vlees verklaard kunnen worden.

9 Mohan Ram, in Le Monde Diplomatique, oktober 1974.
10 F.A.O., The State of Food and Agriculture, Rome 1973.
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Een ontmoedigde Nobelprijswinnaar, Norman Borlaugh, de vader van de
`Groene Revolutie', bekende dat de poging om door de 'Groene Revolutie'
tijd te winnen voor de ontwikkelingslanden in hun strijd voor een betere
voeding, te niet wordt gedaan door de onwil van die landen om een serieuze
bevolkingspolitiek te voeren. 11 Hierop kan met Barbara Ward 21 gerepliceerd worden dat naast een politiek van familieplanning, er andere essentiële vereisten voor een daling van de bevolkingstoename aanwezig moeten
zijn. Zij vermeldt o.a.: een niet te ongelijke inkomensverdeling, betere gezondheidszorg en onderwijs, dalende kindersterfte en een zekere vorm van
vrouwenemancipatie. Ook een betere voeding wordt dus als voorwaarde
gesteld voor een daling van de bevolkingsaangroei, terwijl de stelling van
Borlaug juist is dat de sterke bevolkingstoename een betere voeding in de
weg staat.
Hiermee zijn wij echter in een van die voor de ontwikkelingsproblematiek
zo typische cirkelredeneringen beland.

De introverte voedselpolitiek van de rijke landen
Kan de voedselproduktie in de industrielanden dan geen oplossing brengen?
Theoretisch wel. De produktie is er ruim voldoende, maar de landbouwpolitiek van de Verenigde Staten, Canada, Australië en West-Europa is op
de eerste plaats gericht op louter binnenlandse problemen. Edmund()
Flores, de permanente vertegenwoordiger van Mexico bij de Wereld
Voedsel- en Landbouworganisatie, getuigt hoe hij naar de Verenigde Staten
trok om er zijn doctoraat in de landbouweconomie te behalen, met de
naïeve hoop er te leren hoe de wereldvoedselproduktie opgedreven kon
worden. Hij moest er evenwel een groot deel van zijn tijd besteden aan de
studie van de verschillende maatregelen om landbouwoverschotten weg te
werken! 13 De voedselpolitiek van de geïndustrialiseerde landen is introvert
omdat zij zich alleen bekommert om landbouwoverschotten, het op peil
houden van het landbouwersinkomen, het doen verdwijnen van de marginale boeren en – meer in het algemeen – het zoeken naar prijzen die zowel
producenten als verbruikers, èn hun afgevaardigden in de parlementen, tevreden stellen. In een dergelijke context wordt het probleem van de wereldvoedselsituatie dan ook uitsluitend overgelaten aan de mensen die zich
bezig houden met de ontwikkelingssamenwerking of aan de strategen van
de buitenlandse politiek.
Door hoge kapitaalinvesteringen na de Tweede Wereldoorlog is de produktie van granen in de rijke landen sterk toegenomen. Waar in de jaren '30

11 Time-magazine, 11 november 1974.
12 Barbara Ward, in The Economist, 2 november 1974.
13 F.A.O., Cerès-bulletin, maart-april 1974.
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Latijns-Amerika nog de voornaamste leverancier was van granen op de
wereldmarkt (gemiddeld 9 miljoen ton tegenover 5 miljoen ton voor NoordAmerika), is de toestand in 1972 geëvolueerd naar een volledige suprematie
van Noord-Ame ri ka. In 1972 voerde Noord-Amerika 84 miljoen ton graan
uit, terwijl alle andere werelddelen, op Oceanië na, deficitair waren. 14 De
Noordamerikaanse overvloed weerspiegelt zich ook in graanreserves, die
praktisch constant meer dan 125 miljoen ton bedroegen, en in de voedselhulp, die tussen 1963 en 1972 gemiddeld 10 à 16 miljoen ton bedroeg en
die altijd voor meer dan 80 percent uit de Verenigde Staten en Canada
kwam. 15
Om de prijzen op peil te houden en de landbouwers een behoorlijk inkomen
te bezorgen, werden in die landen o.m. subsidies verleend aan boeren die
een bepaalde oppervlakte van hun land niet bezaaiden. Daar de bevolkingsaanwas er vrij beperkt bleef, werd de vraag naar voedsel bovendien aangewakkerd door de verbruiker er toe aan te zetten krachtiger voedsel te gebruiken: het vleesverbruik steeg, waardoor de graanproducenten heel wat
van hun produkten kwijt geraakten in de vorm van veevoeder.
In die omstandigheden kwam de Russische graanaankoop van 30 miljoen
ton in 1972, en de daarop volgende algemene schaarste niet ongelegen. De
producenten waren opgetogen dat de prijzen stegen, de prijsdrukkende en
geld-verslindende voorraden konden word en aangezuiverd; de extra-uitvoer
tegen weldra hogere prijzen zorgde voor een welkome verlichting van het
deficit op de Amerikaanse betalingsbalans. De hogere prijzen zetten er de
boeren toe aan opnieuw meer te produceren, de subsidies op het laten braak
liggen van akkers werden afgeschaft, zodat na enige tijd en onder normale
weersomstandigheden het evenwicht op binnenlands vlak tussen vraag en
aanbod weer wordt hersteld. Dit alles past uitstekend in het kader van de
vrije markteconomie, die aan de grondslag ligt van het produktie- en
distributiesysteem in de Verenigde Staten.
De wereld – vooral dan de Derde Wereld – geraakt echter achterop, doordat de reservevoorraden tot een absoluut dieptepunt zijn gedaald, de voedselhulp in twee jaar tijd werd gehalveerd en de gestegen graanprijzen elke
bevoorrading langs commerciële weg praktisch uitsluiten.
Als we de wetmatigheid van de vrije markteconomie op wereldvlak doordenken, dan staan er drie mogelijkheden open om het evenwicht tussen
wereldvraag en wereldaanbod te herstellen. Vooreerst zou het aanbod van
voedsel kunnen stijgen als reactie op de hogere prijsstimulans. Zo zou men,
theoretisch althans, kunnen terugkeren tot het oude evenwichtsniveau, zowel wat de prijzen als wat de kwantitatieve produktie betreft. In feite lijkt
dit echter onwaarschijnlijk, zoals Earl Butz, de minister van landbouw in
14 L. R. Brown en E. P. Eckholm, in Cerès-bulletin, maart-april 1974.
15 O.C.D.E., L'Aide Alimentaire, Paris, 1974.
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de Verenigde Staten, toegaf. 16 Het algemene prijspeil in de wereld is zodanig gestegen, dat de oude tarweprijs van 3 dollar per `bushel' nu onmogelijk nog haalbaar lijkt.
De tweede moeilijkheid is dat er een nieuw evenwicht tussen vraag en aanbod wordt bereikt, maar dan tegen een hogere prijs. Dit houdt in dat de
vraag afneemt, wat niet zo onrealistisch klinkt, gezien de huidige situatie
waarin miljoenen mensen rechtstreeks in hun fysisch bestaan bedreigd worden. De klassieke tussenweg tenslotte bestaat uit een combinatie van de
twee vorige mogelijkheden, namelijk een stijging van de produktie gepaard
met een daling van de vraag. Daar de reactie van de boeren op de hogere
prijzen slechts met enige vertraging in een verhoogde voedselproduktie
resulteert – die dan nog afhankelijk is van de grillen van het klimaat – dient
men wel degelijk rekening te houden met een noodzakelijke daling van het
voedselverbruik.
Of dit een absoluut voedseltekort impliceert voor een bepaald aantal mensen, of integendeel een aanpassing en een verandering van de voedingsgewoonten in de rijke landen, dat was misschien wel het voornaamste thema
dat de Wereld Voedselconferentie van de Verenigde Naties te Rome van
5 tot 16 november wilde uitpraten.

De dringende hulpactie: organisatie en kosten
Of men nu de huidige precaire voedselsituatie beschouwt als een ongelukkig
toeval of – meer fundamenteel – als het failliet van het huidig systeem van
voedselproduktie, de eerste vereiste thans is een aantal maatregelen te treffen om de bestaande noodtoestand te verlichten.
De organisatoren van de Wereld Voedselconferentie hebben aan de delegaties van de deelnemende landen drie hulpacties voorgesteld. Vooreerst
is er de oprichting van een speciaal hulpfonds voor die ontwikkelingslanden
die door de verhoogde olieprijzen het zwaarst werden getroffen. Het betreft
hier de zogenaamde Vierde Wereld, waartoe onder meer de Sahellanden,
Ethiopië, Soedan, Tanzanië en het dichtbevolkte Indiase subcontinent
worden gerekend. Gedacht werd aan een onmiddellijke hulp van 3 miljard
dollar, waarmee die landen hun meest essentiële invoer van petroleum,
voedsel en meststoffen kunnen betalen. De industriestaten (de oude rijken)
en de olieproducerende landen (de nieuwe rijken) raken het echter moeilijk
eens over hun respectievelijke bijdrage. Op het ogenblik dat we dit schrijven,
schijnen de olielanden een belofte te hebben aangegaan van 1 miljard dollar,
wat echter door sommige `oude rijken' als te weinig wordt bestempeld. Een
tweede voorstel betreft de garantie van een jaarlijkse voedselhulp van 10
miljoen ton. Ook hier kwamen er voorlopige beloften, onder meer van de
16 Earl Butz, in een interview met Cerès-bulletin, maart-april 1974.
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E.E.G., Australië en Canada (elk voor 1 miljoen ton) en van Zweden.
Opvallend was het — hopelijk voorlopige — stilzwijgen van de Verenigde
Staten. Het derde voorstel tenslotte suggereert de oprichting van een soort
veiligheidssysteem, in de vorm van graanvoorraden verspreid over de hele
wereld, en van een informatiecentrum dat alle mogelijke inlichtingen over
de wereldvoedselsituatie coördineert en dat moet beletten dat de wereld
plots geconfronteerd wordt met onverwachte toestanden. Naast het voorkèmen van acute hongersnoden, ligt het in de bedoeling de reservevoorraden te gebruiken om de graanprijzen een zekere stabiliteit op wereldvlak
te geven. De bijdragen zouden niet langer uitsluitend van de Noordamerikaanse producenten komen, maar evenredig verdeeld over de ganse wereld.
De controle over deze reserves zou aan een internationale autoriteit moeten
worden toevertrouwd, wat echter politiek gesproken erg vaag en delicaat
blijft. Omdat het wel duidelijk is dat de voornaamste bijdrage van de Verenigde Staten wordt verwacht, is het ook uit die hoek dat het meeste voorbehoud wordt gemaakt. Het gaat dan voornamelijk over de financiering van
de voorraden en van de transportkosten en over de weerslag van deze
reserves via het prijssysteem op de binnenlandse markt.
Inzake het informatie- of alarmsysteem valt de terughoudendheid van de
Sovjet-Unie en China te noteren, die dergelijke inlichtingen als zeer vertrouwelijk beschouwen.

Uitnodiging tot vleesderven
Achter de soms hevige discussies omtrent de bijdragen tot deze directe hulpprogramma's, schuilt een dringende uitnodiging aan de verbruikers van de
rijke industrielanden om hun voedsel-vraag in te krimpen door een wijziging
van hun eetgewoonten. De vraag naar voedsel in de rijke landen neemt nu
nog jaarlijks gemiddeld met 1,5 percent toe, en dit voor een groot deel in
de vorm van wat men `overvloediger maaltijden' zou kunnen noemen.
Een Amerikaan die in de jaren 1948/50 gemiddeld 224 gr. vlees per dag
consumeerde, verbruikte in 1969/70 dagelijks 302 gr. De andere industrielanden volgen dezelfde trend: een Duitser at in 1948/50 gemiddeld 80 gr.
vlees per dag en in 1969/70, 200 gr., een Italiaan klom van 42 gr. tot gemiddeld 131 gr., een Japanner van 5 gr. tot 43 gr., steeds over dezelfde
periode. 17 Vermits 8 kg granen nodig zijn om 1 kg rundvlees te produceren,
impliceert deze toename van het vleesverbruik een enorme druk op de
reeds vrij krappe wereldgraanmarkt. Anders uitgedrukt, terwijl een inwoner
van de Derde Wereld het in 1970 met gemiddeld 190 kg graan moest stellen, verorberde een inwoner van de Verenigde Staten in datzelfde jaar meer

17 F.A.O., Agricultural Adjustment in Developed Countries, Rome, 1973.
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dan 1.000 kg granen, waarvan 900 kg diende om het vee, ten behoeve van
zijn vleesverbruik, te voeden.
Een andere illustratie van de op vlees afgestemde eetgewoonten vinden wij
in een paar hoofdbekommernissen van de huidige E.E.G.-landbouwpolitiek. l8 Traditioneel voert de Europese Gemeenschap vlees in. Sinds 1973
nam de Europese veestapel echter zodanig toe, dat de grenzen dienden gesloten te worden voor elke vleesinvoer uit derde landen. Het probleem werd
dan voldoende veevoeder te vinden, wat geen gemakkelijke taak blijkt te
zijn nu de voornaamste leverancier, de Verenigde Staten, magere oogsten
van tarwe, maïs en soja in het vooruitzicht stelt. Er wordt evenwel toegegeven dat deze toestand niet echt dramatisch is voor de Europese vleesproduktie, gezien de gunstige perspectieven voor een goede tarwe-oogst in
de E.E.G., welke tarwe gemakkelijk omgezet kan worden in veevoeder. Ook
hier blijkt de schaarste aan voedingsgranen in de wereld een probleem dat
overgelaten wordt aan liefdadigheidsinstellingen of in het beste geval aan
organisaties van ontwikkelingssamenwerking.
Het overmatig vleesverbruik der rijke landen beïnvloedt niet alleen de
voedselsituatie van de ontwikkelingslanden door zijn weerslag op de wereldgraanmarkt, maar het heeft bovendien een directe weerslag op de ontwikkeling van de voedselproduktie binnen die landen. Een recente studie
van F.A.O. over de landbouwsituatie in Centraal-Amerika 1°, waarschuwt
er voor dat de sterke buitenlandse vraag naar vlees niet alleen de veestapel
aldaar met uitroeiing bedreigt maar ook een omschakeling teweegbrengt
van akkerbouw naar veeteelt. Dit laatste veroorzaakt een relatief kleinere
produktie van o.m. granen en een toenemende werkloosheid, wegens de
geringere arbeidsbehoeften in de veeteelt. Ten slotte heeft de geweldige
groei van de vleesuitvoer een stijging van de binnenlandse vleesprijzen ten
gevolge gehad, waardoor het rundvleesverbruik per inwoner van CentraalAmerika daalde van gemiddeld 11,4 kg per jaar in 1960 tot 10,6 kg in
1970. Wel deed er zich een lichte consumptieverschuiving voor in de richting van varkens- en kippevlees, maar de daaruitvolgende produktietoename kwam, evenals de door de vleesuitvoer verkregen opbrengsten, slechts
de grote boeren ten goede.

Opdrijven van de voedselproduktie in de Derde Wereld:
een ideologische stellingname
Naast de organisatie van een onmiddellijke hulpactie, besprak de Wereld
Voedselconferentie de mogelijkheden om op lange termijn de voedselproduktie in de ontwikkelingslanden zelf te kunnen opdrijven. Er bestaat een

18 G. Garreau, in Le Monde Diplomatique, oktober 1974.
19 F.A.O.-Gafica, op. cit.
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algemene eensgezindheid dat een verhoogde produktie in de Derde Wereld
zelf, de enige duurzame oplossing betekent voor het voedselprobleem. Met
andere woorden de ontwikkelingslanden dienen op de eerste plaats op zichzelf te vertrouwen. Hier houdt de eensgezindheid evenwel op, want zodra
de vraag naar het hoe? ter sprake komt, duiken onmiddellijk meningsverschillen op, die tot ideologische stellingnamen kunnen worden teruggebracht.
Vanuit een landbouwtechnisch standpunt is een verhoogde voedselproduktie wel haalbaar. Rekening houdend met de te verwachten bevolkingstoename, de inkomensstijging en met een noodzakelijk geachte betere inkomensverdeling, zou de vraag naar landbouwprodukten in Centraal-Amerika,
tussen 1970 en 1990 met gemiddeld 5,6 percent per jaar toenemen. 20 Om
hieraan te voldoen zou dus ook de landbouwproduktie met 5,6 percent per
jaar moeten groeien. Ofschoon men weet dat de produktie tussen 1960 en
1970 jaarlijks met 4,4 percent toenam, wordt de vooropgezette jaarlijkse
groeivoet van 5,6 percent toch realiseerbaar geacht. Hierbij rekent men
voor 38 percent op een uitbreiding van de landbouwgronden en voor 62
percent op hogere rendementen. Concreet komt dit er op neer dat jaarlijks
zowat 250.000 ha nieuwe gronden in exploitatie dienen genomen te worden,
en dat de opbrengsten per ha met 80 percent moeten toenemen door een
beter en overvloediger gebruik van irrigatie, meststoffen, landbouwmachines enz. De kosten van een dergelijke inspanning worden door de F.A.O.,
voor de ganse periode 1970-1990, ruwweg op een 2.400 miljoen dollar
geraamd.
Interessant in de F.A.O.-studie over de landbouwperspectieven in CentraalAmerika is het onderscheid tussen twee mogelijke strategieën om die doelstellingen te verwezenlijken. Vooreerst het doortrekken van het huidige
patroon, met zijn tendens tot toenemende concentratie van landbouwgronden en inkomens. Wat ook insluit het laten braak liggen van een aanzienlijk deel der landbouwgronden, een stijgende graad van werkloosheid en
een verdere marginalisering van de meerderheid der plattelandsbevolking.
De tweede mogelijkheid gaat uit van een landhervorming en een betere
inkomensverdeling. Hierdoor kunnen de bestaande productiefactoren efficiënter worden aangewend, en kunnen er onder meer door een selectieve
mechanisering meer arbeidsplaatsen worden geschapen in de landbouwsector zelf, met als gevolg een expansie van de binnenlandse markt en een
versteviging van de groeimogelijkheden van de Centraalamerikaanse economie. 21
Grosso modo kan gesteld worden dat eerstgenoemde ontwikkelingsstrategie

20 F.A.O.-Gafica, op. cit.
21 In de vermelde F.A.O.-studie wordt duidelijk stelling genomen ten voordele van
de tweede mogelijkheid.
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overeenkomt met de tot nog toe door de `Groene Revolutie' gevolgde weg,
namelijk het leggen van de nadruk op de grote, met westerse technologie
uitgeruste boeren. De andere strategie, met de klemtoon op de ontwikkelingskansen van de kleine boer, bewees zijn waarde in landen als Japan en
Taiwan. Ook het Chinese model, met zijn hoge prioriteit voor landbouwmethoden gebaseerd op zeer intens gebruik van de beschikbare arbeid, kan
in deze categorie worden ondergebracht. Het feit dat een land als India,
ondanks de `Groene Revolutie', nooit een jaarlijkse graanproduktie van
meer dan 110 miljoen ton wist te bereiken, terwijl China, met zijn werkwijze, reeds aan een produktie van 250 miljoen ton toe is, bepaalt mee dat
een traditioneel toch behoudsgezind organisme als de Wereldbank, de
jongste tijd zijn landbouwhulp meer en meer gaat oriënteren naar projecten
waarin de kleine boeren centraal staan.

Leefmilieuproblemen in enkele
Oostblokstaten
Tussen principiële en praktische oplosbaarheid

Henk Jans

Ook in de Oostbloklanden hebben de problemen van het behoud of het
dringend herstel van het leefmilieu, in enkele jaren tijds, zowel van het getroffen publiek als van de verantwoordelijke instanties opvallend veel aandacht gekregen. Zoals te verwachten viel wordt de discussie daaromtrent
niet uitsluitend vanuit de zakelijk-technische maar evenzeer vanuit de ideologische hoek gevoerd. Omdat in heel wat gebieden de gevolgen van de
milieuverslechtering gewoon niet langer onbesproken konden blijven voor
de inwoners die ze ondergaan, werd een doctrine ontwikkeld die in twee
wezenlijke punten – de oorzaken van het fenomeen en de kansen om ermee
in het reine te komen – grondig verschilt van de (meeste) westerse beschouwingen en voorstellen dienaangaande.
Schematisch komt het hierop neer: in de marxistische visie is de hele milieumisère het rechtstreeks gevolg van het kapitalistische winstbeginsel, en is
ze dáárom binnen dat systeem principieel onoplosbaar. De thans in de
Oostbloklanden optredende milieuproblemen als bezoedeling van rivieren
en grondwater, luchtbezoedeling en bodemverarming, vertonen slechts een
oppervlakkige gelijkenis met dezelfde fenomenen in het Westen. Daar zijn
deze 'gevolgen' aan de structuur zelf van het economisch-maatschappelijk
systeem te wijten en kunnen dus nooit in dat systeem opgelost worden, terwijl de fysiek zelfde fenomenen in een socialistische maatschappij slechts
tijdelijk en voorlopig zijn en binnen dat systeem een oplossing kunnen krijgen. Alleen de huidige en voorbijgaande situatie van deze landen belet
vooralsnog een werkzame(re) bescherming van het leefmilieu.
Aan deze principiële verklaringen worden er nog twee makkelijker controleerbare van factische aard toegevoegd. De Europese socialistische landen
hebben de ten tijde van hun kapitalistisch verleden ontstane milieuverwoestingen gewoon geërfd en kunnen die niet van vandaag op morgen weer ongedaan maken. Dit standpunt wordt vooral door de DDR en TsjechoSlovakije verdedigd, beide landen die inderdaad al een heel industrialisatieproces achter de rug hadden, voor ze naar het socialistische kamp verwisselden. Laten wij hier dadelijk opmerken dat deze beschouwing tenminste
eenzijdig en onvolledig is, aangezien de snel voortschrijdende milieuverslechtering (evenals in de westerse landen) pas na de tweede wereldoorlog
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tot werkelijk beangstigende proporties is uitgegroeid. De ten tijde van hun
socialistische geboorte minder ontwikkelde landen (Hongarije, Bulgarije
b.v. en de Sovjet-Unie) bekennen eerlijker dat hun industriële achterstand
slechts opgehaald kon worden door de milieuverslechtering er – voorlopig –
op de koop toe bij te nemen. De tweede verklaring waarover alle Oostblokstaten het wel eens zijn is: dat de concurrentiestrijd tussen het kapitalistische
en socialistische systeem hen tegen hun wil gedwongen heeft zoveel krachten en middelen aan deze strijd te besteden, dat er te weinig overbleef voor
een efficiënte bescherming van het leefmilieu.
De ideologische stellingname van de Oostbloklanden werd vaak nog verhard, doordat sommige westerse waarnemers uitgesproken apologetische
(en dus bedekt ideologische) bedoelingen hadden met hun opmerking dat
de milieuproblemen in deze landen even groot waren of dreigden te worden
als in de westerse landen en dat ze dus duidelijk onafhankelijk waren van
het `systeem'. Voor de westerse technocraten is het wereldwijde industrialiseringsproces als zodanig, ongeacht het socio-economisch systeem, de doorslaggevende factor van het milieuprobleem. Erik Dahmèn (Stockholm) b.v.
beweert: `De verschillen in de milieuverslechtering blijken samen te hangen
met verschillen in ontwikkeling, bevolkingsdichtheid, verstedelijking, en
andere geografische en klimatologische omstandigheden. Nog onbewezen
is dat de vorm van het economisch systeem daarbij een rol speelt.'
Ons inziens schuilt er in beide verklaringstypes een ondoordacht en dus gevaarlijk a-priorisme. De ideologische marxistische verklaring sluit van meet
af aan uit dat er in dit systeem ook wellicht andere milieuvijandige factoren
of structuren zouden kunnen zitten, terwijl de `zakelijke' westerse aanpak
weigert in te gaan op de mogelijkheid dat dezelfde fysieke gevolgen in beide
systemen van gedeeltelijk andere factoren zouden kunnen afhangen. Van
hetzelfde gevolg tot dezelfde voorwaarden of oorzaken besluiten is een
redeneringsfout. Indien dus in beide economische systemen doeltreffende
en aangepaste beschermingsmaatregelen achterwege blijven (en daarover
wordt ook in de Oostbloklanden ernstig en veelvuldig geklaagd), dan moeten we wellicht gaan peilen naar de nog dieper liggende gronden van dit
feitelijk en onbetwistbaar verzuim. In Oost én West lijken dit o.m. de
volgende te zijn: een nog steeds onvoldoende inzicht in de werkelijke omy ang van het milieubederf (wat b.v. de watervoorziening betreft); het nog
steeds in gebreke blijven van de economische theorie en praktijk i.v.m. de
werkelijke maatschappelijke kosten (de ongeprijsde goederen); de ondoordringbaarheid van de politieke besluitvorming voor dergelijke problemen;
de gebrekkige wetgeving en nog veel gebrekkiger controle op de naleving
ervan; de moeilijkheid om een milieuvriendelijker politiek, door de bedrijven, de besturen en vaak de bevolking zelf te doen aanvaarden (wat men
voor één goed uitgeeft, is voor een ander niet meer beschikbaar); de meestal
inferieure machtspositie tenslotte van de door milieubezoedeling getrof-

400

Henk Jans

fenen om hun belangen en rechten te verdedigen.
Dit zijn reeds een heleboel structurele elementen, die in beide systemen aan
het werk blijken te zijn, al hoeven ze dat niet op gelijke wijze en binnen
dezelfde context te doen. Het loont dus wel de moeite om even na te gaan
welke de invloed van deze structuren in het andere systeem, in enkele Oostbloklanden is, volgens de informatie die wij daarover bezitten.' Al deze
landen erkennen een dubbel feit: dat de snelle industriële groei inderdaad
tot de verwaarlozing van het milieubeheer heeft geleid, en dat het heel
moeilijk blijft gewenste, geplande, wettelijk bepaalde maatregelen in de
praktijk om te zetten. Deze algemene en frequente constatie is nog geen
bewijs dat een socialistische maatschappij niet een efficiënter (of dat zij
alleen een efficiënt) milieubeheer zou kunnen waarborgen, maar ze wijst er
wel op dat in alle geval ingrijpende structuurveranderingen nodig zijn in de
bestaande socialistische regimes, waardoor b.v. de privé-belangen (ook van
staatsbedrijven of 'volkseigen' produktie-eenheden) moeten wijken voor
echte levensbelangen van de bevolking. De collectieve eigendom van alle
produktiemiddelen blijkt nog geen garantie te zijn voor het collectieve welzijn van het volk, of van bevolkingsgroepen, die een reële (democratische)
inspraak moeten krijgen, die zich ook in (politieke) macht moet kunnen
waarmaken.

Theorie en praktijk in de Sovjet-Unie
De problemen om het milieubeheer zijn vrij laat tot op de hoogste bestuursniveaus doorgedrongen. Pas op de partijdag van april 1971 werd er behoorlijk aandacht aan besteed, en op de partijvergadering van augustus
1972 kregen zij het volle pond. Ideologische bedoelingen of verklaringen
kwamen in de motivering van de nieuwe maatregelen wel voor, maar de
nadruk viel toch op die maatregelen zelf. Zo constateerde de Opperste
Sovjet dat in de Sovjet-Unie `alle maatregelen voor de bescherming van het
milieu consequent gerealiseerd worden' en ging dan over tot een aantal aanbevelingen om ze in de praktijk om te zetten! Nog in 1973 verlangde Kapica
uitdrukkelijk de redding van het Baikalmeer 'om te bewijzen dat het socialisme, in tegenstelling met het kapitalisme, in staat is de rijkdom ervan te

1 Voor de Sovjet-Unie, de DDR en Hongarije, respectievelijk de studies van HansHerman Hiihmann, Gertraud Seidenstecher, Thomas Vajna in Umweltschutz und
Aonomisches System in Osteuropa, W. Koh'hammer, Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz,
1973, 175 p.
Voor Tsjecho-Slovakije, Horst Fiirster, in Osteuropa, 24ste jaargang, maart 1974,
pp. 205-212; voor Bulgarije, Wolf Oschliess, ibid., p. 213-224.
2 Teksten van de decreten van de Opperste Sovjet (in vertaling) Hans-Hermann
Hkilunann, op. cit. pp. 65-75.
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gebruiken, zonder het natuurlijke evenwicht te verstoren'. 3
De omvang van de milieuverslechtering in de Sovjet-Unie is moeilijk te
schatten, omdat men slechts over toevallige en fragmentarische informatie
beschikt. Men is het er over eens dat de waterbezoedeling van jaar tot jaar
onrustwekkend toeneemt; in de voornaamste waterlopen komen jaarlijks
500.000 ton aardolieprodukten terecht, in de baai van Bakoe alleen al
65.000 ton. Het daarmee gepaard gaande verlies voor de visvangst werd
op 120 miljoen roebel geschat, terwijl tegelijkertijd op de betere vissoorten
roofbouw werd gepleegd, zodat thans alleen de minderwaardige toenemen,
nadat de opbrengst van de betere enkele jaren pijlsnel in de hoogte was
gegaan. Door rivierregulaties steeg het zoutgehalte van het Assovmeer van
9% tot een bedenkelijke 12% . De luchtbezoedeling treft de grote industriële
en stedelijke centra door de ook bij ons beruchte smog-vorming: in Leningrad ligt de gemiddelde dag-helderheid 40% lager dan op het land in het
nabije Pavlosk. Door onverstandige ontbossing en verkeerde landbouwmethodes neemt op vele plaatsen de bodemerosie toe, of werden de reserves
op enkele jaren uitgeput. Door gebrek aan planning werden vaak de beste
landbouwgronden opgeofferd aan industriële of stedelijke vestigingen, die
even goed elders een plaats hadden kunnen vinden.
Verschillende, vooral wetenschappelijke instanties zijn dan ook op zoek
gegaan naar de oorzaken van de in vele opzichten zeer onbevredigende toestand. Er zijn er een heleboel uit de bus gekomen die ons opmerkelijk bekend voorkomen. De eerste, gewichtigste en haast onoverkomelijke oorzaak is de absolute prioriteit die in heel veel gevallen nog steeds gegeven
wordt aan het opdrijven van de produktie. De staatsfunctionarissen willen
de premie op de produktie in de wacht slepen en laten vaak alle kritiek
daarop gewoon niet toe. Slechts wanneer een milieuverslechtering ook
hinderlijk wordt voor de produktie (onbruikbaar water b.v.) aanvaarden zij
een discussie van het milieuprobleem. Ook het ideologisch voorbehoud
(of vooroordeel) kan de regeerders parten spelen. Dit bleek vooral in de
discussie over de prijs van het water. Ondanks de dringende aanbevelingen
van A. Vajnstejn 5 en N. Fedorenko dat het de hoogste tijd werd dat zogenaamde 'vrije goederen' als water een prijs zouden krijgen en het gebruik
ervan 'belast' zou worden, weigerde de Opperste Sovjet dit voorstel te
accepteren met een beroep op de oerdegelijke marxistische leer 'dal alleen
de arbeid aan de dingen een waarde geeft' en dat bijgevolg onmiddellijk
bruikbare natuurlijke grondstoffen kosteloos moeten zijn en blijven. Nu
blijkt Marx zelf het met die opvatting niet helemaal eens te zijn! Hij schrijft:
3 Ibid. p. 14.
4 Referenties ibid. pp. 15-27.
5 'Indien wij in onze kostenanalyse . ook de uitgaven zouden verrekenen die nodig
zijn om de natuurlijke ressources in hun oorspronkelijke kwaliteit te herstellen, dan
zou onze economie er heel anders uitzien'; ibid. p. 30.
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`Elke vooruitgang in de kapitalistische landbouw is een vooruitgang in de
kunst om niet alleen de arbeider maar ook de bodem te beroven: elke voorlopige vooruitgang in de produktiviteit is tegelijk de vernietiging op lange
termijn van de bronnen van deze produktiviteit ... De kapitalistische produktie ontwikkelt bijgevolg alleen de techniek van het maatschappelijk
produktieproces; doordat zij de bronnen zelf van alle rijkdom ondermijnt:
de aarde en de arbeider'.6
Terwijl de westerse economen de waarde van de natuurlijke grondstoffen
alleen van de schaarste of de overvloed laten afhangen; weigeren de Sovjetofficiëlen te erkennen dat ook in hun systeem bepaalde `vrije' goederen
schaars aan het worden zijn en dat deze goederen juist een grote maatschappelijke waarde bezitten, ook buiten het arbeidsproces om. Natuurlijk heeft
Marx dit probleem alleen in de kapitalistische context geplaatst, maar daarom beweren dat het in de Sovjet-maatschappij dus niet kan (niet mag) voorkomen getuigt toch wel van een dogmatische kortzichtigheid.
Een derde vaak vermelde oorzaak van de ontoereikende milieubescherming
is de gebrekkige wetgeving en lakse toepassing van de wet wanneer geschillen voor de rechter worden gebracht. Iedereen erkent dat de boetes
voor flagrante overtredingen op de milieuwetgeving belachelijk gering zijn,
en dat de rechters vaak precies de prioriteit van de produktie en de kosteloosheid van de vrije goederen inroepen (waarom doen betalen voor de
vervuiling van een kosteloos goed?) om de rechtsvordering te verwerpen.
Als andere oorzaken, die een beter milieubeheer remmen, worden dan nog
vermeld: het ontbreken van een overkoepelend beleid en van een ministerie
voor het leefmilieu; technische achterstand in de bestrijding van de vervuiling; onvoldoende (wetenschappelijk gefundeerde) kennis van de draagkracht van het milieu en van de belastende factoren; de ontoereikende
economische evaluatie van de aangerichte schade om de maatschappelijke
kosten in het produktieproces te kunnen `internaliseren'; de weliswaar
steeds aanzienlijker maar nog onvoldoende investeringen ten bate van een
beter leefmilieu. In één woord, het zijn stuk voor stuk technische (administratieve, wetenschappelijke, economische) gebreken, waarmee ook alle
westerse landen behept zijn.

Verbale orthodoxie en wetenschappelijke degelijkheid
in de DDR
Niet onverwacht – want reeds vaker geconstateerd – is in de DDR het
samengaan van een strikte orthodoxie én een verregaande wetenschappelijke en technische efficiëntie in de concrete aanpak van de (milieu-)proble6 Karl Marx, Das Kapital, Erster Band, Berlin, 1952, p. 531, cursivering in de oor-

spronkelijke tekst.
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men. Om van dit laatste maar dadelijk één voorbeeld te geven: de DDR, in
tegenstelling met de Sovjet-Unie, is wel overgegaan tot de vaststelling van
een prijs voor het watergebruik. De bedrijven en andere staatsinstellingen
betalen een prijs (aanmerkelijk hoger voor grond- dan voor oppervlaktewater), die zij uitdrukkelijk in hun produktiekosten moeten verrekenen en
'internaliseren'. Een tweede maatregel zijn de boetes, die aan de bedrijven
worden opgelegd, wanneer zij de wettelijke gefixeerde tolerantiegrenzen van
de vervuiling overschrijden, en die variëren volgens de aard, de hoeveelheid
en de duur van de inbreuk. Deze kosten mogen evenwel niet door het bedrijf
geïnternaliseerd worden: de gestorte bedragen worden ter beschikking gesteld van de gemeentebesturen of de Staat, om voor andere milieuverbeterende projecten aangewend te worden. Het gaat dus om echte sancties en
tussen 1-1-1971 en 31-8-1971 werden 1.815 dergelijke inbreuken bestraft.
Deze gestrengheid en de onvermijdelijke hogere produktiekosten werden
i.v.m. de watervoorziening terecht gerechtvaardigd door de overweging 'dat
deze kosten binnen heel korte tijd geringer zullen zijn dan de prijs die men
zal moeten betalen wanneer er weldra, ook voor de industrie, gewoon geen
bruikbaar water meer voorhanden zal zijn'. 7 Natuurlijk heeft men wel gemerkt dat de officiële instanties geneigd zijn de tolerantiegrenzen hoog genoeg op te trekken om de bedrijven niet in verlegenheid te brengen.
Wat de omvang en de aard van het milieubederf betreft, zijn we over de
DDR uitstekend ingelicht. Van alle industriestaten in de wereld, beschikt
de DDR over de geringste watervoorraden en -reserves, in goede jaren ongeveer 850 kubieke meter per inwoner, in droge jaren de helft daarvan. De
DDR is dan ook meer dan gelijk welk land op oppervlaktewater aangewezen, in droge jaren zelfs voor 90% van zijn verbruik. In 1970 kwam daarvan reeds 78% op rekening van industrie en landbouw en werden slechts
25 % van de oppervlaktewateren door zuiveringsinstallaties min of meer
schoon gehouden. In 1972 kwamen nog slechts 17% van de oppervlaktewateren mits behandeling – voor drinkwatergebruik in aanmerking. Vaak
moet 'hetzelfde' water vier tot vijf maal opnieuw worden gebruikt voor men
zich kan veroorloven het weg te laten stromen. De industrie stoot jaarlijks
10 tot 15 miljoen ton asse uit in de atmosfeer en 2,5 miljoen ton zwaveldioxide. In het centrum van een stad als Halle reduceert de smog het jaarlijks aantal uren zonneschijn met ongeveer 350 uur. Door irrationeel bodemgebruik en vooral door de bruinkoolontginning gingen van 1952 tot
1972 250.000 ha goede landbouwgrond verloren, terwijl diezelfde ontginning een nadelige invloed heeft op de grondwaterspiegel tot 47 km buiten
het eigenlijke mijngebied. Door enkele jaren roofbouw geldt de leeftijdsstructuur van de bosopstand als 'extreem gestoord' terwijl de luchtbezoede7 Uitspraak van de minister van het leefmilieu, cfr. Gertraud Seidenstecher, op. cit.
p. 125.
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ling al minstens 200.000 ha bos ernstig aangetast heeft.
Opvallend veel aandacht werd ook besteed aan de lawaaihinder: onder de
beroepsziekten haalden de gehoorstoornissen in 1965 43 % en in 1966 al
51,7% . Het afvalprobleem tenslotte is in een impasse geraakt: op ongeveer
9.000 stortplaatsen wordt `min of meer ordeloos gestort', en binnenkort zal
daarvoor geen plaats meer beschikbaar zijn, 8
In schril contrast met deze massa precieze gegevens (waaruit hoger slechts
een greep werd gedaan) die vooral in vaktijdschriften te vinden zijn, bestaat
er een andere literatuur, meestal voor het grote publiek bestemd, die op
vermoeiende wijze de strakke ideologische snaar blijft betokkelen. Zo zijn
het `de kapitalisten die de massamedia manipuleren om het milieubederf
tot een milieuschok op te blazen'. Het gaat om `een goed gedoseerde hysterie', `een afleidingsmanoeuvre om de sociale problemen in de hoek te
duwen', om `een depolitisering van het probleem, met de bedoeling de
producenten én de consumenten voor de vernieling van het leefmilieu verantwoordelijk te stellen'. Het heeft zelfs tot 1972 geduurd, voor de DDR
het ingeburgerde Duitse 'Umweltschutz' wou overnemen, waarvoor jarenlang het begrip `sozialistische Landeskultur' werd gebruikt. De milieuellende van de Westerse landen wordt uitvoerig uit de doeken gedaan, de
maatregelen die daar overwogen of genomen werden, nauwelijks of helemaal niet (die van de buur, de BRD b.v.) vermeld. Het gaat in die landen
uitsluitend `om gedeeltelijke verbeteringen, die het voortbestaan van de
uitbuiting moeten verzekeren'. 9
Wat betekent dan `Umweltschutz'? `Op de eerste plaats strijd tegen de monopoolbourgeoisie en haar niets ontziende uitbuiting van de natuurlijke
rijkdommen, en haar al even genadeloze verpesting van het leefmilieu van
de mens met de afval van de kapitalistische produkten'.10
Waar komt dan de afval en de milieuverpesting in de DDR vandaan? Voor
B. Bittighdfer in het Zeitschriftt f ar Philosophie, is het antwoord simpel: 'het
is de katastrofale erfenis van het Duitse imperialisme'. Ook de individuele
`subjectieve' tekortkomingen op dit gebied als `onverantwoordelijkheid en
onverstand', `kortzichtigheid' en `denkbarrières', `egoïstische motieven en
zelfs gebreken in de leiding, wetsovertredingen en onvoldoende controle
van de gemeenschap', zijn in laatste instantie de resten van kapitalistische
erfenis binnen de reeds bestaande socialistische maatschappij. 11
8 Referenties in Gertraud Seidenstecher, op. cit. pp. 85-90.
9 Ibid. pp. 90-95.
10 B. Bittighdfer, H. Edeling, H. Kulow, Theoretische und politisch-ideologische
Fragen der Beziehungen von Mensch und Umwelt, in Deutsche Zeitschriftt f ur Philosophie, 1972, H. I, pp. 68-69.
11 Dit is geen uitzondering. In tegenstelling met zijn buurlanden, blijft de DDR de
`individuele' criminaliteit uitsluitend toeschrijven aan de erfenis van het voor-socalistische tijdperk. Criminaliteit en wetsovertredingen komen voort 'uit de oude, uit de
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Twee mijlpalen in het milieubeleid van de DDR waren het nieuwe 'Landeskulturgesetz' van 1970 en de oprichting van een Ministerie voor `Umweltschutz und Wasserwirtschaft' in 1972. Als redenen voor de te geringe efficiëntie van de maatregelen vèèr 1970, kwamen in aanmerking: de (ondoorzichtige) versplintering van de competente instanties, de zwakke rechts- en
machtspositie van deze instanties tegenover de bedrijfsleiders, de verzwaring van de produktiekosten, de onvoldoende controle en de povere sancties
en tenslotte de afwezigheid van enige politieke wil. Of het nu fundamenteel
anders en beter wordt, moeten wij nog afwachten. Veel aandacht werd en
wordt in alle geval besteed aan het breekpunt bij uitstek van alle ecologische
discussie: de economische implicaties. Voorzien wordt dat de meer-kosten
van het bedrijf slechts uitzonderlijk een weerslag mogen hebben op de prijs
voor de consument; het bedrijf zal ofwel zijn `winst'-marge moeten inkrimpen, ofwel zijn `verschonende' prestaties door geringer belastingen beloond
zien, ofwel beroep mogen doen op financiële hulp van staatswege, van de
`gemeenschap' dus, die dan wel over voldoende middelen moet beschikken.
De minister voor het leefmilieu gewaagde van `een realistische aanpak, die
er rekening mee houdt dat de milieubescherming grote financiële en materiële middelen opeist, zodat zij slechts stap voor stap, en in de juiste verhouding tot andere opdrachten van onze economie, voortgang kan hebben'.
Men wil vooral het milieubewustzijn in heel het volk stimuleren en uitbundig worden die bedrijven geloofd, die zelf zo milieu-bewust zijn, dat zij
effectieve maatregelen nemen zonder daardoor de gemeenschap al te grote
(financiële) lasten op te leggen.

Verscheidenheid van situatie en aanpak:
Hongarije, Bulgarije, Tsjecho-Slovakije
Er heerst een grote verscheidenheid in zowel de ecologische situatie als de
theoretische en praktische aanpak van de milieuproblemen in deze drie
landen. Terwijl Hongarije (met Roemenië) geldt als een land met een (voor
Europa) nog zeer gunstige waterhuishouding, is Tsjecho-Slovakije één van
de waterarmste landen van centraal Europa, waar de vrij oude industrie
dan nog vaak op de bovenloop van de rivieren is gevestigd, wat hun bezoedeling (en onbruikbaarheid) vergroot. Er wordt dus zeer intensief ge-

kapitalistische tijd overgeleverde leef- en denkgewoonten' én de actuele `ideologische
afleidingsmanoeuvres van het imperialisme, of zelfs zijn directe misdadige activiteit
tegen de socialistische orde'. Ook na de verwijdering van de economische (en énige)
wortels van de criminaliteit, blijven er weliswaar nog objectieve tegenspraken bestaan,
die bepaalde burgers tot criminele handelingen kunnen aanzetten. Maar de wortels
daarvan zitten hoegenaamd niet in de socialistische maatschappij zelf, maar in de
resterende invloed van het kapitalistische verleden en heden. Cfr. Hartwig Liters, Das
Polizeirecht in der DDR, Verlag Wissenschaft und Politik, Köln, 1974, pp. 54-55.

406

Henk Jans

bruik gemaakt van ondergrondse voorraden, waarvan men voorziet dat ze
in 1990 uitgeput zullen zijn. Ook Bulgarije behoort bij de waterarme gebieden, waar een groot deel van het oppervlaktewater bedorven wordt:
`Onze rivieren, de Mariza, Struna, Iskur, Osum, Wit, Jantra en andere zijn
grote riolen geworden, waarvan het water noch voor bevloeiing noch voor
huishoudelijk gebruik geschikt is'.12
De milieuproblemen zijn in het overwegend agrarische Hongarije vooral in
Boedapest en de nieuwe industriecentra gelocaliseerd, al wordt de Donau
thans meer bedreigd door de lozingen van de agglomeraties dan van de
industrie. In Tsjecho-Slovakije is de invloed van de industrie van ouds veel
omvangrijker, terwijl Bulgarije vooral met een aanzienlijke bodemerosie te
kampen heeft, waarvoor zelfs in 1962 een speciaal comité werd gesticht.
In Tsjecho-Slovakije werd na 1948 meer dan 6.000 km 2 landbouwgrond
aan de industrie opgeofferd en men voorziet nog eens het dubbele daarvan
tegen het jaar 2000. Terwijl nu reeds in Bulgarije 55% van de oppervlakte
ernstig door bodemerosie bedreigd wordt, constateert men dat men doorgaat met goede landbouwgronden op te offeren voor woningbouw, fabrieksbouw en wegenaanleg.
De luchtbezoedeling (roet, zwaveloxide en chloor) overschrijdt in Boedapest sinds 1960 vaak de internationaal erkende tolerantiegrenzen. Indien ze
op het huidige peil gehandhaafd blijft, zal de inwoner er gedurende zijn
leven ongeveer 25 kg stof te slikken krijgen. Bovendien voorziet men dat
binnen vier of vijf jaar de stedelijke stortplaatsen verzadigd zullen zijn. In
Bulgarije is in steden als Sofia de luchtbezoedeling kritisch geworden voor
de gezondheid van de bevolking. Een van de voornaamste bronnen daarvan zijn de erg populaire `Balkan'-brommers, die bovendien zoveel lawaaihinder veroorzaken, dat de bevolking ertegen in opstand kwam: in Sofia
werd een rijverbod uitgevaardigd tussen 22 uur en 6 uur. In de grote woonen industriecentra van Tsjecho-Slovakije ligt de jaarlijkse neerslag van roet
en zwaveloxide vaak ver boven de toegelaten limietwaarde van 150 ton
per km2. De kosten van luchtbezoedeling werden er geraamd op 3,3 tot 4
miljard Kcs per jaar, waarvan 0,75 tot 1 miljard voor schade aan de gezondheid en 1,8 tot 2 miljard voor corrosie van materialen.
In al deze landen wijst men op het belang en de omvang van vervuilingen
die hun gewoon door de buurlanden worden opgedrongen, en op de dwingende noodzaak om over de grenzen heen gemeenschappelijke overeenkomsten te sluiten.
Typisch voor al deze landen is dat er heel veel wetenschappelijk en kwantitatief onderzoek wordt verricht, en dat de benarde toestand vaak genadeloos ook in dc gewone pers wordt beschreven. De Bulgaar Ljuben Welew

12 Uitspraak van de dekaan van de hydrotechnische hogeschool, cfr. Wolf Oschliess,
op. cit. p. 214.
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b.v. neemt geen blad voor de mond: `Stellen wij ons toch niet langer aan
als naïevelingen en lichtgelovigen! Zo vaak reeds hoorden wij de stereotiepe
kreet, die we nog vaak genoeg zullen vernemen: het publiek moet een sfeer
scheppen van onverdraagzaamheid tegenover de milieubedervers. Het publiek doet dat wel, maar de "misdadigers" laten er zich niets aan gelegen,
omdat de verantwoordelijke staatsorganen niets tegen hen ondernemen. Het
declameren van de bekende frasen is een camouflage waarachter zij hun
werkeloosheid verbergen'.13
Aan ideologische verklaringen – `de socialistische staat beschikt over alle
hefbomen om de wisselwerking tussen economie en leefmilieu in de goede
richting te sturen' 11 - wordt meestal slechts even wat lippendienst bewezen.
Na deze verbale plichtoefeningen wordt tot de orde van de dag overgegaan,
waarin met technocratische onverbiddelijkheid het verband wordt aangetoond tussen de al dan niet socialistische industrialisatie (en zelfs het consumentengedrag!) en de voortschrijdende verslechtering van het leefmilieu.
Vooral Hongarije ziet in zijn huidige situatie een unieke kans om het beter
te doen dan zovele voorgangers en tijdgenoten: nu men zich de ernst van
de toestand bewust is, en de relatief late en nog gelocaliseerde industrialisatie betere mogelijkheden open laat, wil het een politiek voeren die de
oude vergissingen voorkomt. Resoluut werd geopteerd voor de `economische regulatoren', van positieve en negatieve aard. Positief is de hulp die
de Staat bereid is te verlenen aan bedrijven die hun installaties milieuvriendelijker willen maken, of aan wie vaak wordt opgelegd uit reeds te
zeer bezoedelde gebieden te verhuizen. Negatief zijn de zware economische
sancties, die progressief toenemen: wie er zich mee vergenoegt twee jaar
lang de boete te betalen, krijgt het derde jaar automatisch een verdubbelde
boete, en het vierde jaar reeds een vijfvoudige! Bedrijven die na 1-1-1969
van start gingen kunnen met dat vijfvoud reeds na drie jaar rekenen. Zoals
in de DDR worden deze gelden ter beschikking gesteld van een Nationaal
Bureau om voor milieuverbeteringen gebruikt te worden. Er werden met dit
systeem vaak opvallend vlugge resultaten geboekt: sommige bedrijven die
al jaren lang de `ondoenlijkheid' van de geëiste maatregelen hadden ingeroepen, wisten op enkele maanden tijd toch de nodige fondsen te vinden.
Nu gebleken is dat het vooral de gemeentebesturen zijn die bij de milieubescherming in gebreke blijven, overweegt men hetzelfde regime op hen toe
te passen. De Staat behoudt zich ook het recht voor aan nieuwe bedrijven
die (wat de localisatie en de installatie betreft) niet voldoen aan de ecologische eisen, de onontbeerlijke investeringen te weigeren.15

13 Ibid. p. 221.
14 Ibid. p. 216, uitspraak van Mitko Dimitrow, Generaaldirecteur van het `Wereldcentrum voor technische informatie en urbanistiek'.
15 Cfr. Thomas Vajna, op. cit. pp. 150-165.
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In Tsjecho-Slovakije is vooralsnog alleen de wetenschappelijke studie van
het probleem goed gevorderd. Het Geografisch Instituut van Brno kwam
met een groots opgezette multidisciplinaire aanpak voor de dag en stimuleerde de internationale confrontatie van de problemen met Bulgarije, de
DDR, Polen en de Sovjet-Unie. Bulgarije richtte in 1971 een ministerie op
voor Bosbouw en Milieubescherming, dat met een zeer groot aantal aparte
commissies samenwerkt, die er vooral om bezorgd zijn een innig contact
met mensen en verenigingen aan de basis te onderhouden. Onverbloemd
wordt echter erkend dat op het vlak van concrete maatregelen nog erg veel
te doen blijft.

Conclusie
Het summiere overzicht van de milieuproblematiek in slechts vijf OostEuropese landen, suggereert ons toch een drietal conclusies.
Nogal duidelijk lijkt ons het feit, dat de aandacht voor en de bezorgheid om
het leefmilieu in de westerse landen ontstaan zijn en vandaar, met enige
vertraging, naar de oosterburen zijn overgewaaid. Dit verklaart wellicht
waarom men er ginds aanvankelijk met enige achterdocht en wrevel tegen
aan keek, en men dit vanuit de ideologische hoek nog steeds in meerdere of
mindere mate doet. Pas est et ab hoste doceri' (ook van de vijand mag men
wat leren) is een oude wijsheid, maar prettig is dat nooit. Toch lijkt in vele
van deze landen het ontegensprekelijk nut van deze `kapitalistische' vingerwijzing het te halen op het begrijpelijk ongenoegen. Ideologisch voorbehoud
of vooroordeel kunnen in bepaalde gevallen noodzakelijke maatregelen verhinderen (Sovjet-Unie) maar hoeven dit lang niet altijd te doen (DDR); er
blijken nu eenmaal in de milieuproblematiek gevallen van heerkracht voor
te komen, waar het leven (of het over-leven) het haalt op de principes.
Een tweede conclusie is dat vele problemen in de Oostbloklanden ongetwijfeld ook van structurele en technische aard zijn en dat ook daar de economische implicaties én de globale welzijns-opvattingen bepalen wat men
haalbaar acht om een milieuvriendelijker beleid te kunnen voeren. Hier
vinden wij vele raakpunten met de westerse milieuproblemen, en we hebben
daar in het artikel zelf herhaaldelijk op gewezen.
Een derde conclusie geldt natuurlijk de principiële vraag naar de kansen
om met het milieuprobleem in het reine te komen, voor zover die afhangen
van het kapitalistisch of socialistisch maatschappelijk systeem. Deze kwestie
is thans nog niet beslecht door de feitelijke resultaten, successen of mislukkingen, binnen deze beide systemen. Toch bestaat er o.i. een opmerkelijk verschil tussen de principiële status van beide systemen. Men kan,
menen wij, goed gefundeerde argumenten naar voren brengen voor de stelling dat een echt socialistische samenleving beter (of wellicht alleen) een
consequent milieubeheer kan realiseren en tegelijk toch erkennen dat geen
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enkel van de thans bestaande socialistische regimes dit ideaal (voldoende)
verwezenlijkt bij gebrek aan echt democratische inspraak én macht van alle
groepen die bij het ecologisch probleem betrokken zijn. Het economische
denken van het `zuivere' kapitalisme daarentegen ervaart de ecologische
herrie alleen als een irrelevante drukte, die alleen dan enige consideratie
verdient wanneer de produktievoorwaarden zelf erdoor in het gedrang komen. Of de `kapitalistische' landen met het leefmilieu in het reine komen
zal dan afhangen van het vertrouwen dat men stelt in de mogelijke reformatie van dit systeem door anders geïnspireerde politieke en democratische
machten, die op hun beurt afhankelijk zijn van de welzijns-ideologie van
het volk. Zou de toekomst van water en groen, vogels, vissen (en mènsen)
dan toch afhangen van de eeuwige strijd tussen reformisme en revolutie?
Kunnen beide ver genoeg gaan om de aarde leefbaar te maken en te houden?

Buitenlandse politiek van de
Volksrepubliek China

L. L. S. Bartal its

Bij een analyse van de buitenlandse politiek van de Volksrepubliek China
moet men aan de drie drijvende krachten van nationalisme, machtsbewustwording en ideologie steeds dat gewicht en die nuance toekennen die in
deze factoren zijn geïncorporeerd. Het beeld van de Volksrepubliek China
van de hedendaagse wereld is van fundamenteel belang voor een goed begrip van zijn politiek. In de ogen van Peking wordt het internationale politieke toneel door drie verschillende elementen bepaald:
a de beide supermogendheden Amerika en de Sovjet-Unie;
b de zogenaamde tussenzone, bestaande uit Japan en West-Europa;
c de Derde Wereld, bestaande uit Afro-Aziatische en Latijns-Amerikaanse
landen.

Amerika en de Sovjet-Unie
Duidelijk is dat, welke opofferingen de Chinese Volksrepubliek zich ook
mag getroosten, zij toch binnen korte termijn niet de militaire macht van
de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten zal kunnen evenaren. Pariteit is eenvoudig binnen afzienbare tijd niet haalbaar. De Chinese leiders zien in de
politiek van de Sovjet-Unie een poging tot omsingeling van de Volksrepubliek, om welke reden zij ernaar streven het Russische alliantiesysteem te
doorbreken en de volkeren van de Sovjet-Unie tegen hun regering op te
zetten. Dit streven beïnvloedt voorts de politiek van Peking ten aanzien van
West-Europa, Japan en de Derde Wereld.
De verhouding van de Volksrepubliek China tot de Verenigde Staten wordt
in dit licht ook begrijpelijker. Zowel de Verenigde Staten als de Chinese
Volksrepubliek wensen een politiek-militair evenwicht in Zuid-Oost-Azië
en de Pacific te handhaven, dat zal moeten voorkomen dat andere machten
dit gebied gaan domineren. Hegemonieneigingen van de Volksrepubliek
China in de toekomst lijken niet uitgesloten, vooral omdat de Verenigde
Staten hun verplichtingen in dit gebied enigszins willen stroomlijnen.
Taiwan, Korea en Indochina blijven natuurlijk moeilijke kwesties in de
Chinees–Amerikaanse verhouding.
Wat Taiwan betreft, aanvaarden de Verenigde Staten de Chinese these dat
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dit eiland deel uitmaakt van de Volksrepubliek China en zij zullen een
voor beide partijen aanvaardbare vreedzame oplossing van het geschil niet
afwijzen. Maar de Sovjet-Unie heeft er bij herhaling op gezinspeeld dat zij
een annexatie van Taiwan door Peking niet licht zou opvatten, om welke
reden het niet uitgesloten moet worden geacht dat een door de Volksrepubliek China `bedreigd' Taiwan nieuwe bondgenoten krijgt en een ware
internationale kwestie zou kunnen worden.
Op het punt van Korea hebben de Chinezen sinds 1969 nauw met NoordKorea samengewerkt, doch sinds de Amerikaans–Chinese toenadering
(1971) hebben de Chinese leiders gezinspeeld op de mogelijkheid van geleidelijke ontwikkeling van de contacten tussen Noord- en Zuid-Korea.
Wat Indochina aangaat zou het een groot verschil kunnen maken indien
China bereid zou zijn steun te verlenen aan compromis-oplossingen, die een
einde zouden maken aan het bloedvergieten op grote schaal.

Japan en West-Europa
Japan – De betrekkingen van de Chinese Volksrepubliek met Japan en
West-Europa variëren op het ogenblik van normaal tot zeer goed. De vrees
voor het Japanse militarisme is gedurende de afgelopen jaren afgenomen;
voorts wordt Tokio aangespoord om de Zuidelijke Koerillen van de SovjetUnie terug te vragen, terwijl het recht van de Japanners om een zelfverdedigingsmacht te bezitten thans zonder meer wordt erkend. Een uitgebreide
Chinese regeringsdelegatie onder leiding van Liao Tjing-tji bezocht Japan,
sprak met vele belangengroepen en kreeg de nodige aandacht van de massamedia, maar onderhands maakte minister Liao Tjing-tji aan zijn Japanse
gastheren duidelijk dat elke overeenkomst met de Sovjet-Unie om deel te
nemen aan het leggen van oliepijpleidingen van de Tjoemeu-olievelden naar
de Siberische oostkust, als een onvriendelijke daad tegenover de Volksrepubliek China zou worden beschouwd, aangezien het de Kremlinleiders
in staat zou stellen hun militaire faciliteiten in het Verre Oosten uit te
breiden.
Voor het moment heeft het Chinese streven om enerzijds een politiekmilitair 'containment' van Japan door te voeren en anderzijds te voorkomen
dat er te nauwe banden tussen Japan en de Sovjet-Unie ontstaan, dan ook
prioriteit boven China's belangen om op lange termijn de Japans–Amerikaanse band losser te maken. De Volksrepubliek China ziet op korte termijn
bepaalde voordelen in een voortgezette Amerikaanse aanwezigheid in de
Pacific; de Chinese leiders erkennen voor het moment dat het Amerikaans–
Japanse Veiligheidsverdrag de mogelijkheid dat Japan het nucleaire pad
betreedt, vermindert.
West-Europa – In West-Europa is de rol van de Volksrepubliek China
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natuurlijk van minder belang; niettemin is de Chinese belangstelling sinds
1969 voor dit gebied aanzienlijk toegenomen. Peking ziet West-Europa als
een gebied dat van de supermogendheden kan worden losgeweekt en een
onafhankelijke rol kan gaan spelen. Desondanks wordt echter de Amerikaanse militaire aanwezigheid in West-Europa niet alleen als aanvaardbaar,
maar zelfs als wenselijk ondervonden, omdat de Westeuropese defensie
daardoor geloofwaardig wordt.
Samenvattend is de Volksrepubliek China bereid de militaire rol van de
Verenigde Staten in West-Europa en Japan te steunen waar deze direct of
indirect tegen de Sovjet-Unie gericht is.
Ofschoon zij geen formele relaties met elkaar onderhouden, zijn de Volksrepubliek China en de E.E.G. natuurlijk bondgenoten van elkaar.
In november 1971 knoopte Italië diplomatieke betrekkingen aan met de
Chinese Volksrepubliek, België deed dit in oktober 1971 en de Bondsrepubliek Duitsland en Luxemburg respectievelijk in oktober en november
1972. De Chinezen hadden de diplomatieke betrekkingen met Engeland,
Nederland en Denemarken reeds in de jaren vijftig hersteld, terwijl dit met
Frankrijk in 1964 geschiedde. Het enige E.E.G.-lid waarmee de verhouding
nog niet genormaliseerd is, is Ierland, dat tot nu toe geweigerd heeft diplomatieke betrekkingen met communistische landen aan te knopen.
De voornaamste oorzaak voor het enthousiasme van de Chinese Volksrepubliek voor de E.E.G. is overigens te vinden in de toenemende Chinees–
Russische vijandigheid. De Chinezen zijn kennelijk bevreesd dat WestEuropa geheel geneutraliseerd zal worden, waardoor het bloot zou staan
aan politieke overheersing door de Sovjet-Unie en zodoende de handen
van de Kremlinleiders zou vrijmaken voor acties in het verre oosten. De
leiders van de Chinese Volksrepubliek gaan in dit opzicht zelfs zo ver dat
zij in discussies met Westerse topfunctionarissen het bestaan van de NATO
openlijk toejuichen. De Volksrepubliek China hoopt dat er een sterk WestEuropa zal ontstaan, dat een eigen onafhankelijke rol zal kunnen spelen,
niet alleen tegenover de Sovjet-Unie, maar ook ten aanzien van de Verenigde Staten en Japan. De Chinezen aanvaarden de afhankelijkheid van
West-Europa (en ook van Japan) van de militaire nucleaire garantie en
onbevestigde berichten doen de ronde dat de Volksrepubliek China Frankrijk bij herhaling heeft aangeboden om op militair nucleair gebied samen te
werken. Hieruit kan worden geconcludeerd dat Peking vergeleken met
Washington welwillender staat tegenover de doelstelling om op den duur
een Europese nucleaire macht te vormen, die gebaseerd is op de Britse en
Franse atoombewapening.
Ter verklaring van de Chinese houding ten deze dient voorts dat de leiders
van de Chinese Volksrepubliek zich zeer bewust zijn van het feit dat zij een
oude beschaving hebben, en zij zich zodoende beter thuisvoelen in kringen
van de traditiebewuste naties van West-Europa dan in die van betrekkelijk
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jonge naties als de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten of zelfs Japan, dat
een provinciaal randgebied vormt van de Chinese beschaving. Er is echter
nog geen sprake van een West-Europees–Chinees samengaan, omdat er
nog talrijke wrijvingspunten bestaan (onder andere ideologie en houding
ten aanzien van de Derde Wereld).
Men mag echter niet vergeten dat er ook een economische kant aan de
belangstelling van de Volksrepubliek China voor West-Europa valt te
constateren. Tot voor kort speelde een vijfde van de gehele Chinese buitenlandse handel zich af met de E.E.G.-landen.
Slechts met twee van de negen E.E.G.-landen, met name Italië en de
Bondsrepubliek, heeft de Volksrepubliek China formele handelsovereenkomsten gesloten, respectievelijk in mei 1971 en december 1972.
Het Nixon-beleid ten aanzien van de Volksrepubliek China bracht veel
beroering in de wereld en had als een van de belangrijkste gevolgen de toenadering tussen China en Japan. In dit verband moeten wij drie vragen
onderzoeken:
1 in hoeverre beïnvloedde het Nixon-beleid van 1971 Japans beslissing om
zijn betrekkingen met de Chinese Volksrepubliek te normaliseren?
2 hoe kwam deze toenadering feitelijk tot stand?
3 wat is er gebeurd sedert de Tsjoe-En-laj–Tanaka verklaring van 28 september 1973?

Nixon, Japan en China
Reeds voor 1971 voorzagen Japanse politieke analysten de opkomst van
een multipolaire wereld als gevolg van een uitgroeiend conflict tussen China
en de Sovjet-Unie en de veranderde houding van de Verenigde Staten tegenover de Volksrepubliek China. Een toenadering tussen China en Amerika
zou een tegenwicht kunnen betekenen tegen de massale Russische militaire
dreiging aan de Sino-Sovjet grens.
In het kader van de analyse van de houding van Japan tegenover China
moeten wij achtereenvolgens de tijd vanaf 1970 behandelen, toen de regering Sato nog vasthield aan de 'two China's' zienswijze (de Volksrepubliek
en Taiwan).
Achter elkaar volgden de schok van de aankondiging op 15 juli 1971 van
het voorgenomen bezoek van president Nixon aan de Volksrepubliek
China; de beginselen, aangeboden door een Japanse socialistische delegatie
in Peking, waarop een verhouding tussen Japan en de Volksrepubliek China
zou moeten berusten en waarmede Tsjoe En-laj en de leidende Japanse
Liberaal-Demokratische Parijt (LDP) akkoord gingen; de brandende kwestie van de geldigheid en implicaties van het vredesverdrag tussen Japan en
de regering in Taiwan; de goedkeuring van de 'one China' resolutie in de
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Verenigde Naties, waardoor Japan gedwongen werd de Chinese Volksrepubliek te erkennen; de weigering van Peking om de toenmalige premier
Sato te ontvangen; Sato's bezoek in september 1971 aan Nixon te San
Clemente, dat zijn wantrouwen in de Nixon-reis naar Peking versterkte;
Nixons bezoek aan Peking in februari 1972, dat kennelijk van het verlangen
van de Verenigde Staten tot toenadering tot de Volksrepubliek China getuigde.
Geconfronteerd met de driehoeksverhouding tussen de Verenigde Staten,
de Volksrepubliek China en Japan gaf Sato in zijn afscheidsrede de raad
aan zijn opvolger, Tanaka, om de vriendschapsbanden met de Verenigde
Staten aan te houden en de diplomatieke betrekkingen met de Chinese
Volksrepubliek te normaliseren, hierbij de verhouding tot de Nationalisten
op Taiwan in het midden latend.

Tanaka's démarches
Het
et was aan premier Tanaka om, gesteund door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Sato's 'one China'-politiek waar te maken. Hij vatte dit probleem aan vier kanten aan door
a te trachten een ontmoeting met Tsjoe En-laj te bewerkstelligen;
b in zijn eigen partij, de LDP, een algemene goedkeuring voor een nieuw
China-beleid te verkrijgen;
c in een onderhoud met president Nixon begrip voor Japans positie te
wekken;
d de nationalistische regering in Tapei van Japans onverminderde goodwill
en wil tot samenwerking te overtuigen.
Teneinde zijn eerste doelstelling te bereiken gaf premier Tanaka aan Tsjoe
En-laj zijn verlangen voor een ontmoeting te kennen, die tenslotte op 25
september 1972 plaatsvond na voorafgegane verzoeningsgestes aan beide
kanten.
Voor Tanaka's tweede doel was het noodzakelijk tot overeenstemming te
komen in de LDP, die met betrekking tot het vredesverdrag fel verdeeld
was in pro-Taiwan en pro-Peking fracties. Onder leiding van een speciaal
hiertoe ingestelde Partijraad werden tenslotte vijf richtlijnen vastgelegd voor
het diplomatieke beleid van het Tanaka-kabinet ten aanzien van de Volksrepubliek China. Een delegatie werd hiermee naar Peking gezonden en
gunstig ontvangen, zodat de ontmoeting tussen Tsjoe En-laj en Tanaka hierdoor beklonken werd.
Tanaka's derde doelstelling, een ontmoeting met president Nixon, werd
voorbereid door de verzekering van de Japanse minister van Buitenlandse
Zaken, Ohira, aan Kissinger dat een verbetering in Japans betrekkingen
met de Chinese Volksrepubliek het veiligheidsverdrag met de Verenigde
Staten niet zou schaden, zelfs al zou Japan de diplomatieke banden met
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Taiwan verbreken. Tijdens de ontmoeting van Nixon en Tanaka waren beiden het erover eens dat de afgelopen bezoeken van Nixon aan de Volksrepubliek China en de Sovjet-Unie een belangrijke stap in de goede richting
waren en beide partijen hoopten dat het komende bezoek van Tanaka aan
Peking zou bijdragen tot een vermindering van de spanning in Azië.
Tanaka's laatste en wellicht moeilijkste taak was een goede verstandhouding te bewerkstelligen met de Nationalisten in Taiwan, wier politiek erop
gericht was om toenadering tot de Volksrepubliek China te voorkomen. In
deze gespannen atmosfeer overhandigde een delegatie van de LDP aan
president Tsjang-Kai-sjek een persoonlijke brief van Tanaka. De missie was
nauwelijks een succes, maar diende als sluitsteen van de voorbereidingen
voor Tanaka's historische reis naar Peking.

De overeenkomst
bezoek van Tanaka aan de Volksrepubliek China resulteerde in een
gezamenlijke verklaring, die een dubbelzinnig compromis van beider principes blijkt te zijn. Wij belichten vier aspecten hieruit:
de problematiek rondom het vredesverdrag met China; de status van
Taiwan; de kwestie van de 'hegemonie' en Japans 'omgekeerde' betrekkingen met de Chinese Volksrepubliek en Taiwan.
Door de tegenstrijdige visies van Tsjoe En-laj en Tanaka op de implicaties
van het vredesverdrag – werd hierdoor de oorlogstoestand tussen Japan en
de Volksrepubliek al dan niet beëindigd? – werd er op dit punt geen overeenstemming bereikt. In de gezamenlijke verklaring werd deze moeilijkheid
omzeild door de nadruk te leggen op de toekomstige betrekkingen tussen
beide landen.
Japan erkende de regering van de Volksrepubliek als de 'enige wettige
regering van China', kennelijk een concessie aan Peking. Maar of dit betekent dat Japan en de Volksrepubliek China het eens zijn over de status
van Formosa, is nog steeds niet duidelijk.
Het

Hoewel door de normalisatie van de betrekkingen tussen de Volksrepubliek
China en Japan volgens de afgelegde verklaring elke hegemonie in de AziëPacific regio uitgesloten wordt, is desondanks de toenadering onvermijdelijk
van invloed op de betrekkingen zowel met de Sovjet-Unie als met de
Verenigde Staten.
Het eerste wrijfpunt was reeds Japans belangstelling om tesamen met de
Sovjet-Unie Siberië tot ontwikkeling te brengen, waartegen de Chinese
Volksrepubliek zich echter kantte uit vrees voor een bedreiging van de
eigen nationale veiligheid. Daarentegen heeft Tsjoe En-laj geen bezwaar
tegen een uitbreiding van het Japans militair programma in het kader van
het Amerikaans–Japanse veiligheidsverdrag, dat kennelijk erop gericht is
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de invloed van de Sovjet-Unie in Oost-Azië binnen perken te houden, vooral met het oog op de positie van Taiwan.
De verhouding tussen Japan en de Volksrepubliek China houdt nauw verband met Pekings vrees voor een dergelijke uitbreiding van de Russische
invloedssfeer. De eenzijdige beëindiging van Japans vredesverdrag met
Taiwan in september had tot gevolg dat de diplomatieke banden met Taipei
werden verbroken, maar de economische relaties intact bleven. Een oplossing voor dit dilemma werd gevonden door de ambassades in Tokio en
Taipei te vervangen door respectievelijk de `Association of East Asia Relations' en Japans `Interchange Association'. Deze oplossing ging echter ten
koste van de feitelijke normalisatie van de betrekkingen met de Chinese
Volksrepubliek en overeenkomsten komen slechts langzaam tot stand.
(Een overeenkomst voor de burgerluchtvaart tussen China en Japan werd
tenslotte in april 1974 getekend). Gunstige factoren droegen er echter toe
bij dat niettemin zowel in 1973 als in 1974 een aanzienlijke vooruitgang in
de Chinees–Japanse handel aan te wijzen is.
Met de toenadering tot de Volksrepubliek China gaat Japan een tijdperk
van 'equal distance diplomacy' in, dat onder andere een grotere onafhankelijkheid van Amerika zal vertonen. Maar zolang Japan zelf geen volwaardige kernmogendheid is, zal de verhouding tot de Verenigde Staten de baas
blijven van de buitenlandse politiek. Een volledige toenadering tot de
Volksrepubliek China zou evenwel bereikt kunnen worden indien de
Chinees–Amerikaanse betrekkingen blijven verbeteren en de Chinees–
Sovjet geschillen zwaarder blijven wegen dan China's strategische belangen
in Taiwan en elders.

China en de Derde Wereld
De identificatie met de Derde Wereld is voor de Volksrepubliek China een
ideologische en psychologische noodzaak en is tevens tegen de Sovjet-Unie
gericht. Daarom heeft de Chinese Volksrepubliek daarbij ook speciale aandacht besteed aan staten die aan de Sovjet-Unie grenzen, ongeacht hun
politieke kleur. Reële politieke factoren, die in het zoeken naar een evenwicht wortelen, overvleugelen aldus de Chinese ideologische motieven.
Een en ander wordt nader verduidelijkt door de Chinese politiek ten aanzien van de kleine staten van Azië, waarbij zowel factoren van traditie,
nationalisme en ideologie een rol spelen. Leiders van landen die zich tegenover de Volksrepubliek China positief opstellen, worden in Peking uitgenodigd, maar degenen die zich negatief gedragen, worden met sancties bedreigd. Niettemin betonen de meeste Zuidoostaziatische landen zich nerveus over de Chinese bedoelingen: voortgezette steun aan de communisten
in Birma, het grote aantal overzeese Chinezen en de toename van met
China geaffilieerde communistische guerillabewegingen houden de gemoe-
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deren in groeiende mate bezig.
Midden-Oosten – Bij een evaluatie van de betrekkingen van de Volksrepubliek China met het Midden-Oosten (inclusief Afrika) moet met de volgende drie aspecten rekening worden gehouden:
a de Chinese binnenlandse situatie;
b de verhouding tussen Peking en Moskou;
c de omstandigheden in het Afrikaanse binnenland.
Uit deze factoren blijkt duidelijk waarom de eerste contacten tussen de
Chinese Volksrepubliek, het Midden-Oosten en Afrika reeds in april 1955
tijdens de conferentie van Bandoeng werden gelegd. Vooral die tussen
premier Tsjoe En-laj en president Nasser dienen te worden genoemd, waarbij de economische en culturele relaties tussen beide landen en de mogelijkheden voor de opening van een Chinese handelsvertegenwoordiging in
Cairo werden besproken. In verband hiermede zijn de betrekkingen tussen
de Chinese Volksrepubliek en Egypte zowel voor het Midden-Oosten als
voor geheel Afrika van grote betekenis. Op 17 mei 1956 werden ambassadeurs uitgewisseld, waardoor de Volksrepubliek China voor het eerst voet
zette in Afrika en wel in de toen belangrijkste staat van dit werelddeel.
De Suez-crisis in 1956 was voor Peking aanleiding om zich actief met
Arabisch–Afrikaanse aangelegenheden bezig te houden. China stond Egypte
toen met betrekking tot de strijd tegen Engeland en Frankrijk politiekpropagandistisch terzijde en Peking verzekerde de Arabieren van de
volledige steun van het Chinese volk. In Peking werden zelfs reeds vrijwilligers ingeschreven om in Egypte te worden ingezet, maar dit plan vond
door Cairo's weigering geen doorgang.
Bij het verdere verloop van de Chinees–Egyptische betrekkingen zijn drie
fasen te onderscheiden. Tijdens de eerste, die tot de midden zestiger jaren
duurde, stelde de Chinese Volksrepubliek zich onvoorwaardelijk aan Egypte's zijde en versterkte zijn relaties met dat land. In het tweede stadium
moet in verband met de strijd tussen de Sovjet-Unie en de Volksrepubliek
China om de hegemonie in het Midden-Oosten de tegenslag in aanmerking
worden genomen die de Chinese politiek door Pekings steun aan de bevrijdingsbewegingen in Afrika na 1964 kreeg te incasseren.
De oorlog in juni 1967 leidde een nieuwe periode in de relaties tussen de
Volksrepubliek China en Egypte in, doordat Peking in deze oorlog de
`rechtvaardige Arabische zaak' steunde. Dit leidde tot een verbetering in
de Chinese relaties met het Midden-Oosten, inclusief Egypte, dat nu als
gedupeerd land een sleutelpositie innam. Nassers dood in 1970 betekende
een nieuw keerpunt in de verhouding tussen Peking en Cairo, omdat te dien
tijde de slechter geworden Russisch–Egyptische relaties gepaard gingen
met een verbetering van de betrekkingen tussen China en Egypte.
De oktoberoorlog in 1973 deed deze verbetering weer teniet, voornamelijk
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door de volgens Cairo in dit geval te geringe Chinese steun aan de Arabische
zaak, wanneer men deze tenminste bij die van Moskou vergelijkt.
Met Israël bestaan geen officiële Chinese diplomatieke betrekkingen, maar
dit is niet altijd zo geweest, want Israël was de eerste staat in het MiddenOosten die de Volksrepubliek China in 1950 erkende en in 1955 bezocht
een Israëlische regeringsdelegatie Peking.
Van de Arabische staten onderhoudt alleen Syrië vanwege de Chinese
ondersteuning van de Palestijnse Bevrijdingsbeweging, die over een basis
in dit land beschikt, contacten met Peking. Maar de uitschakeling van de
extremisten in de Syrische Baathpartij in oktober 1965 door de staatsgreep
van generaal Hafez had vergroting der invloed van de Sovjet-Unie ten
detrimente van China tot gevolg. Een verbetering in de betrekkingen tussen
de Volksrepubliek China en Syrië ontstond toen de juni-oorlog van 1967
uitbrak en Moskou weigerde voldoende wapens aan Syrië te leveren.
Door deze oorlog werden ook de banden tussen China en Algerije aangehaald, maar ook hiervoor geldt dat deze sterk door de Russisch–Algerijnse
relaties werden beïnvloed. Na de minder goede ervaringen in Egypte en
Algerije richtte Peking zijn aandacht in 1965 op de zich in oprichting bevindende Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) en verklaarde zich bereid
het Palestijnse volk in de strijd om zijn vaderland terug te krijgen met alle
middelen te steunen. Tegelijkertijd werd er in Peking een vertegenwoordiging van de PLO geopend. De juni-oorlog van 1967 bood nieuwe perspectieven voor de Palestijns–Chinese relaties en Peking becritiseerde, behalve
Israël, vooral de politiek van de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten terzake. Het zwaartepunt van China's steun aan de Arabische bevrijdingsbewegingen ligt thans echter in de Verenigde Arabische Emiraten en ZuidJemen.
De oktober-oorlog van 1973 bracht nogmaals een wijziging in de Chinees–
Russische invloed en tastte China's gezag ernstig aan, omdat de eerste
Arabische oorlogssuccessen vooral aan de Russische wapensystemen waren
te danken, terwijl de Chinezen de Palestijnen, en de Arabieren in het bijzonder, alleen mondeling hulp toezegden.
Wel zijn de Sovjet-Unie en de Volksrepubliek China in dezelfde mate in
Arabische olie geïnteresseerd. In dit verband is de vraag van belang in hoeverre Peking van die olie-importen afhankelijk is en welke conclusie
daaruit dient te worden getrokken met betrekking tot de huidige Chinese
politiek ten aanzien van het Midden-Oosten. Ook is het interessant te weten
of China er wellicht belang bij zou hebben dat de aardolievoorziening van
enkele landen wordt stopgezet.
Het land beschikt overigens over belangrijke reserves aan aardgas, olie en
kolen. China beschouwt die als een der belangrijkste peilers van de industrie, zodat het op dit gebied naar autarkie streeft. Naast olie spelen
kolen een beslissende rol, omdat zij de belangrijkste energiebron vormen.
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Hoewel China tot op zekere hoogte op oliegebied onafhankelijk is, is dit
slechts mogelijk doordat de Chinese economie nog niet op het gebruik van
olie is afgestemd. Deze situatie kan echter slechts kort duren en geldt alleen
voor de tijd dat de economische groei beperkt blijft. Een toenemende industriële produktie zal een groter gebruik van olie met zich meebrengen,
dat dan import van olie en olieprodukten noodzakelijk zal maken, waardoor
de Volksrepubliek China steeds meer op invoer van olie uit het MiddenOosten zal zijn aangewezen. Pekings politiek ten aanzien van het MiddenOosten wordt dus niet alleen door politieke aspecten, maar ook door zijn
behoefte aan olie bepaald.

India – De twee opvattingen die in het Westen over het algemeen met betrekking tot de verhouding tussen India en de Volksrepubliek China werden
gekoesterd, namelijk dat deze landen in Azië elkaars tegenpolen zijn en
dat deze tegenstellingen in stand moeten worden gehouden in het belang
van de zaak van de 'vrije wereld' versus het communisme, zijn thans aan
het veranderen. India en China hebben hun oordeel over elkaar gewijzigd
en er is een basis gelegd voor een dialoog tussen beide landen.
Hoewel de Volksrepubliek China in de jaren 1950-1965 door India als een
gevaar werd beschouwd, werd tevens in de Indiase diplomatie aangevoerd
dat de Aziatische veiligheid niet slechts een spel van de supermogendheden
is, maar dat ook de Chinese Volksrepubliek en India hierin een rol moeten
vervullen. Aldus beschouwde India China als een mogelijke partner in de
buitenlandse politiek, die zijn belang in de beknotting van het opkomende
imperialisme van de supermogendheden zou delen. In 1962 ontstond in de
Chinees–Indiase betrekkingen een crisis. In dit verband moeten wij de
kardinale vraag stellen of India inderdaad getracht had China te provoceren
door als schakel te fungeren in de omsingelingspolitiek van de supermogendheden of dat dit op een misverstand aan Chinese zijde berustte. Een
andere belangrijke vraag is of de Chinese leiders India nu niet meer als
stroman van de supermogendheden beschouwen.
Door de ontwikkeling rondom de Bangla-Desh oorlog heeft China nu zijn
fouten in het politiek denken ten opzichte van India leren inzien. Deze
fouten zijn gedeeltelijk toe te schrijven aan de terughoudendheid van
China's buitenlandse diplomaten om Peking op de hoogte te stellen van
onwelkome politieke ontwikkelingen. Belangrijk was daarom het contact
dat China zocht met de Westeuropese diplomaten teneinde begrip te kweken voor de zeer gevreesde Russische dreiging. Gesprekken met deze diplomaten brachten China tot het inzicht dat India misschien wel moeilijk kon
zijn, maar zich zeker er niet toe leent om deel uit te maken van de Russische omsingelingspolitiek.
Deze veranderde zienswijze maakte dat de Amerikaanse en de Chinese
belangen ten opzichte van het Indiase subcontinent parallel liepen. Maar
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India is door het Chinees–Sovjet grensdispuut meer geëngageerd, terwijl
Amerika voorlopig een afwachtende houding aanneemt. China en Amerika
onderkennen beiden het gevaar van de Russische aanwezigheid op het subcontinent; in Zuidoost-Azië daarentegen lopen de strategie van de SovjetUnie en de Verenigde Staten evenwijdig. Het is de Amerikaanse aanmoediging van de Russische diplomatieke inmenging in Indo-China -- onder het
mom dat dit de toenadering van de supermogendheden en de regionale
vrede zou bevorderen – die China huiverig maakt. Daarom vinden de betogen van India tegen het imperialisme van de supermogendheden bij de
Chinezen zo'n weerklank. Het is niet zozeer de 'eeuwige' en 'historische'
vriendschap, die door Tsjoe En-laj en Nehroe in de jaren vijftig werd beklemtoond, maar veeleer deze gedeelde vrees voor de gevolgen van een
eventueel imperialisme, waardoor de belangen van India en China parallel
lopen. China hoopt dat de Sovjet-Unie door Europa en het Midden-Oosten
in toom gehouden zal worden en dat een goede verstandhouding met
Washington de Amerikaanse technische hulp, die van direct belang is voor
een confrontatie met Moskou, zal bevorderen. Maar door de ongelijke verhouding tussen de Russisch–Amerikaanse macht aan de ene kant en China's
macht aan de andere kant en gezien de Chinees–Japanse tegenstellingen in
Oost-Azië, moet China zeer voorzichtig te werk gaan om de RussischAmerikaans–Chinese driehoeksverhouding in stand te houden. India vreest
evenals China de opkomst van een supermachtig imperialisme, maar ziet
zich niet, zoals China, onmiddellijk bedreigd door een verpletterende militaire macht. Toch heeft premier Gandhi haar zorgen; zij wil zich niet afhankelijk maken van haar krypto-communistische aanhangers in de Congress Party (hetzij pro-Russisch, hetzij pro-China) of van Washingtons
hulpprogramma.
Het alternatief dat zich steeds meer opdringt, werd begin februari 1974
door de Australische premier Whitlaw geopperd. Hij stelde voor dat India
en China tezamen met andere Aziatische landen naar regionalisme moeten
streven, omdat een dergelijke regionale macht, eerder dan de supermogendheden, de vrede in Azië kan helpen bevorderen.
Brezjnevs bezoek aan Delhi in maart 1974 moet in het licht van de tussen
India en China ontstane dialoog worden gezien. Het is duidelijk dat het
verdrag voor een 15-jarige economische samenwerking, bij die gelegenheid
door beide partijen getekend, de economische betrekkingen tussen beide
landen ten goede zal komen, maar wat de politieke gevolgen hiervan zullen
zijn, is nog niet te zeggen. En hoewel tijdens de onderhandelingen de Russische voorkeur voor een Aziatisch veiligheidsverdrag naar voren kwam,
werd hierover in de gezamenlijke slotverklaring niet gerept.
In Brezjnevs afscheidswoorden werd nog de nadruk gelegd op de `onverbrekelijke vriendschap' tussen India en de Sovjet-Unie, maar zulke banden
zijn fragiel en van vele factoren afhankelijk.
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Het ziet er daarom naar uit dat de politiek van India erop gericht zal zijn
de India–Rusland vriendschap wat te matigen door de India–Rusland en
de India–China verhouding meer met elkaar in evenwicht te brengen.
Samenvattend kan worden vastgesteld dat de Volksrepubliek China op alle
andere grote mogendheden lijkt die op weg zijn om macht en prestige te
veroveren. Ofschoon de politiek van de Volksrepubliek China elementen
van traditie en ideologie bevat, is de overheersende factor die van het nationalisme, maar naarmate het tijdperk van Mao Tse-toeng zich ten einde
spoedt, zou er een bevredigende synthese tussen theorie en praktijk kunnen
ontstaan. In dit licht zou de Amerikaans–Chinese dialoog dan ook verruimd
moeten worden, zodat geen enkele kwestie die de vrede en ontwikkeling
beïnvloedt, buiten beschouwing blijft.
Zoals tijdens minister Kissingers bezoek in november 1974 aan Peking is
gebleken, staat een tijdperk van intensieve en lange onderhandelingen voor
de deur, om welke reden de Verenigde Staten zich niet kan veroorloven zijn
krachtsinspanning in de Pacific te verminderen of in diplomatieke vaardigheid te kort te schieten.

Het einde van de gepersonaliseerde
politiek?

Guido Dierickx

Verkiezingsuitslagen zijn voor de politieke `waarnemers' wat de kristallen
bol is voor Madame Blanche. Zij kunnen er niet naar kijken zonder er
allerlei tendensen in te zien. Maar hun vermoedens kunnen pas veel later
geverifieerd worden. De interpretatie van dergelijke uitslagen is dan ook
een vrij glibberig journalistiek genre. Onder dit voorbehoud zou men toch
mogen stellen dat bij de Amerikaanse verkiezingen van begin november 1.1.
het verlies van de Republikeinen minder opvallend is dan de geringe opkomst van de kiezers. De vraag is of wij hier staan voor een ernstige crisis
in het gepersonaliseerde politiek bestel.
Een politicus heeft dit de verkiezingen van de dure hamburger en van
Watergate genoemd. De economische crisis van 1930 is ook thans nog voor
vele Amerikaanse kiezers het begin van hun politieke tijdrekening. Ook
toen hadden de Republikeinen zich zwaar geblameerd. Nu de huidige recessie weer de oude herinneringen wakker roept, kon men de huidige regeringspartij enkel onheil voorspellen. Of horen wij deze verkiezingen, omwille
van de lage opkomst, eerder als de epiloog van het Watergate-drama te
beschouwen? Heeft het electoraat de tragische held ervan, samen met de
partij die hem al te lang de hand boven het hoofd hield, nog eens willen
veroordelen?
Indien dit zo is, dan heeft de kiezer bovendien laten weten dat hij niet meer
zag hoe het verder moest. Zij die zich bij hem kwamen aandienen als kandidaat, zijn al te vaak als leiders onberekenbaar en onvoorspelbaar gebleken.
Zijn wantrouwen richt zich thans minder tegen de nieuwe kandidaten dan
tegen de geijkte stijl van de campagnes, die overwegend op de persoonlijkheid
van de kandidaten afgestemd blijven. Kortom, de verkiezingen na Watergate reveleren een vertrouwenscrisis in een politiek bestel dat op personalisering gebouwd is. In feite hebben dus zowel de protagonist als zijn publiek
ontdekt dat zij hun rol in de gepersonaliseerde politiek niet aan konden.
Beiden hebben zij hun ontslag gegeven.
De personalisering van de Amerikaanse politiek heeft een vrij recente oorsprong. Met enige overdrijving zou men kunnen beweren dat alles begonnen
is in Georgetown, de nette wijk van Washington D.C. Op één van de gevels
van de N-street kan men nu nog een gedenkplaatje zien ter ere van de oude
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dame die daar woonde. Voor haar deur zag ze telkens, in weer en wind,
dezelfde reporter op de uitkijk staan. Uit medelijden placht zij hem te vergasten op thee en koekjes. Vandaar het plaatje van de erkentelijke redactie.
Daar is het definitief begonnen, want aan de overzijde woonde de jonge
senator John F. Kennedy.
Met het samentreffen tussen Kennedy en de pers werd een drempel overschreden. Voor het eerst waren televisiedebatten tussen de twee presidentskandidaten vrijwel beslissend voor de verkiezingsuitslag. Het persoonlijk
charisma van Kennedy kon het startvoordeel van de aanvankelijk meer bekende vice-president uitschakelen. Nixon werd niet verbaal overklast; maar
hij had niet het pak aan dat paste bij de achtergrond van de studio, zijn
grime was mis, en hij verkoos zijn tegenstander van repliek te dienen in
plaats van zich, zoals Kennedy, rechtstreeks tot het publiek te wenden.
Het verschil was dat voor Nixon de massa-media onbetrouwbaar leken en
enkel met veel omzichtigheid konden worden gebruikt. Zij toonden aspecten
van zijn persoonlijkheid waarvan hij het effect vreesde of althans niet kon
voorzien. Ook Kennedy wist dat de media hun eigen wetmatigheden en
eigenaardigheidjes hebben, maar hij voelde zich in staat om dit instrument
te bespelen. En hij deed het met brio. Hij deed meer dan de pers hoffelijk
bejegenen. Hij nodigde hen uit zich te mengen in zijn staf en in zijn intellectuele hofhouding. Hij wijdde hen in in zijn objectieven. Hij liet hen toe zich
belangrijk te voelen. En bovendien was hij gevat en boeiend, en een onuitputtelijke bron voor goede kopij.
Het journalistenkorps was weg van Kennedy. Samen met de leden van zijn
staf dichtten zij satires op zijn tegenstanders en stelden zij een reportorium
samen van campagneliedjes. Wel was het zelden in de pagina's van Time
Magazin te merken dat hun reporter, Hugh Sidey, zo ingenomen was met
deze democraat. Want Time heeft een `rewriting-staf f die de oorspronkelijke kopij van de correspondent meedogenloos door de vleesmolen draait.
Ook stond dit slag van campagne- en Witte Huis reporters toen nog niet zo
hoog aangeschreven op de redacties als thans.
Het opmerkelijke is echter dat de pers niet enkel Kennedy, maar dat
Kennedy ook in zekere zin de politieke pers gemaakt heeft.
De verwachting ten aanzien van deze journalisten ging als een vuurpijl de
hoogte in na het verschijnen van Ted White's The Making of the President
1960. Het boek gaf een omstandig beeld van de dagelijkse bezigheden en
beslommeringen van de kandidaten (vooral van Kennedy, want Nixon was
lang niet zo toeschietelijk), van hun organisatie, denkbeelden en strategie,
en vooral van hun persoonlijkheid. Het bleef één jaar bovenaan de lijst van
de bestsellers en deed allen die steeds aan deze aspecten voorbij gezien hadden, in de vingers bijten van spijt. Tijdens de volgende campagnes zouden
alle reporters van hun redactie de opdracht krijgen te doen zoals White.
Meteen werd ook wat de kandidaat als ontbijt gekregen had, een mogelijke
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story. En de reporter werd vaak een man die uitgetest werd voor hoge functies op de redactie.
Het succes van White bevestigde dat de persoonlijkheid van de president
onontgonnen mogelijkheden bood voor de pers. Dat betekent niet dat ook
tevoren persoonlijkheid in de Amerikaanse politiek geen belangrijke factor
was. Eisenhower was geen partijpolitieke figuur. Hij had aanbiedingen gekregen zowel van Democraten als van Republikeinen. Toen hij via de Republikeinen president was geworden, had hij meteen bewezen dat `persoonlijkheid' het partijvoordeel ongedaan kan maken. Stevenson kon rekenen
op het groter aantal loyale Democraten, maar Eisenhower boezemde meer
vertrouwen in bij de vlottende Democraten en bij de onafhankelijke kiezers.
Maar zijn persoonlijkheid sloeg nog geen hoge verwachtingen los. De rol
van de pers was dan ook vrij passief. Zij registreerde de officiële mededelingen. Immers, Eisenhower was niet de man om de pers in te spannen
voor innovatieplannen die hij zelden had.
Het was uiteraard te verwachten dat de pers zichzelf vroeg of laat zou opwaarderen door aan te haken bij het groeiende belang van de Amerikaanse
president in het publieke forum. De laatste Amerikaanse presidenten sinds
Roosevelt, Eisenhower uitgezonderd, zijn allen voor het publiek verschenen
door de klok van de urgentie te luiden. Allen hebben zij het ambt van president tot de grens van zijn mogelijkheden voor een zaak willen inzetten:
Roosevelt om de economische crisis te bestrijden en de oorlog te winnen,
de latere presidenten om de koude oorlog te voeren of om de binnenlandse
problemen voorop te blijven. Dit is niet toevallig. Ook in de V.S. kunnen
de lokale besturen het vaak niet meer alleen aan en wordt de federale macht
ingeroepen. De vloed van problematieken komt veelal bij de President terecht, niet het minst omdat hij, naast hoofd van de uitvoerende macht,
tevens de leider is van een grote partij en de man die de belangrijkste administratoren benoemt.
Zo is de president meer en meer de bron van het nieuws geworden. Kennedy
heeft ingezien dat een steeds breder publiek zich rond de president begon te
scharen. Deze centrale positie in het publieke forum heeft hij willen verzilveren ten voordele van zijn innovatieplannen. Er zijn natuurlijk stemmen
opgegaan om deze tendens te betreuren. A. Schlesinger jr. zelf klaagde onlangs de huidige `Imperial Presidency' aan. In het Congres zijn er velen die
deze groei van de uitvoerende macht willen besnoeien ten gunste van de
wetgevende macht. Een bekende woordvoerder van deze groep was senator
Sam Ervin, die niet toevallig voorzitter was van de Watergate-commissie.
Maar het is een feit dat de opzet om het publiek via de persoonlijkheid van
de president voor een zaak te mobiliseren, een enorm succes geweest is, in
de eerste plaats bij de pers, maar ook bij het publiek zelf.
Op dit punt is er een cruciaal verschil tussen onze Lage Landen en de V.S.
Een Amerikaans onderzoeker merkte op dat in België de premier een volle
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congreszaal kan binnenkomen en gaan neerzitten, zonder opzien te wekken.
In de V.S. is iets dergelijks gewoon onvoorstelbaar. Ten onzent overschaduwt de beeldvorming over de partijen, en eventueel over hun programma's, grotendeels de beeldvorming over de kandidaten. Dat maakt onze
verkiezingen en heel ons politiek bestel merkelijk onpersoonlijker. En
het laat het publiek in principe toe zijn politieke keuze te beperken tot
alternatieven, die voor het beleid relevant zijn. Maar het is mogelijk dat wij
stilaan dezelfde behoefte aan een gepersonaliseerde politiek aan het ontwikkelen zijn. De groeiende omvang van de persoonlijke propaganda en van
de uitgebrachte voorkeurstemmen wijst in die richting. De persoonlijkheid
van de kandidaat is nu eenmaal iets waarover het publiek zich nog een
opinie kan vormen, ook wanneer alle andere kwesties omwille van hun
complexiteit de mist ingaan. Met andere woorden, zij maakt een politieke
keuze mogelijk wanneer men slechts over weinig informatie beschikt omtrent de andere aspecten van het politiek beleid.
Het is nu eenmaal zo dat het Amerikaanse systeem om een brug te slaan
tussen politiek en publiek, de aandacht gemakkelijker gaande houdt. Hun
'politiek' is minder saai; het publiek is er dol op; de kranten worden beter
verkocht. In een dergelijk forum kregen de fratsen van Caroline Kennedy
grote koppen in de krant; en evengoed de honden van Lyndon Johnson,
die de president, tot verontwaardiging van hondenminnend Amerika, bij de
oren had getrokken. Het is wel heel lang geleden dat haast niemand in de
V.S. wist dat Franklin Roosevelt zijn dagen doorbracht in een rolstoel:
thans wordt ook met de dunste franjes van de persoonlijkheid rekening gehouden. Trefzeker is dit soort informatie allerminst om de kwaliteit en de
richting van het beleid van de politicus te voorspellen: het is gewoon een
pest voor het privé-leven van de politicus én van zijn gezin. Het valt immers
dadelijk op dat slechts weinigen van hen, die met een kromme neus of een
kale schedel door het leven moeten gaan, nog een zetel in het Huis of de
Senaat halen. En eigenlijk is dit soort opinievorming bijwijlen nog niet z6
gek. Ze laat immers toe andere waarden in de opinie te verwerken dan de
zorgvuldige geselecteerde voorstellen die niemand storen en die daarom
niet uit de partijprogramma's geweerd werden. Men neemt aan dat Rockefeller's presidentiële ambities destijds werden gefnuikt door zijn echtscheiding en tweede huwelijk. De eliminatie van personen kan zelfs vrij secuur
werken wanneer zij niet door het publiek, maar door de nieuwe 'kingmakers', het korps van verkiezingsreporters, wordt uitgevoerd. In de krant
leest het publiek dan wel dat de eliminatie van Muskie in 1972 het gevolg
was van zijn publieke huilbui toen zijn vrouw door de modder werd gehaald. Maar in feite waren perslui reeds vroeger overtuigd dat Muskie's
temperament veeleisende crisissen niet aankon. De huilbui was de laatste
druppel. Nadien gold hij als definitief uitgerangeerd.
Wij hebben weliswaar makkelijk de indruk dat deze aandacht voor de per-
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soon te weinig aandacht voor het beleid inhoudt. Wij wensen dat de politicus op het schild geheven wordt omwille van de goede zaak en in dienst
van een reeds uitgestippeld programma. In de Verenigde Staten schijnt politiek veel meer een kwestie van persoonlijke ambitie te zijn. Ten dele is dat
juist. In de nieuwe wereld hoeft men er zich niet voor te schamen zijn ambitie te rechtvaardigen als een streven naar 'power'. De term heeft soms
een vies geurtje maar lang niet zo vaak als onze 'macht'; hij betekent immers tevens `gezag', `ambt', en `verantwoordelijkheid'. Vaak heeft hij dezelfde gevoelswaarde als `geld' en `roem': ze behoren alle tot de geneugten
van dit leven op voorwaarde dat men ze, hoe dan ook, behoorlijk aanwendt.
Maar dat sluit nog niet in dat er helemaal geen controle is op de politieke
leider. Meestal komt die achteraf: volgens de constitutie door de wetgevende vergadering en de gerechtshoven, en in de praktijk door de rusteloze
speurders van de pers. De leider krijgt dus geen carte blanche, in de gepersonaliseerde politiek nog minder dan elders. Integendeel, hoe meer
redenen er waren om een kandidaat te steunen, des te meer redenen zijn er
ook om hem later af te keuren; des te groter is de speurzucht van zijn publiek en de bereidheid om van de ene stemming in de andere om te slaan.
Het schandaal is endemisch in dit politieke spel, het is de keerzijde van de
personalisering. De president krijgt nu eens applaus, dan weer gejouw. Van
één ding kan hij zeker zijn: van de grondige ambivalentie van zijn publiek.
Kennedy had dit publieke forum in het leven geroepen, maar de presidenten
na hem hebben er zich gevoeld als de christenen tussen de leeuwen van de
arena. Vooral Nixon moet dààr, door zijn politieke nederlagen, ervaren
hebben dat hij geen grote publieke persoonlijkheid was. Hij was een ernstig,
maar ook een vrij saai man. Ook zijn gezin had niet erg veel entertainmentvalue. Het leende zich niet eens tot één of ander vermeend schandaaltje:
Mr. en Mrs. Nixon waren het decorum in persoon. Dit alles zou leiden tot
een hongerdieet voor de pers. En het was vroeger al duidelijk geworden dat
ze hem niet mochten.
Het was dus begrijpelijk dat Nixon bij zijn verkiezing in 1968 een defensieve tactiek uitstippelde. Hij had zich omringd met specialisten van public
relations. Zelf zou hij zich zo lang mogelijk op de achtergrond houden. En
elk initiatief zou zorgvuldig gekeurd worden op zijn waarde voor het publieke forum. De vraag `of iets de affiche zou houden in Peoria', d.i. in het
stadje van de gemiddelde Amerikaan, werd een beruchte uitdrukking. Het
hele volume van de White House Transcripts staat vol met uitingen van
deze obsessie.
Wanneer Nixon opteerde voor het isolement, was deze keuze dus niet onberedeneerd. Men heeft hem o.a. aangewreven dat hij zijn eigen stafleden
zoals Haldeman, Ehrlichman en hun ondergeschikten, een parallelle administratie heeft laten vormen, die de administraties van de diverse ministeries moest controleren of zelfs buiten spel zetten. Dit versterkte inderdaad
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nog zijn isolement. Maar de administratie in Washington is hoofdzakelijk
bemand met democraten en gediplomeerden van de oostelijke Ivy League
universiteiten (Harvard, Yale, enz.). Voor de republikeinse Californiërs die
ietwat schichtig het Witte Huis binnentrokken was de voorkeur voor autonomie niet helemaal abnormaal.
Dat alles heeft niet mogen baten. Door een samenloop van omstandigheden
zou het Nixon zijn, die de druk van het publieke forum het zwaarst te verduren kreeg. De inspiratie en de plannen van de Kennedy-administratie waren nog opgezet door een groep intellectuelen die de macht over het woord
koppelden aan een groot politiek optimisme èn aan een beperkte ervaring
met de mislukkingen die elk concreet beleid te wachten staan. Aan de opvolgers Johnson en Nixon werd de confrontatie met de mislukkingen gelaten. Johnson heeft nog van de inspiratiegolf na de moord op Kennedy
gebruik kunnen maken om de enorme plannen van de Great Society door
te drukken. Maar ook hij zou al ondervinden dat hoge verwachtingen bij
pers en publiek uitlopen op diepe frustraties zodra deze plannen in de uitvoering getest worden.
De tragedie van Nixon is geweest dat de oorlog in Vietnam de ontnuchtering
in deze tweede fase heeft doen omslaan in ergernis en verbittering. Toen
Nixon het beleid overnam stond het land reeds stijf van de argwaan. Vooral
op de campus van de universiteit, die Escuriaal van de intellectuele elite,
zijn de traditionele 'wittebroodsweken' van de nieuwe president bijzonder
kort geweest.
Over zijn politieke kleur was men het in het politieke forum reeds vroeg
eens geraakt. Bij de verkiezing kreeg hij, in de perceptie van het publiek,
een plaats aan de uitgesproken rechterzijde, niet ver van Goldwater, Agnew
en Reagan. Hij is inderdaad verplicht geweest allerlei minder doeltreffende
programma's uit de vaart te nemen. De initiatieven die ze vervingen, waren
niet steeds zà conservatief: het beleid van zijn administratie ten voordele
van de rassenintegratie in de zuidelijke scholen was zelfs een verbluffend
succes. Maar precies dit feit kon hij bezwaarlijk in het publieke forum adverteren: het progressieve deel van zijn gehoor zou hem daarvoor toch geen
krediet geven en de zuidelijke conservatieven zouden zich door hem verraden voelen.
Misschien heeft Nixon zelf geen lijn kunnen trekken in zijn beleid, tenzij
wellicht op het domein van de buitenlandse politiek. Maar op het gebied
van de binnenlandse politiek, die voor het publiek in de V.S. veel belangrijker is, is hij er zeker niet in geslaagd zijn beleid enige duidelijkheid te
geven. Het gevolg was dat hij nog nauwelijks achter één of andere beleidslijn scheen te staan. Weinigen raakten wijs uit zijn strategie, zo die al bestond. Hij leek opportunistisch en inconsistent. Zijn maatregelen werden
vaak geargumenteerd met budgettaire beschouwingen die niets zegden over
zijn eigen overtuigingen. Kortom, zijn presidentiële stijl leek het imago van
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tricky Dick te bevestigen. Hij heeft de eisen van de gepersonaliseerde politiek fataal onderschat.
Hoe deze stijl aanvankelijk bij het grote publiek is overgekomen, is niet
duidelijk. De toespraken van Nixon waren van een ontstellende wazigheid.
Zij staken vol morele oproepen en zwaaiden voortdurend met een of andere
vlag. Nixon scheen aan te nemen dat het minder aankomt op de inhoud
dan op de overtuiging waarmee iets gezegd wordt. Zeker toen de vragen
omtrent Watergate steeds preciezer werden, is dit een vergissing gebleken.
Steeds meer hoorde men de wrange bedenking: 'You can fool some of the
people all of the time; you can fool all of the people some of the time; but
you cannot fool all of the people all of the time'.
Het staat nu wel vast dat Nixon's gebrekkige mededeelzaamheid het journalistenkorps, dat dag in dag uit met hem op pad moest, heeft doen huilen
van ergernis. Tijdens zijn tweede campagne bleef Nixon op het Witte Huis
en liet de campagne over aan zijn luitenanten. Toen kon Dan Rather van
C.B.S. het niet meer harden dat deze man zich, onder de dekmantel van
zijn ambt, onttrok aan elke discussie en elke kritiek. Steevast begon hij
daarom zijn verslag uit het Witte Huis met de inleiding 'From the Nixon
campaign in the White House ...', om zo aan alle daden van de president
een electorale kleur te kunnen geven. Het lijkt erop dat vèèr Watergate de
journalisten zelden een aanleiding kregen om hun mening over Nixon te
luchten. Watergate, eens aan het rollen gebracht, bood een unieke kans.
En te oordelen naar de volharding waarmee zij de zaak in de actualiteit gehouden hebben, moeten wij daarin wel een meesterlijke ezelsstamp vanwege de journalisten zien, waarbij die van `la mule du pape' bij Alphonse
Daudet slechts een onschuldig trapje was.
Wij moeten toegeven dat de eisen door het publiek aan deze president gesteld, niet ongerechtvaardigd waren. Maar wat voor elke politieke leider al
een hachelijke taak geweest ware, moest een man met Nixon's beperkte
psychologie tot een breekpunt brengen. Johnson is er nauwelijks aan ontsnapt door zich niet meer verkiesbaar te stellen. En zelfs Kennedy diende
in zijn laatste maanden op te tornen tegen een wel zeer weigerige publieke
opinie.
De beperkingen van Nixon's persoonlijkheid waren een dubbele handicap,
omdat ze weldra gemeengoed van de opinievormers werden.
Elke Amerikaanse president mag rekenen op talloze biografische beschouwingen, die gaan van gladde vleierij tot tomeloze kritiek. Nixon heeft wel
een bijzondere slechte beurt gemaakt, omdat hij de psychologen scheen aan
te trekken als geen andere president sinds Wilson. Misschien heeft hij in
zijn autobiografisch Six Crises toevallig te veel voer voor psychologen geleverd. In elk geval hebben zijn biografen met Freudiaanse gusto erop gewezen hoe het politieke optreden en het ego van deze president steeds weer
in elkaar verstrengeld geraakten. De crisissen die Nixon beschreef, zoals
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b.v. het zogenaamde 'keukendebat' met Chroesjtsjov, werden opgeblazen tot
historische gebeurtenissen, hoewel ze vooral Nixon's psychologie onthulden. Hij vertoonde de neiging om elk probleem in termen van strijd, van
vriend en vijand, van samenzwering en ontmaskering te zien. Hierin manifesteerde deze politicus een totaal gebrek aan humor en een te beperkt
psychologisch repertorium. Meer dan één biograaf voorspelde dat zulk tekort zich vooral in intense crisissen zou wreken.
Iedereen die Nixon in zijn laatste persconferenties aan het werk heeft gezien, kan enkel met deze psychologen instemmen. De verbetenheid waarmee hij voor de dag kwam was schrikwekkend. Voor Nixon was de prijs
van enig ongelijk bekennen, van elke soepele tactiek, te hoog, het stond op
één lijn met capitulatie voor een geniepige vijand; liever alle inmenging met
de inbraak hardnekkig loochenen dan een tactiek van uitleg en excuses
moeten hanteren die hem volkomen onvertrouwd was. Watergate betekende
een ramp voor Nixon, niet omwille van de inbraak, maar omwille van zijn
falen voor het publieke forum, in conspectu omnium.
Het zou Nixon natuurlijk geholpen hebben indien hij qua persoonlijke moraal sterker had gestaan. Er is nogal wat heibel gemaakt rond Nixon's zogenaamde belastingontduiking en de verfraaiingswerken aan zijn villa.
Blijken van grote fijngevoeligheid zijn dat niet, maar de eigenlijke politieke
moraal kwam hier nauwelijks in het gedrang. De eisen van het publieke
forum zijn uiteindelijk wel morele eisen maar men mag zich toch niet verkijken op de morele schuld van Nixon in de Watergate-kraak. Die is misschien inderdaad erg diffuus. Dergelijke initiatieven gaan uit van een netwerk van personen veeleer dan van één individu; geen van allen heeft voldoende informatie om volledig verantwoordelijk genoemd te kunnen worden. De verdeling van informatie en verantwoordelijkheid werd zeker niet
speciaal voor de Watergate-aangelegenheid ingesteld: deze structuren moeten te allen tijde voorkomen dat de president met overtollige informatie
overstelpt wordt.
Het uiteindelijke raakpunt van de verantwoordelijkheid van de president en
de morele eisen van het publiek, ligt op het domein van het morele leiderschap in het publieke forum. Evenzeer als een politieke leider hoort de
gepersonaliseerde president een symbolische, morele leider te zijn; is hij
dat niet, dan laat hij midden in het publieke forum een vacuüm achter. Daar
lag dan ook het breekpunt voor Richard Nixon. Na de eerste berichten
over het Watergate-schandaal zijn hij noch zijn medewerkers erin geslaagd,
een morele interpretatie van hun optreden te geven, wanneer die van hen
verlangd werd. Ook in de White House Transcripts schijnen zij hun tactiek
en strategie als volstrekt a-moreel te beschouwen. Hun discussies doen op
het eerste gezicht koel en beredeneerd aan. Maar tevens blijkt een morele
bijziendheid die niet opgewassen was tegen de complexiteit van de situatie.
De morele duiding van hun eigen actie kwam niet meer ter sprake.
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Weinig dingen zijn zo ergerlijk voor een politicus als een stelletje beunhazen te moeten aanhoren, die geen inzicht hebben in de complexiteit van
de besluitvorming en maar blijven moraliseren over zijn doen en laten.
De ethische normen die de eigenlijke binnenskamerse beslissingen beheersen zijn moeilijk verstaanbaar te maken aan het altijd wat verstrooide publiek daarbuiten. Maar deze uitdaging om voor het publieke forum te komen
kan men en mag men soms niet uit de weg gaan. Niets is zo fataal geweest
voor Nixon als het schuilgaan achter 'de nationale veiligheid'. Zo heeft hij
voor het publiek laten blijken dat hij de uitdaging niet aankon.
Uiteindelijk is het oordeel van het publiek nog vrij trefzeker uitgevallen.
Het hoefde niet veel van de details van Watergate af te weten om te kunnen
merken dat hij op het kritieke punt een pover figuur sloeg. Maar wie zou
het beter gedaan hebben? Dienen wij niet veeleer te besluiten dat onze
morele cultuur ontoereikend is om op dergelijke uitdagingen in te gaan? In
feite vraagt de gepersonaliseerde politiek om een filosoof-koning en die zijn
erg zeldzaam.
Het publiek, d.i. vooral de pers, zou nu nog een stap verder dienen te gaan
en te erkennen dat personalisering verleidt tot overspannen verwachtingen
waaraan weinig politici kunnen voldoen. Lippman heeft vroeger reeds laten
opmerken dat de persoonlijkheid van de president dringend aan enige deflatie toe is. Sommigen hebben ook gemeend dat een meer bescheiden figuur
als Gerald Ford juist nu bijzonder op zijn plaats is.
Is het deze verandering, die in de laatste Amerikaanse verkiezingen tot
uiting kwam? Heeft het publiek zich afgewend van een kiesstelsel, dat
hoofdzakelijk op de persoonlijkheid van de kandidaten gericht is? Zullen
de partijen en hun programma's nu eindelijk meer belang krijgen?
Sommigen putten hoop uit de verkiezing van de jonge Edmund Brown in
Californië. Brown heeft er een punt van eer van gemaakt niet toe te geven
aan de normale patronen van de verkiezingscampagnes. Hij heeft een teruggetrokken, introverte persoonlijkheid en verbergt dat ook niet. Hij is zeker
geen kampioen van de schouderklopjes en van het `baby-kissing'. En hij is
hardnekkig de nadruk blijven leggen op zijn politiek programma.
Maar bij nader toezien blijkt dat ook deze trekken allengs weer verwerkt
worden ten behoeve van publiciteit en personalisering. De pers kan het
gewoon niet laten. Het enige effect van zijn optreden zou kunnen zijn dat
de personalisering verruimd wordt met een andere dimensie, nu gebleken
is dat het publiek open staat voor leiders met een ernstiger imago.
Ondertussen werd de personalisering, als band tussen leider en publiek, nog
niet vervangen. Tegenover Ford bestaat nog dezelfde ambivalentie als
tegenover de vroegere presidenten. Eén enkele beslissing, de amnestie voor
Nixon, lijkt voldoende om de stemming te doen omslaan. Zoals in het oude
Rome, is ook thans nog de Tarpeïsche rots dicht bij het Capitool.

Kleio, een muze met verantwoordelijkheid
Waartoe bestuderen we geschiedenis?
Aanzet tot een antwoord

Marcel Chappin

The death of the past does not
deny a future for history.
J. H. Plumb

Een probaat middel om machtsposities te versterken, om tegenstanders te
overtuigen en om aanhangers te winnen is eeuwenlang het beroep op het
verleden geweest. Hoe grijzer dat verleden, des te beter; en het schijnt dat
men het nooit té grijs kon maken.
Farao's bewijzen hun onaantastbare macht met lijsten van koningen die
teruggaan tot op de goden zelf. Middeleeuwse historieschrijvers laten het
Hollandse gravenhuis afstammen van de Trojanen en tonen daarmee de
`Ebenburtigkeit' met de Romeinen, souvereine rijksbeheersers krachtens
hogere beschikking. 1 In de zeventiende en achttiende eeuw stellen Engelse
edellieden stambomen op die teruggaan tot aan Romeinse consuls of voornoemde Trojanen; de familie Popham komt zelfs `aandragen' met de ark
van Noë. 2
Te beginnen met diezelfde zeventiende eeuw gaat dit middel langzamerhand
aan werkzaamheid verliezen. De reformatie – gesplitst in een katholieke en
een protestantse beweging – had meer dan ooit tevoren het beroep op het
verleden ten dienste van eigen gelijk gestimuleerd. Maar vanwege de bestaande controverse wordt men gedwongen steeds nauwkeuriger te werk te
gaan; een nauwkeurigheid die ook groeiende was op grond van de renais-

1 Jan Romein, De functie van een historische fictie. De vermeende afstamming der
Germanen uit Troje in verband met het begrip der translatio imperii. (1930). In zijn
bundel: Historische lijnen en patronen. Een keuze uit de essays. Amsterdam. 1971,
pp. 13-22. Recensie in Streven april 1973, p. 718.
2 J. H. Plumb, The death of the past. London, 1969, p. 33. Kerngedachte van dit lezenswaardige boek: het verleden dat gezag sanctioneerde is dood, maar de geschiedenis kan
nog functioneren ten dienste van de sociale verandering. Een reactie (de drang naar
waarheid is de enige legitimatie van de historicus) geeft H. W. von der Dunk,
J. H. Plump en de crisis van de historische wetenschap. In Tijdschrift voor geschiedenis
84 (1971) pp. 149-157. Kritiek op dit artikel plus nog een weerwoord: H. de Lange,
Kritische reflectie als spanningsmeter en oriëntatie voor het historisch referentiekader.
In Tijdschrift voor geschiedenis 85 (1972) pp. 149-157.
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sance en haar nieuwsgierigheid. De basis voor de latere geschiedwetenschap
wordt gelegd. Steeds meer legenden worden als zodanig herkend.
`The past has always been a handmaid of authority' 3, maar dit verleden-alsstille-kracht, dit verleden van `zo hebben we het altijd gedaan', dit verleden
dat heerst via structuur, ceremonie en traditie – dit verleden is ten dode
gedoemd.
De geschiedwetenschap brengt het dodelijke slagen toe. In de achttiende
eeuw wordt de benaderingswijze van de werkelijkheid – en dus ook van het
verleden – alweer een stuk rationeler en sceptischer; niet-Europese culturen krijgen behalve belangstelling ook waardering 4 ; de `gelaagdheid' van
het verleden komt steeds meer bloot te liggen. De negentiende eeuw verhevigt opnieuw het beroep doen op het verleden, nu vanuit romantische
gevoelens omtrent nationale identiteit en – wat later in de eeuw – ten dienste
van nationalistische pretenties. Wanneer dan tegelijkertijd in alle wetenschappen de verfijning van methoden voortgaat en de kritische zin wordt
gescherpt, krijgen we voor de geschiedenisstudie als resultaat: machtige
bronnenuitgaven en een groeiende relativering omtrent eigen verleden bij
de verstandigen. Langzamerhand blijken er zoveel factoren in het historisch
proces waar te nemen te zijn, dat het moeilijk wordt die allemaal in kaart
te brengen.
Dodelijker gif voor het verleden is de – van de ontwikkeling van de geschiedwetenschap niet los te denken en er beïnvloedend en beïnvloed mee
samenhangende – reusachtige stroomversnelling op technisch en maatschappelijk vlak.
Zó dood is het verleden in onze dagen, dat denkers die de hedendaagse
samenleving trachten te analyseren omdat deze ons voor zulke problemen
stelt – ik denk maar eens aan theologen die beroepshalve zich altijd moeten
beroepen op een boodschap uit het verleden –, onze tijd karakteriseren als
beheerst door het primaat van de toekomst. 5
Het feit dat het verleden, dat zo heerlijk kon sanctioneren, dood is, verhindert niet dat er nog altijd een beroep op gedaan wordt.
Dat kan gebeuren op een wijze die zich gedeeltelijk onttrekt aan wetenschappelijke kritiek, namelijk als mythe. 6 De mythe `God-NederlandOranje' is mogelijk wat verbleekt en `het heilige Rusland' krijgt niet veel
3 Plumb a.w., p. 40.
4 Een enkele opmerking over de ontwikkeling van de geschiedwetenschap binnen het
kader van de Verlichting in mijn schets: Verkenning van een tijd. De donkere zijde
van de Verlichting. In Streven december 1973, pp. 273-285.
5 Zo bijv. E. Schillebeeckx, Het Nieuwe Godsbeeld, secularisatie en politiek. In Tijdschrift voor Theologie 8 (1968) pp. 44-65. Speciaal pp. 46-47.
6 Vergelijk Hermann von der Dunk, Mythe en geschiedenis (1972). In zijn bundel:
Kleio heeft duizend ogen. Over historie en historici. Assen, 1974, pp. 94-111.
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kans, maar hoe staat het met `het protestantse Engeland', `het eeuwige
Frankrijk', `het betere Duitsland', `het unieke Amerika'? 7 Legenden zijn te
ontmaskeren, maar geschiedinterpretaties die historische feiten niet zozeer
verdraaien dan wel overstijgen, zijn vrijwel immuun voor een dergelijke behandeling.
Dat beroep op het verleden kan ook geschieden – vaak met meer succes dan
legitimiteit – door verwijzing naar concrete feiten. Ik noem enkele voorbeelden die ik toevallig aantrof; het minst toevallige zal ik nader uitwerken.
Voor de Amerikaanse rechter gedaagde demonstranten tegen de oorlog in
Vietnam verdedigen hun acties als constitutioneel door te wijzen op de
acties die uitliepen in de onafhankelijkheidsverklaring en het opstellen van
een grondwet voor de Verenigde Staten in 1776. 8
Griekse kolonels die in 1967 een anti-democratische staatsgreep plegen,
dopen hun actie `revolutie' en proberen iets van het glorievolle, progressieve
en menslievende aureool dat verbonden is met sommige revoluties – de
Franse revolutie waaraan nog zoveel te ontmaskeren valt 9 kan genoemd
worden, de daaraan voorafgaande en ermee verbonden Amerikaanse van
1776, dan als vanzelf de daarmee weer verbonden Glorious Revolution (!)
van 1688 in Engeland, 1° en misschien niet minder de grote revoluties aan
het eind van de Eerste Wereldoorlog en niet te vergeten die allergrootste
welke nog bezig is en die dekolonisatie heet – voor zich in de wacht te
slepen. Tevergeefs overigens.
Een godsdienstsocioloog die in 1972 zicht wil geven op de crisis van de
katholieke kerk in Nederland, verwijst naar de stadia in de geschiedenis van
het Uitverkoren Volk ; hij neemt de structuur van die geschiedenis over en
houdt ons kerkelijk herstel als verwachtbaar voor ogen. 11
In het kader van een campagne tegen Confucius verschijnen in 1973 in
Chinese tijdschriften lovende woorden voor keizer Ch'in Shih-huang (221210 v. C.), die aristocratisch conservatisme bestreed, o.a. door boeken te
7 Hoe de mythe van het unieke Amerika doorgewerkt heeft in de geschiedschrijving
en hoe historici -- maar met welke moeite – kunnen helpen deze blikvernauwing te
doorbreken, vindt men geschetst bij M. C. Brands, Het unieke Amerika, Assen, 1970.
(Inaugurale rede Universiteit van Amsterdam).
8 Thomas J. Osborne, 1776 and the New Radicalism. In: Thought. Review of Culture
and Idea. (Fordham University) 48 (1973) pp. 19-32.
9 Op een van de talloze problemen (in hoeverre was er sprake van een proletarische
revolutie?) werd ik weer eens attent gemaakt door Jacques Charpentier, Le mythe de
la révolution trahie. In Nouvelle Revue des Deux Mondes. 1973, pp. 528-536.
10 Vergelijk Bernard Bailyn, The ideological origins of the American Revolution.
Cambridge (Mass.), 1967. Recensie in Streven 22 (1969) pp. 758-759.
11 J. Auping, Verzuiling en ontzuiling. De huidige kerkcrisis in historisch, godsdienst sociologisch perspectief. In Streven 25 (1972) pp. 859-865. Nieuw is de vergelijking
(een theologische (!) interpretatie van de geschiedenis) niet; calvinisten zagen het
Nederland van Opstand en Tachtigjarige Oorlog ook als een Nieuw Israël.
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verbranden en geleerden levend te begraven. Een hardhandigheid die vergeleken wordt met de `heilzame' terreur van Robespierre en aldus verdedigd. 12
Wanneer tegenstanders van de VVD de kiezers willen waarschuwen, wijzen
ze naar diegenen die het in de zeventiende en achttiende eeuw in de Hollandse steden voor het zeggen hadden. Regenten en hun mentaliteit dienen
nader bestudeerd te worden om het stemmen voor de VVD tot iets afschrikwekkends en immoreels te maken. Om de VVD nog beter te doorgronden
zou eigenlijk ook nog het ontstaan van de macht van regenten nagegaan
moeten worden, dus de opstand van de steden tegen de centraliserende
maatregelen van de Habsburgse landsheer en in samenhang daarmee weer
de feitelijke onafhankelijkheid van de boerengemeenschappen aan de monding van de Rijn na de Karolingische periode. 13 Deze zo vérgaande studie
zou een manier zijn om de geschiedenis nog een directe rol in ons dagelijks
leven te laten spelen en die studie daarom rechtvaardigen. Dat is overigens
in die visie de enig mogelijke rechtvaardiging. Als iets maar nut heeft, dan
mag het. 14
Veel van deze beroepen op het verleden – waarbij dat verleden niet alleen
de 'handmaid' voor het gezag, maar ook voor de revolutie moet zijn – gebeuren niet op grond van voorafgaande studie van dat verleden. Een bepaalde overtuiging is er al en baseert zich op ervaringen in eigen leven, op
meevallers en teleurstellingen, baseert zich op vooroordelen en napraten.
Die aanbevolen studie zal daarom ook niet meer zoveel toevoegen, wie weet
bij voldoende nauwkeurigheid zelfs afbreuk doen aan de gevestigde mening.
Het voorbeeld van de VVD moge, daar dit de aanleiding is geweest van
mijn beschouwingen `over geschiedenis' in dit tijdschrift, wat nader uitgewerkt worden.
Wil men tegen de VVD ageren met het schrikbeeld van `regentenmentaliteit'
– en meent men dit vooral te moeten ophangen aan de leidende personen
in onze achttiende eeuwse steden – kan men dan niet beter ter lezing voor12 Cf. het kwartaaloverzicht in The China Quarterly 57 (1974) pp. 207-210. Het over
Robespierre vermelde las ik op een niet meer te achterhalen plaats. Voor een overzicht
van de campagne tegen Confucius: Norbert Sommer, Kon f uzius and Maos `Neuer
Mensch'. Ursprung, Verlauf and Motive der chinesischen Konfuzius-Kritik. In Stimmen der Zeit, Band 192 (1974) pp. 533-543. En de artikelen van Léon Trivière. Wat
heeft Mao tegen Confucius? in Streven, nov. 1974, pp. 128-139, en dec. 1974, pp. 205214.
13 C. J. Boschheurne, Over geschiedenis. In Streven februari 1971, pp. 545-546. In
Streven van mei 1971 reageerde ik: Over geschiedenis. Een repliek (pp. 852-858). Sommige gedachten hernam ik in `Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog'. Grenzen van de geschiedschrijving in Streven van februari 1974, pp. 478-488.
14 Iets over deze problematiek bij Corn. Verhoeven, Het nut der filosofie. In Streven
24 (1971) pp. 705-718.
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houden het eerste deel van de door Jo van Ammers-Kiiller geschreven
trilogie `theeren, knechten en vrouwen' 15? Want gaat men meer in detail
de machtsverhoudingen en de personen van die tijd bestuderen, zouden dan
toch niet te veel nuances aangebracht moeten worden? Het zijn toch heel
verschillende omstandigheden waaronder men toen en nu in de maatschappij staat. De geschiedenis herhaalt zich niet, integendeel: de tijden veranderen!
Op welke gronden komt men ertoe `datgene wat de VVD werkelijk wil'
– de vraag is of die partij dat zelf wel weet 16 - zo makkelijk te vangen binnen de termen van de economische, sociale en politieke verhoudingen van
de zeventiende en achttiende eeuw? Ik laat het aan een lid van VVD over
zich te weren tegen de exclusieve (?) koppeling tussen regentenmentaliteit
en zijn partij, maar ik heb de indruk dat een begrip hier erg statisch wordt
gebruikt. Is het alleen al voor het eind van de achttiende eeuw moeilijk om
die regenten onder één hoedje te vangen, 17 hoe onmogelijk wordt het `heersende groepen' van verschillende eeuwen op één lijn te stellen. Of gaat het
erom alleen maar tot een algemene uitspraak te komen dat macht corrumpeert of zoiets?
En gaat men dan nog verder terug in de geschiedenis, zoals is voorgesteld,
en blijken de voorvaderen van de regenten degenen te zijn die onze handelssteden tot welvaart hebben gebracht, die de vestiging van een centralistisch
en absolutistisch gezag in de Nederlanden hebben verhinderd – wordt het
dan niet nog moeilijker om de VVD zwart te maken? Of zal men dan niet
zien dat het in de eeuwen daarvoor weer om andere groepen mensen gaat,
om andere families – maar op welk punt moet ik dan de continuïteit zoeken? Wat zal ik anders concluderen dan dat er altijd een kleinere of grotere
groep is geweest die het voor het zeggen heeft gehad en dat bv. economisch
overwicht daarin een belangrijke factor is. Maar is dat wel een nieuw inzicht? En meer nog: wat heb ik daaraan om de maatschappij van nu te
veranderen?
Een actieplan is niet op te stellen door naar de Hoekse en Kabeljauwse twisten te kijken. Blijf ik bij de grote lijn, dan is het algemeen. `Eerst steunend
op, later hem steunend, nog later, in de opstand, tegen hem en ten slotte
15 Eerste uitgave in 1934 te Amsterdam. Na de oorlog ook verschenen als `Tavelincktrilogie'. Tiende druk verschenen te Amsterdam in 1970.
16 Cf. Hans Smits, Vonhoff verlaat van Riels weg naar de 51 procent. De VVD op
de tweesprong. In Vrij Nederland van 9 maart 1974. Zie ook J. G. Bruggeman, Over
het hedendaags liberalisme. In Liberaal Reveil 16 (1974) pp. 32-43.
17 Over de groepen in de Nederlandse samenleving eind achttiende en begin negentiende eeuw: C. H. E. de Wit, De strijd tussen aristocratie en democratie in Nederland,
1780-1848. Kritisch onderzoek van een historisch beeld en herwaardering van een
periode. Heerlen, 1965. Voor de economische geschiedenis van de eeuw is onmisbaar:
Joh. de Vries, De economische achteruitgang der Republiek in de achttiende eeuw.

Amsterdam, 1959.
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zonder de vorst ontwikkelde de Kabeljauwse partij, d.w.z. de stedelijke
aristocratie zich tot de heersende klasse in Holland en zij zou dat, zij het in
telkens veranderde gedaante, tot op deze dag, blijven. De Kabeljauwen
werden regenten, de regenten, bourgeoisie en zoals de Kabeljauwen het
wonnen van de adel en de gilden, wonnen de regenten het van Oranje en
het "klootjesvolk" en bleef de bourgeoisie tot op dit moment in het bezit van
de feitelijke staatsmacht tegenover de opdringende arbeidersklasse'. 18 Wat
is dit anders dan een preek? Een overzicht misschien bedoeld om de slechtheid van de `huidige onderdrukking' nog duidelijker te maken en verzet op
te wekken; maar men zou zich er ook door kunnen laten ontmoedigen omdat het laat zien `dat het altijd al zo geweest is'. `Als je voor een dubbeltje
geboren bent, dan word je nooit een kwartje.'
Begin ik aan een analyse – de termen `adel', `stedelijke aristocratie', `bourgeoisie' en `klootjesvolk' nodigen daartoe dringend uit – dan moet ik wel
stoten op grote verschuivingen en ingewikkelde structuren en schijnt toepasbaarheid voor nu wel heel ver weg te liggen, omdat een vluchtige blik
al laat zien wat voor een verschillen bestaan tussen een samenleving die
leeft van landbouw en kustvaart en een die het hebben moet van industrie
en dienstverlening. ik denk dan ook nog eens aan de `geestelijke' verschillen: de bedreigde maar nog ongebroken christenheid aan het eind van de
Middeleeuwen, een verlicht protestantisme in de achttiende eeuw, de secularisatie van dit ogenblik.
Het zal echt een overvragen worden – dat is vragen naar wat er niet is –
indien men door studie van onze vaderlandse geschiedenis rechtstreekse
conclusies wil maken ten aanzien van de VVD.
Zelfs een zo specifiek beroep op het verleden vanuit een of andere probleemstelling in een wetenschappelijke reflectie is niet zonder risico. Heel
algemeen kan men veilig stellen dat studie van de geschiedenis onontbeerlijk
is voor de vorming van inzicht in de problemen die men bestudeert. `Il faut
apprendre à penser par l'histoire' roept een militair historicus ons toe. 19
Maar een militair socioloog die het actualiseert, ontkomt niet aan heftige
kritiek. `Studie van de eerste 25 jaren van de 80-jarige oorlog kan zeker
licht werpen op hedendaagse pogingen met wapengeweld de bestaande orde
te veranderen. Wanneer ik mij dan ook met dit tijdvak bezig houd gebeurt
dit niet uit puur historische belangstelling, maar juist om te zijner tijd meer
inzicht te verkrijgen in het bij hedendaagse opstanden gebruikte geweld',

18 Jan en Annie Romein, De Lage Landen bij de zee. Amsterdam, 19735, p. 111.
H. P. H. Jansen schreef een uitstekend boekje — zonder vermanende vinger —: Hoeksee
en Kabeljauwse twisten. (Bussum, 1966.) over deze periode.
19 Eric Muraise, Introduction a l'histoire militaire. z.pl. (1964), p. 7.
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meent de militaire socioloog Teitler. 20 Maar zo wordt deze poging beoordeeld: `... de pseudo-historische werkwijze van Teitler. Hij snijdt een drietal gevallen uit hun diachronische ontwikkeling, gaat ze min of meer onderling vergelijken en toetst vervolgens de verkregen historische evidentie aan
zijn hypothesen. De uitkomst is bepaaldelijk geen verrassing: de auteur
vindt zijn premissen bevestigd in de case-studies. Het tegenovergestelde zou
inderdaad hebben verrast.' 21
Natuurlijk zal men om een bepaald probleem aan te pakken – heel nauwkeurig – de voorgeschiedenis ervan moeten bestuderen. Wie met mensen te
maken heeft, dient om met respect en met effect te kunnen handelen, te
weten wat voor een vlees men in de kuip heeft. Geschiedenis als hulpwetenschap is onontbeerlijk; maar eerder zal men negatieve aanwijzingen krijgen
(`dit kun je beter niet proberen en dat andere liever laten') dan positieve
werkwijzen. En dan nog: President Wilson stelt aan het einde van de
Eerste Wereldoorlog zijn Veertien Punten op als voorwaarden voor het
aanvaarden van een Duitse capitulatie. Die punten waren niet duidelijk en
vertraagden het einde van de slachtingen. President Roosevelt wil in de
Tweede Wereldoorlog die fout vermijden en komt voor alle duidelijkheid
met `onvoorwaardelijke overgave'. Dit nu zou `het betere Duitsland' verlamd hebben in pogingen tot omverwerping van het nazi-regime. 22 Het
rendement van het willen leren van vroegere fouten zou ook eens geanalyseerd moeten worden betreffende de dekolonisatie.
Is het dan toch niet beter om Kleio maar `gewoon' muze te laten zijn? Niet
willen beginnen concrete resultaten te vinden voor het dagelijkse leven hier
en nu, niet op `nut' gericht te zijn? In zekere zin kun je dan overal beginnen,
ook al zal de actualiteit eerder naar het ene dan naar het andere onderwerp
doen grijpen. Wat zal men dan als resultaat krijgen?
Steeds weer een kennismaking zal het zijn, een kennismaking met andere
mensen, andere tijden, andere culturen. Dat verrijkt ons, dat verruimt onze
geest, of om het meer toe te spitsen: dat geeft ons een kritische houding. Die
kennismaking kan ons laten zien dat wat er nu aan structuren en samenlevingsvormen bestaat, niet onaantastbaar is. Ons gevoel in een unieke tijd
te leven – zoiets kan blikvernauwend werken – worde erdoor gerelativeerd.
Bezig zijn met het verleden kan helpen in te zien dat strijd voor verande-

20 Ger Teitler, Toepassing van geweld. Sociologische essays over geweld, verzet en
militaire organisatie. Meppel, (1972), p. 63.
21 Recensie van Herman de Lange in Tijdschrift voor geschiedenis 87 (1974) pp. 219220.
22 Dit voorbeeld wordt gegeven door Hermann von der Dunk, Een onwetenschappelijke wetenschap (1968) in zijn bundel Kleio heeft duizend ogen, p. 13 en 20.
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ringen succes kan hebben, dat mensen het vermogen hebben geweldige
problemen het hoofd te bieden, uitdagingen aan te nemen. Een al te grote
angst voor `de schaduwen van morgen' kan erdoor verminderd worden en
een utopische toekomstverwachting, bv. zich baserend op een idealisering
van het proletariaat, naar normale proporties teruggebracht. Nauwkeurige
studie van de geschiedenis laat zien dat rassisme noch `klassisme' benen
hebben om op te staan, ook al hebben we al rare bokkensprongen op dit
gebied gezien.
Nauwkeurige studie – steunend op nieuwe wetenschappen als sociologie en
psychologie en onder impuls van contemporaine toestanden – heeft ons
veel gevoeliger gemaakt om veel meer factoren te onderscheiden in de
menselijke samenleving in haar ontwikkeling. Het gaat niet alleen om de
`grote mannen', maar alle geledingen spelen mee; en aan economische verhoudingen en de psychologie van bepaalde groepen mag niet meer voorbij
gezien worden. `De belangrijke persoonlijkheden – om een voorbeeld te
noemen – worden doorzichtiger als representanten van een groep of een
stroming; wij zijn meer gaan letten op tot nu toe onderbelichte bevolkingsdelen, die door oudere historici met algemene classificaties werden afgedaan, zoals "het grauw", "de vreemdelingen", "de vagebonden", net alsof er
nog een paar kisten aardappelen waren blijven staan, die volledigheidshalve
moesten worden meegenomen.' 23
Zo kan het gebeuren dat een met nauwgezetheid en open geest bedreven
geschiedenisstudie meer dan vroeger inspireert tot kritisch bewustzijn ten
aanzien van de positie van alle mensen. En zoiets werkt dan als het goed is
toch nog door in de praktijk van het dagelijkse leven. En uit deze verfijning
(zo men wil `verwetenschappelijking') van de geschiedwetenschap vloeit
ook nog voort dat veel meer mensen dan vroeger – en juist zij die vroeger
hun lot gelaten droegen – tot kritisch bewustzijn komen. Want de verbrede
aandacht in de geschiedsch rijving voor hun lotgenoten van vroeger tijden
geeft een punt van identificatie en inspiratie.
Een gelukkige omstandigheid daarbij is dat diezelfde nauwkeurigheid ons
doet vasthouden aan de overtuiging dat wat ook de rol weze van economische verhoudingen, machtsstructuren en politieke constellaties, de mens
zelf de hoofdrolspeler is – de verantwoordelijke hoofdrolspeler. Alleen is
ons nu gebleken dat allen een rol hebben, ook al hoede men zich voor
simplificaties vanwege de traditionele geschiedsch rijving en vergete men
niet dat `leidende personen' in het ontwikkelingsproces eerder veranderingen op gang gebracht hebben en daarom – want het gaat toch om het
bestuderen van veranderingen – evenredig veel aandacht behoren te krijgen.
De mensen zijn hoofdrolspelers en zelfs inhumaan gedrag (als het dichtdraaien van een oliekraan of het gijzelen van een Franse ambassadeur)
23 ibidem p. 14.
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wordt nooit zozeer door materiële omstandigheden opgedrongen, dat
– wanneer we niet met pathologische gevallen te maken hebben – het ook
niet door een wilsbeslissing anders had kunnen gaan. Zoals onze samenleving mi is, is hij door mensen gemaakt.
Wie dus – juist in de bedoeling alle en vooral de onderliggende mensen te
helpen bij hun eigen kritische bewustwording – eenzijdig de 'structuren' wil
bestuderen en beschrijven, gaat ironischerwijze in tegen eigen doelstelling.
Onleesbaar wordt een dergelijke geschiedschrijving en hij haalt ieder identificatie- en inspiratiepunt weg. Dan krijgt men werkelijk te maken met
mandarijnenpraat! 24
Vanuit wetenschappelijke verantwoordelijkheid zal men – ook ongewild –
kunnen bijdragen tot 'kritische bewustwording'. Maar er is ook nog een
maatschappelijke verantwoordelijkheid aan te geven, die de historicus in
dezelfde richting zal doen werken. Dat hangt samen met een ander inzicht
dat we verworven hebben. Ieder die geschiedenis vertelt of schrijft kan in
zijn verhaal geen afstand nemen van normen over mens en maatschappij.
Ook het schrijven van geschiedenis 'zoals het ging' met afstand van oordelen over de handelende personen, met opzijzetten van eigen gevoelens en
opvattingen, met een zo goed mogelijk inleven in het gebeuren, deze geschiedschrijving zoals die vooral in het historisme gestalte kreeg – en zeer
vele en leesbare boeken opleverde – houdt toch een parti-pris in, een politieke keuze die niet zelden in conservatieve richting gaat. 25 Het is ermee
als met de zo vaak beleden onpolitieke houding van officieren; dat is in
feite een politieke keuze, in concreto meestal voor het bestaande en/of wettige gezag.
Beïnvloeden zal een historicus altijd en dat brengt de verantwoordelijkheid

24 Aldus letterlijk M. C. Brands over de door mij al eens eerder gesignaleerde dissertatie van Kees Bertels, Geschiedenis tussen structuur en evenement. Amsterdam, 1973.
Brands spreekt in Verharde geschiedenis: van geval tot getal, van incident tot systeem
(in Hollands Maandblad 15 (1973) pp. 12-20) ook over 'een nogal opgewonden proefschrift', 'als een kompas dat naar alle windrichtingen tegelijk wijst'. De door Brands in
dit artikel eveneens bekritiseerde K. L. Poll reageert fel: De methode van Brands
(in Hollands Maandblad 15 (1973) pp. 57-62).
Dat er evenwicht tussen structuur en evenement gevonden kan worden moge blijken
uit het in dit opzicht zo van onverdachte zijde komende werk van de Russische
historica A. D. Lublinskaya, French Absolutism: the crucial phase, 1620-1629. Cambridge, 1968.
25 Een aantal aspecten van het historisme, vooral gecentreerd rond de historicus
Friedrich Meinecke worden uitgebreid behandeld in M. C. Brands, Historisme als
ideologie. Het 'onpolitieke' en 'anti-normatieve' element in de Duitse geschiedweten..
schap. Assen, 1965. Op deze dissertatie volgt discussie: H. W. von der Dunk, Friedrich
Meinecke en het historisme; een blik terug. In Tijdschrift voor geschiedenis 79 (1966)
pp. 24-37; M. C. Brands, Het 'onpolitieke' en 'anti-normatieve' element in de Duitse
geschiedwetenschap. Ibidem, pp. 175-184.
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met zich mee voor een positieve invloed te kiezen. Een positieve invloed die
wij in onze samenleving alleen maar kunnen zien als gaande in de richting
van meer vrijheid, gelijkheid en broederschap; meer democratisering, meer
tolerantie, meer spreiding van kennis, rijkdom en macht.
Op de keuze van onderwerpen kan dit van invloed zijn, meer nog op de
wijze van behandeling. Dat moet het sterkst naar voren komen bij die geschiedkundigen die of omdat ze veelgelezen en beeldvormende overzichtswerken schrijven of omdat ze de gave hebben meeslepende populaire boeken (biografieën!) te doen verschijnen of omdat ze onderwijzend voor een
susceptibel gehoor staan, werkelijk invloed hebben. `Im Geschichtsunterricht werden Identifikationsprozesse initiiert. Identifikationsmuster, die
Schiller sich ohne jegliche Chance einer Realisierung aneignen, sind im
individuellen und im politisch-gesellschaftlichen Bereich gef.hrlich. Daher
ist es wichtig dass die Schiller sich nicht mit grossen Persbnlichkeiten als
den ubermlichtigen Subjekten der Geschichte in irrealer Weise identifizieren
sondern in der Geschichte Erfahrungen von Menschen und Gruppen nachvollziehen, die bei aller kritischen Distanz auch auf ihren Lebensbereich
iibertragbar sind und die Schiller in ihrer Selbsterfahrung als Subjekte der
Geschichte st eken.' 26 Wat voor het onderwijs hier op zeer sterke wijze
wordt uitgedrukt, geldt naar verhouding ook voor andere groepen mensen
die men met zijn werk bereikt.
Nog heb ik niet helder – en dat moet dus nagegaan worden – hoe bijvoorbeeld deze aanpak uitpakt in het onderwijs van alle dag. Algemeen kan wel
gezegd worden dat de `grote mannen' een bescheiden plaats krijgen, dat
sociale verhoudingen meer bekeken worden, dat `de stillen in den lande'
aan het woord komen, dat vredespogingen niet voortdurend in de schaduw
van oorlogsoverwinningen moeten staan, enz. In een ander verband wordt
wel gesproken over `de gevaarlijke herinnering van het lijden' die nodig is
om de toekomst te kunnen bouwen. 27
Niet alle concrete gevolgen van de geschetste verantwoordelijkheid voor het
historisch werk kan ik nu al in kaart brengen. En slechts in algemene termen kan ik hier maar iets zeggen over de correcties van eenzijdigheden die
langs deze weg zouden kunnen binnensluipen. Een dialoog tussen historici
blijft voortdurend nodig. De relevantie van te bestuderen of te behandelen
onderwerpen mag niet te gemakkelijk bepaald worden door één groep: noch

26 Annette Kuhn, Ein f iihrung in die Didaktik der Geschichte. München, 1974, pp.
13-14. Het eerste hoofdstuk van dit boek is ook te vinden als artikel: Geschichtsunterricht im Widerstreit. In: Neues Hochland 66 (1974) pp. 67-75.
27 Zie Johann Baptist Metz, Toekomst vanuit de herinnering aan het lijden. In:
Concilium 8 (1972) no. 6, pp. 5-21. Verge lijk ook zijn artikel Kleine apologie van het
verhaal in Concilium 9 (1973) no. 5, pp. 58-73.
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door de zogenaamde heersende klasse, die brood- en opdrachtgever zou
zijn, noch door contesterende groepen die gelijk hebben in hun protesten
en edel zijn in hun doelstellingen, maar het zelden kunnen stellen buiten
enorme simplificaties, noch door een passief publiek dat alleen het `spannende' leest om zich te kunnen ontspannen. De beste correctie moet komen
van het verleden zelf. Want ook al bestaat geschiedenis in zekere zin alleen
maar bij de gratie van onze interpretatie, zij kan alleen gebaseerd zijn op
harde feiten, die niet in alle richtingen te gebruiken zijn.
Een voortdurende arbeid moet er verricht worden en nu de verruiming van
de geschiedwetenschap zoveel factoren in het spel heeft gebracht wordt de
historicus die door wil dringen in de menselijke werkelijkheid onder het
aspect van haar ontwikkeling door de eeuwen heen, bescheiden. Hoe weinig
kennis kan hij zich maar eigen maken alleen al uit de naar schatting 2 à 20
miljoen artikelen die er jaarlijks verschijnen in de – voor alle wetenschappen samen – 30.000 à 100.000 tijdschriften. Deskundigen zeggen: tussen
de één en vier procent. 28
Kleio is niet alleen een muze met verantwoordelijkheid, maar ook een
muze met overwerk.

28 Heinrich Uray, Dokumentation mit dem Computer als Ausweg aus der Informationskrise? In: Biblos. Oesterreichische Zeitschrift t fur Buck- and Bibliothekwesen 22
(1973) pp. 2-17.

Polanski's Chinatown: I'histoîre se répète
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Het is in de literatuur zowat de gewoonte geworden om op geregelde tijdstippen het einde van één of ander literair genre te voorspellen. Toen
Becketts absurde drama's, Robbe Grillets nouveau roman en Ungaretti's
experimentele gedichten verschenen, was dit nogmaals een gelegenheid om
plechtig te verklaren dat toneel, roman en lyriek hun uiterste grenzen als
genre hadden bereikt.
Dergelijke uitspraken zijn zeker geen privilege van de literatuur. Hoeveel
filmcritici het einde van de western als genre hebben onderschreven is
moeilijk na te gaan. Dat dit eveneens gebeurde voor het thriller- en meer
precies voor het detective genre mag ons niet verwonderen. Tussen Conan
Doyle's Sherlock Holmes en de onverwoestbare Mannix staat een heel
regiment ongemeen intelligente, onweerstaanbare en super-viriele private
eyes, die in een minimum van tijd de onmogelijkste problemen zowel in de
bioscoop als op de beeldbuis oplossen: Hercule Poirot, Perry Mason, Nick
Carter, The Saint, Arsène Lupin, Lemmy Caution en last but not least
Maigret. Allen behoren ze tot hetzelfde prototype; de ene weliswaar met
een oosters tintje: Charly Chan, de andere kreupel (maar toch nog zeer
viriel): Ironside, een derde alleen maar wat dikker: Cannon. Er lopen soms
wel wat uitspringertjes tussen zoals Father Brown en Miss Marple, maar
tenslotte behoren die dan toch tot de intellectuele elite. Toch had men reeds
ingezien dat detectives niet noodzakelijk feilloos hoefden te zijn om door
het grote publiek geapprecieerd te worden: dit ondervond Humphrey
Bogart die zowel de rol van Sam Spade vertolkte in The Maltese Falcon
('41) van John Huston als deze van Philip Marlowe in The Big Sleep ('46)
van Howard Hawks, één van de vele films naar een roman van successchrijver Raymond Chandler. In laatste instantie -- en het verschijnsel deed
zich ook voor in twee andere takken van het thrillergenre: de politie- en
spionagefilm – diende men dan de held te vermenselijken en die `vermenselijking' ging zo ver dat men er tenslotte een anti-held aan overhield, een
private eye die dan niet meer zo viriel, onweerstaanbaar en onkwetsbaar
was en die dikwijls zelf de speelbal werd van politieke of andere intriges.
In de spionagefilm degradeerde James Bond tot de kwetsbare Harry Palmer
in Sydney Furie's The Iperess File ('65) of tot de trieste Alec Leamas in
Martin Ritts The Spy who Came in from the Cold ('65). In de politiefilm
werd de `untouchable' Elliot Ness de gewetensvolle Bullitt in Peter Yates'
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gelijknamige film ('68) of de keiharde Popey' Doyle in W. Friedkins The
French Connection ('71). En in het detective genre werd Philip Marlowe
... Philip Marlowe. Inderdaad! Regisseur Robert Altman zocht zijn inspiratie opnieuw bij Raymond Chandler en maakte in '73 zijn film The
Long Goodbye met in de hoofdrol Elliott Gould die – zo beweerde men –
nu definitief en eens en voorgoed met het detective imago zou afrekenen.
En uiteraard begon men van uit alle hoeken te schreeuwen over het einde
van een filmgenre, tot dan Francis Ford Coppola in The Conversation ('74)
Harry Caul ten tonele voerde. Veiligheidshalve sprak men nu in veel matiger termen over een vernieuwing in het thrillergenre. En terecht! Want
zoals Alan J. Pakula reeds in '71 het detective genre had verrijkt met zijn
psychologische schets Inspecteur Klute, zo heeft ook Coppola het genre
vernieuwd binnen de perken van het genre zelf, en dit in de zin van: het
detective genre is dood, leve het detective genre!
Enkele maanden na The Conversation verscheen een nieuwe film: Chinatown, regisseur: Roman Polanski, genre: detective!
Het is mij reeds meermaals opgevallen hoe dikwijls ikzelf – en, naar ik vermoed, ook anderen – een bepaald regisseur scrupuleus met één bepaald
genre associëren: Francesco Rosi met de politieke film, André Cayatte met
de gerechtelijke film, John Ford en Sam Peckinpah met de western. Als die
regisseurs dan met een ander filmgenre uitpakken, komt dit enigszins bevreemdend voor. Ontegensprekelijk associeert men de naam Roman Polanski (1933-) met de horror-film: films als Repulsion ('65), The Fearless
Vampire Killers ('67), Rosemary's Baby ('68) en grotendeels Macbeth ('71)
zijn verantwoordelijk voor deze reputatie. Maar er is ook nog Mes in het
Water ('62) en Cul de Sac ('66). Na deze zes films werd de naam Polanski
voor mij synoniem van kwaliteitswerk, van filmevenement. Toen realiseerde hij What? ('72) en ik heb twee jaar nodig gehad om in te zien dat
een briljant regisseur ook wel eens het recht heeft zich te vergissen. Het is
dan ook begrijpelijk dat ik Chinatown sceptisch onthaalde: eerst en vooral
kon ik de naam Polanski niet met een detectivefilm associëren en daarenboven was er What?. Chinatown heeft veel goedgemaakt. Niet alleen sluit
hij volkomen aan bij de vorige zes films, maar bovendien meen ik hem te
mogen beschouwen als de meest gave Polanski qua vorm en inhoud en dit
ofschoon een film als Rosemary's Baby mij emotioneel meer aangesproken
heeft. Zowel Rosemary's Baby als Chinatown werden gedraaid in Hollywood -- blijkbaar het ideale werkterrein voor de man die tenslotte als eerste
IJzeren Gordijn-regisseur daar een film kon draaien – en dat betekent een
pluspunt als we bedenken dat What? (oorspronkelijke titel Che?) een Italiaans-Frans-West-Duitse co-produktie was.
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De plot
De film begint in medias res: een dame die beweert de echtgenote van
Hollis Mulwray te zijn, geeft detective Jake Gittes de opdracht haar man te
schaduwen omdat ze hem ervan verdenkt een verhouding te hebben met
een jong meisje; het onderzoek mag kosten wat het wil: Hollis Mulwray is
immers de hoofdingenieur van Energie en Waterwegen. Gittes vergaart het
nodige bewijsmateriaal en een krant maakt de hele zaak publiek. Wanneer
de volgende dag de èchte mevrouw Mulwray haar ongenoegen laat blijken
over die ongewenste publiciteit, vermoedt Gittes dat hijzelf en zeker Hollis
Mulwray gebruikt werden in een frame-up. Hij probeert de feiten te reconstrueren en ziet nu duidelijk in dat Hollis in een gevaarlijk politiek spel
verwikkeld is: als hoofdingenieur had hij tegen de bouw van een nieuwe
dam gestemd – de vorige was wegens de slechte bodemgesteldheid ingestort – die water moest bezorgen aan het reeds door droogte geteisterde Los
Angeles. Wanneer enkele dagen later Mulwrays lijk uit één der waterreservoirs wordt opgevist – men wil dit als zelfmoord doen voorkomen –
wil Gittes het onderzoek verderzetten ondanks de tegenkantingen van zijn
ex-collega Lou Escobar.

Wat hem in de hele affaire vooral intrigeert is de raadselachtige mevrouw
Mulwray. Staat zij achter dit `waterschandaal'? Aanvankelijk meent Gittes
van wel, te meer daar ook zij niet verder op de zaak wenst in te gaan. Hij
komt ook te weten dat zij de dochter is van Noah Cross, Hollis Mulwray's
ex-partner, toen beiden nog de maatschappij voor Energie en Waterwegen
beheerden. Die dochter–vader relatie is wel erg bevreemdend daar mevrouw Mulwray op alle mogelijke manieren het contact met haar vader wil
vermijden. Geleidelijk aan ontdekt Jake dat niet de dochter, maar wel
Noah Cross de touwtjes in handen heeft: 's avonds wordt er in het geheim
water uit de reservoirs geloosd; dit afgeleid water is niet bestemd voor de
sinaasappelplantages nabij de North West Valley zoals Cross wil doen geloven, maar wel voor de North West Valley zelf die Cross nu, wegens de
droogte, zeer goedkoop opkoopt om ze dan na de irrigatie peperduur te
verkopen. Om die grond ongemerkt te verkavelen, gebruikt hij de namen
van de pensionaires in een ouderentehuis; de 'liefdadigheidsinstelling' die
zich om de oudjes `bekommert' wordt uiteraard ook door hem beheerd!
Ondertussen vindt Gittes de pseudo-mevrouw Mulwray vermoord in haar
appartement en wanneer hij uiteindelijk ontdekt dat Hollis Mulwray's vermeende verhouding niemand anders is dan de dochter van mevrouw
Mulwray èn haar eigen vader, begrijpt hij mevrouw Mulwray's verwoede
pogingen om deze incestueuze verhouding kost wat kost voor haar niets
vemoedende dochter–zuster verborgen te houden. En zoals Gittes reeds
éénmaal faalde toen hij nog in Chinatown dienst deed, kan hij ook nu niet
verhinderen dat mevrouw Mulwray tijdens een wanhopige poging om sa-
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men met haar dochter te ontsnappen door de politie neergeschoten wordt.
Noah Cross gaat vrijuit en de enige troost die één van Jakes assistenten kan
geven is: `Vergeet het maar Jake, dit is Chinatown'.

Een lineair chronologisch verhaal
Polanski bouwde hier consequent een lineair verhaal op, gezien vanuit het
standpunt van de private eye: het perspectief van het ganse verhaal is dat
van Gittes, die in elke sequens aanwezig is en dus geen enkel moment van
het scherm verdwijnt. Nergens wordt het verhaal van buitenaf aangevuld,
zodat we uiteindelijk op één enkele figuur zijn aangewezen om de intrige
te begrijpen. Dit is een hele opgave voor de regisseur, te meer daar Polanski
zich heeft willen beperken tot een chronologisch verhaal, uiteraard zonder
flash-backs of flash-forwards. De toeschouwer is dus verplicht samen en
tegelijkertijd met Gittes de plot in mekaar te puzzelen zonder dat hij daarin
geholpen wordt door een puzzelmontage zoals die gebruikt wordt in Citizen
Kane van Welles of Slaughterhouse Five van Hill. Deze werkwijze is ongebruikelijk in het thrillergenre omdat de regisseur door dit procédé geen
enkele informatie kan achterhouden. Reeds in Rosemary's Baby volgde
Polanski dit patroon, zij het dan minder strikt (Rosemary beleeft haar jeugdherinneringen in een droom).
Dit heeft uiteraard tot gevolg dat het lineair chronologisch verhaal dubbele
bodems krijgt die, net als in George Roy Hills stuntfilm The Sting, perfect
functioneren. Bepaalde sequenties krijgen hierdoor een totaal andere betekenis. Mysterieuze, beklemmende scènes zijn in feite alledaagse, banale
gebeurtenissen: zo is de spannende woestijnsequens niets anders dan een
gewoon gesprek tussen Hollis en een Mexikaans jongetje te paard; een
liefdesintrige is een uitstapje van vader en dochter. Omgekeerd krijgen
banale gebeurtenissen een nieuwe dimensie: het gesprek van Jake met een
Chinese tuinman, die met zijn Pidgin English de Engelse r verbastert tot 1
en dus steeds maar klaagt: `Zout water-Slecht voor glas', leidt tot de ontknoping van de intrige; zelfs een totaal onbelangrijk personage als Curly
wordt later functioneel in de plot gebruikt. Wanneer we een vrouw met
een blauw oog de deur voor Gittes zien openen, lijkt dit enigszins bevreemdend: kan men een nieuw personage introduceren op het einde van een
film? Maar als we even later Curly zien, is de associatie met de woedende
echtgenoot uit de openingssequens vlug gemaakt. Het geeft Polanski tevens
de gelegenheid de toeschouwer voor het lapje te houden en hem te desoriënteren, één van de vele kentrekken die hij – samen met zijn voorliefde
om in zijn eigen films op te treden – gemeen heeft met die andere grootmeester.
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De toeschouwer desoriënteren
Eén van de belangrijkste elementen uit Polanski's desoriëntatieproces is
het feit dat de dingen in zijn films dikwijls niet dat zijn wat ze schijnen te
zijn! Het hospitaal in de openingssequens van Repulsion bijvoorbeeld, blijkt
een schoonheidssalon te zijn. In Chinatown is de openingssequens die volgt
op de zwart-wit generiek een erotisch (zwart-wit) beeld van een man en een
vrouw met de daarbij behorende genotskreten. Het beeld is echter gewoon
één van de vele bezwarende (zwart-wit) foto's die een bedrogen echtgenoot
in de hand houdt. De vermeende genotskreten zijn uitingen van zijn verontwaardiging. Twee schoten en het geluid van een naderende bull-dozer blijken respectievelijk het openen van een waterreservoir en het geluid van het
eruit gutsend water te zijn. Het gekras aan een deur wordt niet veroorzaakt
door een belager, maar door twee werklieden die de naam van de overleden
Hollis Mulwray van een naambord schrappen.
Het is opmerkelijk hoe Polanski dit desoriëntatieproces versterkt naarmate
Gittes een klaardere kijk op de zaak meent te hebben: `Je kan denken dat
je het door hebt, maar dat is niet zo, geloof me vrij', merkt Cross ergens
cynisch op. De sleutelfiguur voor deze desoriëntatie is de enigmatische
mevrouw Mulwray die we bijna de ganse film door als de typische `femme
fatale' beschouwen. Zij is het die zoals Brigid O'Shaughnessy in The Maltese Falcon of zoals Eileen Wade in The Long Goodbye de ondergang van
de private eye bewerkt. Dit is althans wat Polanski ons doet geloven tot
dan op het einde van de film blijkt dat zij, misschien wel onrechtstreeks, het
slachtoffer wordt van Jake Gittes, l'homme fatal! In hoever zij zelf schuldig
is aan haar eigen ondergang laat Polanski in het midden. Op Jakes vraag
of zij door haar vader verkracht werd, antwoordt ze ontkennend. In hoever
zij iets van de frame-up afwist – ze probeert Jake toch te weerhouden van
een verder onderzoek – weten we niet, en aan Polanski hoeven we het niet
te vragen want die zou antwoorden dat hij het zelf niet weet: hij was toch
maar de regisseur! Polanski's voorliefde voor een poly-interpretatie en een
open einde blijkt uit al zijn films. Zelfs in Macbeth, gebaseerd op Shakespeares stuk, past hij het einde aan, terwijl hij in de rest van de film Shakespeare toch zeer getrouw volgt.
Of deze `poly-interpretabiliteit' nu ook het detective genre dient, is een
andere vraag en velen zullen zich ergeren aan de onopgeloste (misschien
wel onoplosbare?) vragen die Chinatown achterlaat. Dit, samen met Polanski's gereserveerde, koele en bijna gevoelloze behandeling van het onderwerp – een kritiek die ook geldt voor Mes in het water en Repulsion –
maakt een film als Rosemary's Baby voor mij emotioneel gemakkelijker
toegankelijk en dit ondanks de perfectie (hopelijk heeft dit woord nog bebetekenis!) van plot en vormgeving.
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Sfeerschepping
Polanski's gereserveerdheid ten opzichte van zijn onderwerp wordt grotendeels gecompenseerd door het handig inlassen van stemmingsbeelden. Wanneer we trachten de sfeer – en dit geldt voor de meeste Polanskifilms –
nader te omschrijven, dan zouden we kunnen zeggen dat sfeerschepping bij
Polanski een conglomeraat is van een minimum aan dialoog, een juiste
setting en een subtiele feeling voor het aanwenden van voorwerpen en geluiden. Een pamflet Dodelijke droogte in L.A.', een kanttekening in een
boek: 'Oak Pass: 7 kanalen in gebruik', een blinkend voorwerp in een vijver,
een reclamebord in een droge rivierbedding: Wordt eigenaar van een kantoor in dit gebouw', een plakkaat 'Verkocht, Streng verboden toegang', een
krant die Mrs. Mulwray in de hand houdt en een kool die op de grond
ligt ... stuk voor stuk voorbeelden van Polanski's feeling voor rekwisieten
die naast hun sfeerscheppende ook nog een commentariërende functie hebben: water wordt afgeleid terwijl Dodelijke droogte in L.A.' verschijnt; via
de krant die Mrs. Mulwray vasthoudt heeft haar dochter de dood van Hollis
Mulwray vernomen; de kool op de grond leidt de wanorde van de volgende
scène in: Ida Sessions ligt dood op de grond; en het reclamebord in de rivierbedding is een ironisch commentaar op de dood van Leroy Shuhard, de
man die naast Mulwray in een lijkenhuisje ligt opgeborgen.
Dezelfde sfeerscheppende, commentariërende functie vervullen druppende
kranen – en wie Repulsion gezien heeft weet welk effect Polanski daarmee
kan bereiken – krijsende meeuwen, sjirpende krekels enz.
Wat de setting betreft, de film speelt zich af in Los Angeles rond de jaren
dertig. Wie de huidige filmproductie volgt, weet dat die bewuste thirties
(en twenties!) aardig wat regisseurs geïnspireerd hebben: G. R. Hill in The
Sting, Sidney Pollack in The Way We Were, en natuurlijk Jack Clayton in
The Great Gatsby. Het is opvallend hoe al deze regisseurs hun setting gebruiken als een sentimenteel en romantisch verleden. Dit valt des te meer
op daar Polanski zich geen enkel moment inlaat met die nostalgie-rage.
Van de man die zijn film Macbeth liet voorafgaan door een uitgebreide
studie van het leven in de 12de eeuw en weigerde zijn scènes in Schotland
te draaien omdat hij de streek te toeristisch vond, kunnen we niets anders
verwachten dan een tot in de kleinste details verzorgde setting: duizend en
één props en een zwart-wit generiek maken de sfeer van de thirties voelbaar.
Het besloten karakter van de setting in Polanski's vorige films – we zouden
kunnen spreken over 'claustrofobistische' settings – heeft in Chinatown
plaats gemaakt voor een tegenpool: woestijn en oceaan (water) spelen een
belangrijke rol. Naarmate de referenties naar die twee veelvuldiger worden,
dringt ook de symboliek (we zitten dicht bij de oersymboliek) veel beter
door. `L.A. is een woestijngemeenschap' argumenteert de burgemeester van
L.A. in een vurig pleidooi voor de bouw van een dam. Acht-en-een-half
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miljoen is toch een redelijke prijs `om de woestijn uit onze straten te houden
en niet er middenin'. Wanneer Cross op het einde van de film ongestraft
vrijuit gaat, dan is wat de burgemeester van L.A. vreesde, `de woestijn midden in onze straten', realiteit geworden. `Die kerel kreeg water in zijn hersens' concludeert één van Jahes assistenten nadat hij Hollis Mulwray gevolgd is naar drie verschillende waterreservoirs; wanneer later Mulwray's
lijk uit het water wordt opgevist krijgt dit zinnetje een cynische ondertoon.
Reeds uit films als Repulsion, Cul-de-Sac en Rosemary's Baby blijkt dat
Polanski er een voorliefde voor heeft gebeurtenissen op twee plans gelijktijdig te laten afspelen, zodat er een duidelijk verband ontstaat in dezelfde
mise-en-scène, een verband dat bij een gewone montage verloren gaat doordat die gebeurtenissen dan na elkaar gemonteerd worden. Ook in Chinatown stelt Polanski mise-en-scène voor montage. De sequens aan zee bijvoorbeeld krijgt zijn betekenis door Polanski's camerastand: in vogelperspectief neemt de camera de riool waaruit water wordt geloosd op in
een eerste plan, terwijl in een tweede plan Mulwray aandachtig toekijkt; de
daaropvolgende close-up van Mulwrays gezicht spreekt boekdelen: water
wordt in het geheim afgeleid. Wanneer Gittes in een andere sequens vol
enthousiasme een aangebrande mop vertelt (in een eerste plan) aan zijn
assistenten, zijn deze niet in staat Gittes in de rede te vallen om hem ervan
te verwittigen dat er een vreemde vrouw (in een tweede plan) achter hem
staat te wachten. Uiteraard is Gittes dan de enige die met de mop kan
lachen tot blijkt dat die vreemde vrouw de echte mevrouw Mulwray is.

De private eye
Wanneer we in de literatuur geconfronteerd worden met een point-of-view
roman waarin het ganse verhaal gezien wordt vanuit het gezichtspunt van
één bepaald karakter, dan is een duidelijk inzicht in dat karakter een
primordiale vereiste om de objectiviteit van het verhaal te beoordelen. Vermits we in Chinatown volkomen afhankelijk zijn van Jake Gittes – de ganse
plot wordt vanuit zijn standpunt bekeken – is het voor ons uitermate belangrijk dit personage beter te leren kennen.
Het personage dat Robert Howne, Polanski's scenarioschrijver, heeft geconcipieerd, sluit volledig aan bij de Chandlereske traditie – vandaar de
vele knipoogjes naar de Humphrey Bogart films -- maar geeft tevens een
nieuwe dimensie aan de private eye.
`Dat is genoeg Curly, hou er maar mee op' zegt Jake tegen de wanhopige
bedrogen echtgenoot, `je kan de zonneblinden niet eten, ze hangen er pas
sinds woensdag' en met deze boutade zitten we regelrecht in het klassieke
detective portret. `Ze deugt niet' concludeert Curly. `Wat kan ik je zeggen',
repliceert Gittes, `je hebt gelijk, je hebt gelijk, je hebt gelijk'. De ganse film
door geeft Gittes spitsvondige kwinkslagen ten beste (en acteurs als Nichol-
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son kunnen die aardig overbrengen!) `Bent U alleen?' vraagt Ida Sessions,
de pseudo-mevrouw Mulwray, via de telefoon. `Is iedereen dat niet' merkt
Jake schamper op. Yelburton, Hollis Mulwray's opvolger, vraagt of Jakes
neuswonde nog pijn doet en krijgt als antwoord: `Enkel wanneer ik adem!'
Gittes heeft er ook niets tegen dat men de vis met de kop serveert: `Zolang
je de kip niet op die manier opdient', en wanneer Cross hem even later
vraagt of hij reeds met mevrouw Mulwray naar bed is gegaan, maakt hij
een cynische allusie op zijn eigen beroep: 'Indien je dat wil weten stuur
ik mijn assistent er wel op uit!' Deze manier van antwoorden blijkt een
handig verdedigingssysteem te zijn voor Gittes. `Is dat uw telefoonnummer?'
vraagt Escobar. `Ik weet het niet, ik bel niet zo dikwijls naar mezelf'. Wanneer even daarna een politieman zich nieuwsgierig afvraagt wat er met
Jakes neus schort, antwoordt Gittes: `Je vrouw geraakte van de kook, ze
kruiste haar benen een beetje te snel, als je begrijpt wat ik bedoel kameraad'. Een dergelijke taalvaardigheid wendt hij voortdurend aan om zijn
tegenstrevers te misleiden. Met mevrouw Mulwray tracht Gittes een tehuis
voor ouderen binnen te dringen onder het voorwendsel zijn oude vader
daar te `deponeren'. `Neemt U mensen met Joodse overtuiging aan?' `Nee,
excuseer'. `Nou, verontschuldig je maar niet. Mijn vader immers evenmin!'
Dergelijke boutades zijn niet enkel een ideaal verdedigingsmiddel voor de
private eye, ze behoren tot Polanski's uitgelezen repertorium. In The Fearless Vampire Killers tracht een jong meisje een vampier te bedwingen met
een kruisbeeld. `Oy-yoy. Je hebt met de verkeerde vampier te doen' grijnst
de Joodse vampier terwijl hij zijn tanden plaatst in haar blanke nek.
Voor Gittes is het gebruik van een dergelijke taal een middel om te ontsnappen aan de `phatic language', de alledaagse, vaak nietszeggende routinetaal. Wanneer de zoveelste cliënte hem die dag vertelt: `Ik denk dat mijn
man bij een andere vrouw gaat', kan hij zijn ongeïnteresseerdheid nauwelijks verbergen. Gittes `phatic' antwoord `Nee toch? Dat spijt me', doet even
onoprecht aan als Escobars `deelnemende' woorden bij de dood van mevrouw Mulwray's echtgenoot: 'U hebt natuurlijk mijn innige deelneming'.
Rake opmerkingen, vinnige repliek, grappige woordspelingen: dit alles behoort tot het pantser dat de private eye moet beschermen tegen zijn vijandige omgeving. 'Dit zaakje vereist een dosis finesse', plaagt Gittes, als zijn
twee assistenten na een dag werk slechts enkele foto's kunnen tonen. En
inderdaad, de nodige finesse schijnt Gittes wel te bezitten. Allerlei spitsvondige trucs wendt hij aan om zijn opdracht tot een goed einde te brengen
en de toeschouwer heeft steeds enige tijd nodig om te begrijpen waarin de
zin ligt van Jakes volgende ingenieuze zet: een uurwerk onder het wiel van
Mulwrays wagen is een controlemiddel, naamkaartjes van anderen fungeren
als toegangsbewijs, een stukgeslagen achterlicht als referentiepunt in een
achtervolging, doodsberichten worden aangewend om Cross te ontmaskeren en een hoestbui is een afleidingsmanoeuvre om ongemerkt een archief-
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blad uit een dossier te scheuren.
Hoewel Jake nog niet aan de perfectie van Harry Caul (The Conversation)
toe is – Chinatown speelt zich af in de thirties – weet hij toch op een even
handige manier de privacy van de anderen te bedreigen. En evenmin als
Harry Caul in het begin van The Conversation heeft Jake daardoor gewetensproblemen. Integendeel! Wanneer een man in een kapperssalon de opmerking maakt: `Wat een rotmanier heb jij om aan de kost te komen', is
hij in zijn beroepseer gekrenkt. 'Ik verdien mijn brood eerlijk' repliceert
Gittes heftig en inderdaad Jake Gittes – en niet `Gits' zoals Cross twee keer
erg nonchalant de naam uitspreekt, maar `Gittes – met twee t's' zoals Jake
zelf fier de journalisten meedeelt – is van kop tot teen een zelfbewuste
private eye met enerzijds een fijne neus voor geld waar het voorhanden is
– hij laat geen enkele gelegenheid voorbij gaan om contractueel een goede
prijs te bedingen – en anderzijds een sterk gevoel voor moraliteit en rechtvaardigheid. Vooraleer hij een aangebrande mop vertelt aan zijn collega's
stuurt hij, bijna scrupuleus conservatief, zijn jonge secretaresse buiten.

Boven- en onderlaag
Het duo Robert Towne (scenario-schrijver) – Jack Nicholson (Amerika's
topacteur), hier opnieuw verenigd na het succes van Hal Ashby's The Last
Detail, is Polanski's grote troef om van Chinatown een commercieel succes
te maken, en dat zal hij na de mislukking van What? wel nodig hebben. De
bovenlaag van de film – een detective met Bogey-allures die een complex
politiek schandaal ontsluiert en verliefd wordt op Faye Dunaway (de Bonnie van Clyde), die een incestueuze relatie gehad heeft met John Huston
(even goed vèèr als achter de camera) – is inderdaad afgestemd op een ruim
publiek dat niet teleurgesteld zal zijn in de vorm waarin deze concrete
motieven werden verwerkt.
Het is nu Polanski's verdienste geweest deze bovenlaag, dit concrete thema,
diepgang te geven door er een abstract motief doorheen te weven. De
normale werkwijze om een dergelijke combinatie te doen slagen is een
puzzelmontage met flash-backs en flash-forwards (cf. Slaughterhouse Five),
maar vermits Polanski aan een lineair chronologisch verhaal wilde vasthouden, heeft hij dit abstracte thema geleidelijk aan in de plot geïntroduceerd. Doorheen de ganse film zijn er verwijzingen naar Jakes verleden en
meer bepaald naar zijn vroegere functie bij de politie in Chinatown, de
vreemdelingenwijk in L.A. De sleutelsequens is de liefdesscène, de enige
in de film, tussen Jake en mevrouw Mulwray. Wanneer zij hem vraagt wat
hij deed in Chinatown, antwoordt hij ironisch: `Zo weinig mogelijk' en later
voegt hij daaraan toe: `Ik probeerde iemand voor ongelukken te behoeden
en het draaide er op uit dat ik er voor zorgde dat haar zeker iets overkwam'.
Mevrouw Mulwray's vraag of de vrouw waarover Jake spreekt gedood werd,
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blijft echter onbeantwoord.
Chinatown zelf geeft een antwoord op die vraag. Net als de held in een
Griekse noodlotstragedie is Jake gedoemd een stuk verleden, waaraan hij
heeft trachten te ontsnappen door de politie te verlaten, opnieuw te beleven. Wat hij ook doet, hij kan niet verhinderen dat een tweede keer en
waarschijnlijk onder dezelfde omstandigheden een vrouw het slachtoffer
wordt van een intrige. `L'histoire se répète' en naarmate Jake meer verwikkeld geraakt in de affaire, ziet hij klaarder in dat hij het fatum in de hand
werkt. Hoe meer hij mevrouw Mulwray tracht te helpen — het is Jake die
haar op het einde van de film aanraadt zich bij haar Chinese dienaar thuis
te verbergen — hoe meer hij haar ondergang bewerkt. `1712 Alemado. Weet
je waar dat ( = adres van haar Chinese dienaar) is?' vraagt mevrouw
Mulwray. `Zeker', antwoordt Jake ontreddert en Polanski neemt alle cinematografische middelen te baat — onder meer de meewarige trompetsolo
uit de generiek die dit beeld auditief omlijst — om te onderlijnen dat Jake er
zich op dat moment volkomen van bewust is dat hij de 'homme fatal' voor
mevrouw Mulwray is. Wanneer hij daarna zijn assistent naar dit adres laat
komen, roept deze verbaasd uit: `Jezus, dat is Chinatown!'
`Zo weinig mogelijk' zijn dan de enige woorden die Gittes na haar gewelddadige dood kan uitbrengen en Chinatown is er getuige van hoe Jake gevangen zit in de tijd: de tragiek van het verleden wordt actueel en de toekomst is in handen van een man als Noah Cross, die op Jakes vraag Wat
hoop je met dit ganse misdadig opzet nog te bekomen dat je al niet kunt
kopen met je vele geld', zonder aarzelen antwoord: `De toekomst, mijnheer
Gittes, de toekomst'.
De onderlaag van de film past volkomen in Polanski's pessimistische levensvisie. Elke Polanski-film is op de één of andere manier een illustratie van
de overwinning van het kwade in deze wereld. Zelfs in een overwegend
humoristische film als The Fearless Vampire Killers wil Polanski aantonen
dat men door het kwade te bestrijden — professor Abronsius en zijn
knecht Alfred trachten het vampirisme uit de wereld te bannen — het risico
loopt het nog meer te verspreiden. En Shakespeares stuk Macbeth, dat
eindigt met de overwinning op de ambitieuze tiran, wordt magistraal aan
deze levensvisie aangepast: de kreupele Donaldbain gaat op het einde van
de film, juist zoals Macbeth in het begin, de heksen raadplegen zodat we
in een vicieuze cirkel terecht zijn gekomen.
Op een dergelijke pessimistische filosofie is maar één reactie mogelijk:
die van Jakes assistent op het einde van de film: `Vergeet het maar Jake,
dit is Chinatown!'
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de maand december

De oorzaak dat dit overzicht korter en onvollediger is uitgevallen dan gewoonlijk,
ligt in de omstandigheid dat de samensteller gedurende vrijwel de gehele maand december plus de eerste week van januari buiten Europa vertoefde. Zo dit nodig blijkt, zal
in het volgend overzicht enige aanvulling worden gegeven.

• Internationale samenwerking
De Verenigde Naties
Steeds scherper begint zich in de Verenigde Naties een polarisatie af te tekenen
tussen enerzijds de Westerse mogendheden en anderzijds de hele meute van AfroAziatische landen, die samen met de Arabieren de dienst uitmaken in de Algemene Vergadering.
De consequenties van deze verscherping
laten zich nog niet helemaal overzien.
Vinnige disputen hebben zich in de loop
van deze maand ontwikkeld over de vraag
of de structuur van de Verenigde Naties
niet moet worden herzien in dier voege
dat de Algemene Vergadering wetgevende macht krijgt in plaats van, zoals tot nu
toe, enkel maar adviserende bevoegdheid.
Uiteraard pleiten de landen van de 'derde
wereld' daar krachtig voor, met de SovjetUnie, die zich in deze groep sterk maakt,
aan hun zijde. De Westerse landen echter
voelen er niets voor om zich door de derde wereld de wet te laten voorschrijven.
Liever laten zij de hele Verenigde Naties
in de steek. Zij beginnen al te dreigen
met het verminderen van hun bijdrage
aan de kosten. Van de drie- à vierhonderd
miljoen dollar die het in stand houden
van het apparaat kost, betaalt Amerika
een kwart, terwijl de landen van de derde wereld zoiets van 2 x/2 % bijdragen. In
het Congres van de Verenigde Staten zijn
al stemmen opgegaan om de 40 miljoen
dollar die Amerika aan de UNESCO bijdraagt, maar te schrappen, omdat de
UNESCO, door om politieke redenen Israël van zijn lidmaatschap uit te sluiten,
blijk heeft gegeven niet meer aan zuiver
humanitaire doelstellingen te beantwoorden, waar deze organisatie mee is opge-

zet. Op de landen van de derde wereld
maakt dat echter nauwelijks enige indruk,
omdat het voor de Arabieren een kleinigheid is om deze 40 miljoen uit hun oliemiljarden aan te zuiveren. En dan mogen,
voor wat hen betreft, de Amerikanen ophoepelen.
Om hun verlangen naar een meer betekenende positie van de Algemene Vergadering kracht bij te zetten, hebben de landen van de derde wereld een Verklaring
van de Economische Rechten aangenomen, die een pendant moet vormen van
de Verklaring van de Rechten van de
Mens, die ook door de Algemene Vergadering destijds werd aangenomen en terdege wetgevend effect heeft gehad. Het
initiatief tot een dergelijke verklaring is
twee jaar geleden uitgegaan van de Mexicaanse President. Zij houdt in, dat ieder
land recht heeft op zijn eigen rijkdommen
en dus elke willekeurige beperking kan
opleggen aan buitenlandse ondernemingen die zich met het winnen en exploiteren van die rijkdommen bezig houden.
Een kleine minderheid, waaronder de
Verenigde Staten en enkele Europese landen, hebben tegen deze declaratie gestemd, omdat zij ervan overtuigd waren
dat een rigoureuze toepassing ervan de
derde wereld meer kwaad dan goed doet,
omdat er dan geen enkele buitenlandse
onderneming meer het risico aandurft om
in de derde wereld te investeren. De Verenigde Staten echter hebben tegengestemd 'met leedwezen', zoals hun afgevaardigde verklaarde. Een politiek leedwezen overigens, omdat het voorstel van
Mexico was uitgegaan en Amerika goede
relaties met dit buurland zeer hoog aanslaat.
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Het olie-probleem
Toen verleden jaar de Arabieren begonnen met hun agressieve oliepolitiek, stelde minister Kissinger van de Verenigde
Staten voor een bijeenkomst te organiseren van de olie-gebruikende landen, teneinde tot een gezamenlijk standpunt te
komen tegenover de olieproducenten.
Daarbij stuitte hij op een onverbiddellijk
verzet van Frankrijk, dat in veel hogere
mate dan Amerika van de Arabische olieleveranties afhankelijk is. Frankrijk wilde
samen met zijn partners in de EEG afzonderlijk onderhandelen met de Arabieren en zag alleen heil in een internationale
conferentie, wanneer deze niet alleen de
olie-consumenten maar ook de olieproducenten omvatte mitsgaders de derde
wereld. Toegeven aan Kissinger zag
Frankrijk als een buigen voor de Amerikaanse suprematie en dat mocht onder
geen beding. Giscard blijkt nu soepeler te
zijn dan zijn voorganger. In een ontmoeting met President Ford op het Franse
eiland Martinique heeft hij water in zijn
wijn gedaan -- en dat voor een Fransman! Er komt een internationale conferentie, zoals Frankrijk die wilde, maar
daaraan vooraf gaat een internationale
bespreking van de olie-consumenten,
waar Frankrijk ook aan zal deelnemen.
Een eerste teken in ieder geval van verminderende animositeit tussen Frankrijk
en Amerika.

Latijns-Amerikaanse
samenwerking
Acht Latijns-Amerikaanse landen, Argentinië, Bolivië, Chili, Colombia, Ecuador, Panama, Peru en Venezuela, hebben
aan het einde van een driedaagse conferentie in Peru een gezamenlijke verklaring uitgegeven, waarin zij te kennen geven onderling te zijn overeengekomen
hun bewapening te beperken en geen aanvalswapenen meer te zullen kopen. Dit
wordt algemeen beschouwd als een belangrijke stap naar ontspanning in dit werelddeel, te meer omdat het hier acht landen betreft die allemaal wel onderlinge
punten van onenigheid hebben. Grensdisputen, die in het verleden al vaak tot ernstige spanningen hebben geleid. Veel
meer dan een hoopgevend begin is dit
echter nog niet zolang het grootste en
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machtigste land van Latijns-Amerika,
Brazilië, zich nog niet heeft aangesloten.
Brazilië grenst namelijk aan zes van de
acht landen, die deze verklaring hebben
getekend. Het ligt echter in de bedoeling
om in de zomer van 1975 in de Venezolaanse hoofdstad Caracas het overleg
over deze beperking van de bewapening
voort te zetten met alle Latijns-Amerikaanse landen.

De Europese Gemeenschap
President Giscard d'Estaing heeft zijn zin
gekregen. Nog net voordat Frankrijks
toerbeurt voor het bekleden van het voorzitterschap voorbij was, heeft hij, alle
aarzelingen van de andere leden der Gemeenschap ten spijt, zijn topconferentie
in Parijs bijeen kunnen krijgen. Die aarzelingen kwamen voort uit de omstandigheid dat niemand eigenlijk veel van deze
conferentie verwachtte. De Europese samenwerking staat nu eenmaal op zijn
laagste pitje. Van de 7000 stafleden die
het hoofdkwartier in Brussel bemannen,
is de ene helft vervuld van sombere voorgevoelens à la Kafka, terwijl de andere
helft zich à la Chaplin bezig houdt met
het ontwerpen van standaard-bier, standaard-brood en standaard sauce Béarnaise voor Europa. De jaren van het enthousiaste begin zijn voorbij. De grote
spelbreker, de Gaulle, is weliswaar dood
en begraven, maar het eng-Franse nationalisme dat hem bezielde, heeft zich nu
langzamerhand meester gemaakt van alle anderen. Zij kijken allemaal meer naar
hun eigen belang dan naar dat van de
Gemeenschap. Giscard mag ietwat tegemoet zijn gekomen aan degenen die institutionele veranderingen nastreefden,
zoals een rechtstreeks gekozen Europees
Parlement, maar de belangstelling daarvoor is intussen danig verbleekt. De economische problemen dringen zich meer
dan ooit naar de voorgrond en op dit terrein begint het leiderschap van Frankrijk
te verbleken. West-Duitsland komt steeds
sterker opzetten en zijn energieke kanselier Schmidt dreigt dan ook hoe langer
hoe meer Giscard te overvleugelen.
Op de Parijse topconferentie vormde de
eis van Engeland tot herziening van de
financiële voorwaarden voor Engelands
toetreding het eerste belangrijke agendapunt. Aanvankelijk leek het alsof dit een
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breekpunt zou worden. Giscard wilde van
een herziening dezer voorwaarden niets,
maar dan ook niets weten. Voor Wilson
echter was het van vitaal belang. Langzamerhand is hij en zijn regering ervan
overtuigd geraakt, dat het in Engelands
economisch belang is binnen de Gemeenschap te blijven, maar hij zit vast aan zijn
verkiezingsbelofte van een referendum.
Hoe listig hij de vraag zal formuleren die
hij aan het Britse volk voorlegt, moet nog
worden afgewacht, maar een succesje in
de topconferentie kon hij maar al te goed
gebruiken. Dat succesje heeft hij toch uiteindelijk gekregen. Een listig geformuleerd voorstel van Belgisch-Italiaanse origine, dat in uiterst voorzichtige termen
toch precies datgene bevatte watt hij wilde, kreeg uiteindelijk de instemming van
Giscard. Reden voor zelfs de conservatieve Engelse kranten om met grote koppen te berichten, dat Giscard had moeten buigen voor Wilson. Leve het referendum!
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Kreeg Engeland dus iets van zijn gading,
ook Italië en Ierland kregen enige kruimels van 's meesters dis toegeworpen in
de vorm van toezeggingen voor extra
steun voor de onderontwikkelde gebieden
in hun land. En ook Giscard kreeg iets:
zijn voorstellen om voortaan over Europese aangelegenheden te beslissen in topconferenties, die dan wel niet deze naam
behouden maar gewoon ministerraadsvergaderingen moeten zijn met de ministerpresidenten die de hoogste beslissingen
kunnen nemen, vond genade. Ook zijn
voorstel om het veto-recht, dat ieder lid
van de gemeenschap thans uitoefenen
kan, te beperken tot die problemen waarbij de vitale belangen van het betrokken
land zijn gemoeid, vond genade bij de
conferentie.
Zodat de conferentie toch niet helemaal
zonder resultaat is gebleven. 1975 zal een
moeilijk jaar voor de Gemeenschap worden maar er is kans op overleving gebleven. Dart is tenminste iets.

• Internationale conflicten
Cyprus
Veel later dan hij oorspronkelijk van plan
was, is Aartsbisschop Makarios naar zijn
eiland teruggekeerd na eerst in Athene
uitvoerig met de Griekse autoriteiten
overleg te hebben gepleegd. Voor zijn vertrek uit de Griekse hoofdstad gaf hij duidelijk te kennen, dat hij, eenmaal als
staatshoofd op Cyprus teruggekeerd, zo
spoedig mogelijk de oude toestand zou
herstellen: een Cyprus met een staatshoofd, een regering en hoogstens een paar
concessies aan de Turkse minderheid. Hij
zag zich weer terug in al zijn glorie en de
ontvangst die de Grieks-Cyprioten hem
bereidden, kon hem in die blijde verwachting slechts bevestigen. Hij zou de Turken
wel eens laten zien wie de baas was. Het
is hem echter niet meegevallen. Het beeld
dat hij zich in ballingschap had gevormd
van de situatie op het eiland bleek allerminst in overeenstemming met de werkelijkheid. Voor het eerst in de veertien jaren van de Cyprische onafhankelijkheid
bleek de Turkse minderheid een macht te

zijn geworden waar rekening mee moest
worden gehouden. Makarios zag dat met
eigen ogen toen hij de vluchtelingenkampen bezocht, waar meer dan 100.000
Grieks-Cyprioten nu al meer dan vijf
maanden zijn ondergebracht nadat zij uit
hun woningen in het Turkse deel van het
eiland werden verdreven. Zij willen terug
naar hun woonsteden, maar de Turken
laten dat niet toe zo lang er geen bevredigende regeling is getroffen — en of er
nog iets anders is dat hun bevredigt dan
een opsplitsing van het eiland in twee delen, die hoogstens in federatief verband
tot elkaar staan, is de vraag. Als Makarios
niet wil wijken, blijven de vluchtelingen
in hun kampen en hun onderhoud alleen
al vergt een kleine 15 miljoen gulden per
maand uit de staatskas en het tekort op
de begroting is nu al tot enkele honderden
miljoenen opgelopen. Het eiland is voor
een groot deel verwoest en economisch zit
het volkomen aan de grond, mede omdat
een der belangrijkste bronnen van zijn
inkomen, de toeristenindustrie, vrijwel totaal is lamgelegd. In Athene was iedereen
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vriendelijk voor Makarios, maar alle
vriendelijkheid ten spijt heeft Karamanlis hem duidelijk te verstaan gegeven, dat
hij van Griekenland geen financiële steun
op lange termijn voor de Grieks-Cyprioten mag verwachten. Griekenland heeft
de handen vol aan zijn eigen problemen.
Makarios moest wel bewilligen in onderhandelingen, maar hoe ver het mandaat
van zijn onderhandelaars reikt, is nog niet
bekend.

Het Midden-Oosten
De kans op het behoud van de vrede in
het Midden-Oosten lijkt steeds kleiner te
worden. Vooral omdat Egypte ongeduldig wordt. Tot voor kort geloofde President Sadat nog in een mogelijk welslagen
van tripartite besprekingen tussen Egypte, Israël en de Verenigde Staten, die een
stap-voor-stap bereiken van een meer
duurzame vrede beoogden. Eerst zou Israël met Egypte tot overeenstemming
moeten komen en dan zouden onderhandelingen volgen met Syrië. Eerst de Sinai
en dan Golan. De moeilijkheid is echter,
dat Israël nauwelijks enige bereidwilligheid toont om zich in de Sinai ook maar
een duimbreed terug te trekken. Israël
praat wel maar doet niets En dat begint
Sadat de keel uit te hangen. Hij begint
eraan te twijfelen of Amerika wel voldoende druk op Israël uitoefent om zijn
goede wil te tonen. Bovendien staat hij
nu zelf onder de druk van de andere Arabische landen, die, nu zij eenmaal de Palestijnse bevrijdingsorganisatie van Arafat hebben erkend, niet meer van eenzijdige onderhandelingen tussen Egypte
en Israël willen weten. Zij willen onderhandelingen tussen alle betrokken
partijen, de Palestijnen en de SovjetUnie inbegrepen. Sadat heeft nu nog
een uitweg gevonden in een beroep
op de Sovjet-Unie om samen met Amerika als middelaar op te treden tussen
Egypte en Israël. Brezjnev zelf zal nu
midden januari een bezoek brengen aan
Cairo, maar of hij zal instemmen met een
vier-partijen discussie dan wel kracht zal
bijzetten aan het verlangen van de andere Arabische staten naar een hervatting
van de Genève-conferentie met alle betrokkenen samen, weet nog niemand. In
dat laatste geval is de stap-voor-stappolitiek van Kissinger mislukt. Dan komt
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het hele probleem met al zijn facetten
plompverloren op tafel en dan is de kans
op slagen minimaal geworden.

Cambodja
Vijf jaren duurt nu al de strijd tussen het
door-en-door corrupte bewind van maarschalk Lon Nol enerzijds en de communistische verzetsbeweging anderzijds. Het
aantal slachtoffers groeit met de dag en
zo ook de ellende van een uitgehongerde
bevolking. Het is een oorlog zonder
nieuws. 'Im Osten nichts Neues'. De Verenigde Naties hebben zich wel voor Nol
uitgesproken en zowel China als NoordVietnam steunen de opstandelingen, maar
noch van de ene noch van de andere kant
gaat het erg van harte. Herhaaldelijk is
al een beroep gedaan op Kissinger om iets
te doen, maar de Amerikaanse minister
van Buitenlandse Zaken heeft het veel te
druk met andere dingen om erop af te
gaan en bovendien kan de maarschalk
wat hem betreft in de lucht vliegen. Via
zijn ambassadeurs heeft hij al vele malen aangedrongen op maatregelen tot beperking van de corruptie, maar het is allemaal boter aan de galg. De regering van
de maarschalk is en blijft één corrupte
bende, die haar luguber bedrijf blijft uitoefenen omdat zij steunt op haar 'legaliteit' en op de vrees van Amerika voor een
nieuwe verstoring van het evenwicht in
het Verre Oosten. 'Het kan zo niet langer
meer', zeggen waarnemers, maar dat zeiden zij verleden jaar ook en het jaar daarvoor eveneens. En het kan nog lang duren eer de berustende boeddhisten in zo'n
land werkelijk in opstand komen.

Nederland
— Het sociaal-economisch beleid. Blijkens
de kamerdebatten rond de verschillende
begrotingen bestaan er nog steeds belangrijke verschillen van inzicht tussen de
regeringspartners omtrent het te voeren
sociaal-economisch beleid. De zogenaamde progressieve drie verwachten alle heil
van geld uitgeven door de overheid met
name aan de werkverschaffingsobjecten;
de confessionele partners geloven niet zo
in de alleenzaligmakendheid van overheidswerkverschaffing. Meer werk moet
komen van meer vraag en meer vraag
moet komen van meer beschikbaar in-

456

komen. De overheid moet wat minder
hebberig zijn, dan wordt de markt vanzelf soepeler en kan het bedrijfsleven weer
wat op gang komen. Helemaal duidelijk
durven de confessionelen deze gedachten
nog niet uit te spreken. Zij laten het maar
bij wat vrijblijvende sympathieverklaringen met de belastingbetaler en de middenstander en zij laten een man als prof.
Schouten op hun vergaderingen deze
denkbeelden verdedigen, vriendelijk naar
hem luisterend en zonder hem al te scherp
af of bij te vallen. Als het kabinet maar
blijft zitten.
— Het Christen-Democratisch Appèl.
Wéér hebben de drie confessionele partijen de koppen bij elkaar gestoken om de
situatie rond het CDA te bespreken en
wéér hebben de bergen een nietige muis
gebaard. De drie partijen zullen tegen de
volgende verkiezingen wel een 'federatie'
vormen maar niet met één gemeenschappelijke lijst uitkomen. Met andere woorden: zij blijven ieder op zichzelf aan de
verkiezingen deelnemen en in hoeverre
zij na de verkiezingen gezamenlijk zullen
optreden ten aanzien van een alsdan te
vormen kabinet, moeten we maar weer
afwachten. Men vraagt zich af of zulke
mensen als Andriessen en Aantjes nog wel
enig levend contact hebben met wat in
hun slinkende achterban leeft. Onderschatten zij niet schromelijk de overtuiging van verreweg de meeste belijdende
Christenen dat een bundeling van politieke krachten de enige mogelijkheid
vormt om nog enige invloed te verwerven
voor de beginselen van het Christendom?
Zitten zij zozeer in hun politieke spinnewebben verstrikt, dat zij niet meer vrij zijn
in hun bewegingen? Is dat nu leiderschap
of lijderschap?
-- De Ambonezen. De Ambonese jongeren, die overigens nog nooit een voet in
Ambon hebben gezet, maar die naar hun
zeggen uit respect voor hun ouders het
dringend verzoek van die ouders om matiging naast zich neerleggen en tot gewelddadige actie overgaan, hebben deze
maand geprobeerd het Vredespaleis in
Den Haag in brand te steken. Zover is het
niet gekomen, maar wel zijn in dit eerste
monument van internationale samenwerking onherstelbare beschadigingen aangericht.
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Verenigde Staten van Amerika
eller. De benoeming van Rocke— Rockefeller.
feller tot vice-president van de Verenigde
Staten is eindelijk definitief geworden
doordat en de Senaat en het Huis van
Afgevaardigden hun goedkeuring aan deze benoeming hebben gehecht. Maandenlang heeft een commissie uit elk der beide Huizen het verleden van Rockefeller
omgespit en een volle week lang is hij zelf
op het matje moeten komen om ondervraagd te worden. Het merkwaardige
daarbij is, dat uit dit diepgaand onderzoek, waarvan de verslagen in de duizenden bladzijden lopen, eigenlijk niets anders te voorschijn is gekomen dan dat
Rockefeller een rijk man is, die een hoop
geld heeft weggegeven. Alsof de hele wereld dat niet wist! In al die maanden van
onderzoek echter en in al die dagen van
verhoor is noch uit de Senaat noch uit
het Congres ook maar één vraag gesteld
over de politieke inzichten van Rockefeller, over zijn opvattingen omtrent de bestrijding van de inflatie en de werkloosheid, over zijn standpunten in de buitenlandse politiek. Geen ogenblik is aan het
licht gekomen, dat hij in de laatste jaren
conservatiever is geworden dan hij was
toen hij openlijk met Goldwater brak.
Maar enfin: hij is vice-president en misschien maakt hij nog wel een kans om in
1976 Republikeins kandidaat voor het
presidentschap te worden, want of Ford
dat zal halen, wordt steeds meer een open
vraag. Ford kan het nog steeds niet laten
om net als in de tijd voordat hij president
werd, stad en land af te reizen om voor
allerlei — soms onbenullige — vergaderingen het woord te voeren en bovendien allerlei buitenlandse reizen te ondernemen
om toch vooral te laten zien, dat hij op
dit punt voor Nixon niet onderdoet. Voor
een man die het vak van president nog
moet leren, zit hij veel te weinig in zijn
werkkamer in het Witte Huis en de pers
begint daar hoe langer hoe kritischer
tegenover te staan.
— De Democraten. De Democraten hebben hun overwinning aan de laatste stembus gevierd met een groot tussentijds congres, waarop zij een soort Grondwet voor
hun partij hebben aangenomen. Een
grondwet die bij besluitvorming binnen
de partij volle recht moet doen aan enke-
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le speciale groepen, met name de vrouwen, de negers en de jongeren. Dat staat
natuurlijk erg goed tegenover de Republikeinen, die zo'n grondwet niet hebben,
maar ondanks dit fraaie gebaar, bedoeld
om duidelijk te maken dat de Democraten een bijdrage wensen te leveren aan
een zuivering van de langzamerhand in
kwade reuk geraakte politiek en ondanks
hun overweldigende meerderheid in beide huizen van het Congres, zitten zij toch
in de moeilijkheden. Een kleine moeilijkheid is, dat Meany, de machtige leider
van de vakbonden, te kennen heeft gegeven de officiële bindingen met de Democratische partij te willen verbreken,
voornamelijk om een persoonlijk geschil
met de voorzitter van het centrale comité.
Veel belangrijker is de moeilijkheid, dat
zij niet beschikken over een nationale figuur, die zij het volgend jaar als kandidaat voor het presidentschap naar voren
kunnen schuiven. Ted Kennedy heeft nu
definitief geweigerd zich daarvoor beschikbaar te stellen en prompt hebben allerlei figuren uit de kring van de Senaat
en de gouverneurs der verschillende Staten te kennen gegeven dat zij zich in de
strijd om de kandidatuur zullen werpen.
Allemaal mensen die in hun eigen Staat
bekendheid genieten, maar daarbuiten
niet of nauwelijks. Mensen met een respectabele staat van dienst, maar met nauwelijks enig appèl op het Amerikaanse
volk in zijn geheel.

Rhodesië
Het bewind van premier Ian Smith heeft
zijn felle racistische politiek drastisch
moeten herzien. Het kon niet anders
meer. Langzamerhand zijn al zijn steunpunten in zijn onmiddellijke omgeving
aan het wegvallen. Die steunpunten waren enerzijds de Portugese koloniën en
anderzijds Zuid-Afrika. De Portugese koloniën echter hebben nu een voor een hun
zelfstandigheid gekregen en zijn Afrikaanse landen geworden, en Zuid-Afrika,
dat steeds gevoeliger op de vingers wordt
getikt door de Verenigde Naties, begint
zich ook te bezinnen op zijn apartheidspolitiek. Rhodesië doet nu hetzelfde.
Smith heeft te kennen gegeven bereid te
zijn te onderhandelen over een herziening
van de grondwet zodanig, dat de zwarte
meerderheid van de bevolking medezeg-
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genschap in het bestuur van het land verkrijgt. Vertegenwoordigers van de zwarte
meerderheid in Rhodesië hebben reeds de
mogelijkheid gekregen om buiten de grenzen van hun land met andere Afrikaanse
regeringen te overleggen over de wijze
waarop onderhandelingen kunnen worden gevoerd. Langzaam maar zeker begint de blanke overheersing onzeker te
worden.

Griekenland
Toen enkele jaren geleden de kolonels het
Griekse volk vroegen zich bij referendum
uit te spreken voor of tegen voortbestaan
van de monarchie, leidde dit tot een zware
nederlaag voor het koningshuis. Niemand
kon echter met enige zekerheid zeggen in
hoeverre die uitslag overeenstemde met
de werkelijke mening van het Griekse
volk. Het gerucht wilde van den beginne
af aan, dat de kolonels ermee hadden geknoeid en de voorstanders van de monarchie eisten dus aanstonds na de val van
het militaire regime, dat dit referendum
zou worden overgedaan. Met zijn vrijheid
herwonnen zou het Griekse volk niet aarzelen zich voor een terugkeer van Koning Constantijn uit te spreken. Constantijn zelf verwachtte niet anders. President
Karamanlis heeft inderdaad dit nieuwe
referendum uitgeschreven, maar met een
voor Constantijn en zijn aanhangers althans — averechts resultaat. Bijna 70%
van de kiezers sprak zich uit tegen de
terugkeer van de koning. Eerlijk gezegd
heeft Constantijn het daar in het verleden
ook wel naar gemaakt. Eigenlijk heeft hij
alles samen maar drie jaren geregeerd en
eigenlijk is hij het geweest, die door zijn
hardhandig en eigenmachtig optreden —
hij was het die Papandreou verjoeg — de
weg naar het kolonelsregime effende.
Griekenland, het Griekse Parlement met
name, dat voor het eerst sinds 1967 weer
bijeen is gekomen, zal nu moeten beslissen over een nieuwe regeringsvorm, een
nieuwe Grondwet. Karamanlis denkt aan
een staatsbestel dat veel gelijkenis vertoont met dat van Frankrijk onder De
Gaulle. Een democratie met een sterk
overwicht van de president. En Karamanlis beschikt over een zo overweldigende
meerderheid in het Parlement, dat hij in
feite al een dergelijke presidentiële macht
uitoefent.
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• België: oktober-november-december
Al is de oproep van oud-minister Leo Collard voor progressieve frontvorming tijdens een 1 mei-toespraak van 1969 nu al
royaal aan een lustrumviering toe, er is
nog maar weinig van terechtgekomen. En
toch hebben velen de mond vol van 'een
hergroepering van de progressieve krachten', om het met Collard's woorden te
zeggen. Is zulks dan zo moeilijk te verwezenlijken? ... Waarschijnlijk zitten de
herhaalde regeringswisselingen van de
laatste jaren er voor iets tussen, maar ongetwijfeld ook wel de mentaliteit, die
heerst binnen elke partij zelf.
In B.S.P.-rangen knelt er klaarblijkelijk
een schoentje! Terwijl de groep Links duidelijk het charter van Quaregnon aankleeft en zoveel mogelijk horizontaal de
deuren opengooit, met een samenbundeling van de progressieven in dit land als
oogmerk, viseert de Rechtse zijde een verticale groepering met een uitbreiding van
de arbeidersklasse tot de loontrekkenden
en de werknemers uit de kapitalistische
economie. Tegenstrijdige stromingen dus,
belichaamd in het alternatief 'Roodboek'
van Links en het 'Socialisme nu' van
Rechts! Het ideologisch B.S.P.-congres
van 16 en 17 november droeg in elk geval de sporen van deze uiteenlopende visies, die voor de buitenstaanders uiteraard
zoveel mogelijk geminimaliseerd en gemilderd werden. De B.S.P.-voorzitter
Cools reikte alvast een handje aan de
'linkse katholieken' om samen tot een dialoog te komen en Spitaels deed zelfs een
voorstel om katholieken op socialistische
lijsten te plaatsen, wat overigens geen
stunt is, want 0. Vanaudenhove van de
P.V.V. heeft in 1965 zijn partij ook voor
katholieken opengesteld!
De B.S.P. was niet de eerste partij die de
katholieken het hof maakte. Inderdaad,
op het P.V.V.-congres van 20 oktober te
Hasselt stelde Frans Grootjans het beleid
van zijn partij in het daglicht. Zover mogelijk afstand nemen, zo dicteert het partijbestuur, van de socialistische, collectivistische maatschappijvisie, die de overheid steeds meer macht geeft en de burger
steeds minder vrijheid laat. De P.V.V.-ers
geven wel een knipoogje aan de 'rechtse
christenen' om ze warm te maken voor
de centrum-gedachte. In de op te richten

trefcentra zou een 'manifest voor het centrum' tot stand moeten komen, dat ter
onderschrijving aan alle politieke partijen zou gezonden worden.
Of wederzijdse oproepen en ideologische
congressen veel aarde aan de dijk brengen om de dagelijkse werkelijkheid te veranderen, is lang niet zeker! En dat de
huidige toestand niet rooskleurig is, staat
buiten kijf! We ondervinden allen de nadelen van de prijsstijgingen en van de
dalende groeivoet van de economische
bedrijvigheid. Het aantal werklozen stijgt
onrustwekkend, grote bedrijven kondigen
afdankingen aan en kleine bedrijven leven op de rand van het bankroet. Akkoord, het gaat hier niet om typisch Belgische problemen en elders kampt men
met dezelfde moeilijkheden. Wij leven
echter in grote mate van de uitvoer, en
die mag beslist niet in gevaar komen.
Terwijl versoberingsmaatregelen worden
voorgesteld en ingevoerd, en men hardnekkig vecht tegen de bierkaai van de inflatie, werden nieuwe bureaucratieën in
het leven geroepen. De doorsnee-burger
in dit land haalt er meewarig de schouders voor op: fusies van gemeenten, gewestvorming e.d. interesseren hem niet zo
onmiddellijk. Op 26 november, in volle
inflatiestorm, werd ons land in drie gewesten opgedeeld, een Vlaams, een Waals
en een Brussels; de gewestraden werden
geïnstalleerd. Veel moet er nog niet van
verwacht worden: wetten of decreten
kunnen er alvast niet uit de bus komen.
Maar goed, ondertussen is ons alweer één
ding duidelijk gemaakt: dat Brussel als
een derde, evenwaardige gemeenschap
wordt beschouwd, net als Vlaanderen en
Wallonië ... alsof het met dit Brussel nog
niet erg genoeg gesteld was. Het F.D.F.
blijft maar dromen van een nog grotere
Brusselse olievlek en wil Halle-Vilvoorde
verfransen.
De Vlamingen kwamen wel even uit hun
schulp — de parlementariërs incluis — om
aan het zich immer uitbreidende kolonialisme van de Brusselaars paal en perk
te stellen. Op 24 november betoogden ze
te Halle dat het uit moest zijn met het
alsmaar verleggen en verder schuiven van
de hoofdstedelijke grenzen en dat de taalbarrière niet de aanleiding mocht zijn om
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een sociale barrière te creëren. Zoveel
Vlaamse solidariteit en Vlaams bewustzijn zijn wel hoopgevend, maar toch moet
de vraag geopperd worden of vanuit
Vlaanderen wel kan worden bepaald wat
er met het Brusselse imbroglio moet gebeuren. Het zijn de Brusselse Vlamingen
zelf die eens een balletje moeten opgooien en hun eigen lot in handen moeten nemen. Dat zulks moet gebeuren in
loyaal overleg met de Vlaamse gemeenschap buiten Brussel, ligt nogal voor de
hand ... tenzij de Vlaamse Brusselaar
eerst Brusselaar wil zijn en dan pas Vlaming ? ? Het is dan ook verrassend en
hoopvol nieuws dat op initiatief van de
Agglomeratieraad van Brusselse Vlaamse Verenigingen een 'congres van de Brusselse Vlamingen' wordt voorbereid.
Congressen en conclaven zijn legio de
jongste tijd. Ook de C.V.P. vergaderde
en het werd een actieve workshop. Hier
werd niet met leuzen geschermd, noch
met zware doctrines gezeuld: er werd getimmerd aan een sociaal-economisch plan
dat het leven van morgen, van 1975 tot
1980 moet beïnvloeden. Wordt Wilfried
Martens, na G. Eyskens, R. Houben en
P. W. Segers een nieuwe 'C.V.P. bouwmeester'? Die kans zit er misschien in. In
elk geval bevestigde het congres van 7 en
8 december, dat nauw bij de actualiteit
aansloot, de levenswil van de huidige regeringsploeg. P.V.V. en C.V.P. willen
elkaar voorlopig nog niet loslaten, zowel
Frans Grootjans als Wilfried Martens
pleiten voor regeringsvastheid en volhouden tot het einde van de legislatuur. Samen pogen ze op de uitdaging van een
economische achteruitgang in te gaan
met de wil en de ernst die nodig zijn om
een herstel mogelijk te maken. Het regeringsconclaaf over de sociaal-economische toestand van 15 december, leverde
dan ook enige concrete resultaten op. De
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Leo Tindemans-diplomatie doet het wel,
zelfs op Europees vlak, al schijnt ze in
ons land en voor de publieke opinie niet
zo'n hoge toppen te scheren. Nou ja, de
Belg is wellicht een ietwat onverschillige
onderdaan en misschien is het beter niet
te vlug victorie te kraaien ... men weet
nooit wat er na de legislatuur voor de dag
kan komen. Watergate-affaires schijnen
immers ook in België mogelijk te zijn.
Naast de zwendelaffaire Germain Baudrin drijven inderdaad nog andere zwarte
wolken aan het politieke firmament. Er is
de staatstoelage voor een herstructureringsstudie voor de Fabrique National te
Herstal, voor het vervaardigen van plutoniumnaalden voor de Belgonucléaire en
er is de schriftelijke toezegging om 55.000
m2 kantoorruimte af te huren in twee nog
op te richten torens van het World Trade
Center te Brussel. Al deze zaken zijn
toch ook nog een erfenis van de vorige
regering ... We zullen deze 'schandalen'
best niet aanblazen en de huidige bewindsploeg op haar eigen waarde toetsen.
Vóór de Kerstvakantie begon werd de
rijksmiddelenbegroting goedgekeurd. Ook
de laatste kabinetsraad van 1974 kwam
samen en nam belangrijke beslissingen
o.m. inzake de gewestvorming, de verhoging van de telefoontarieven, de verkoop op afbetaling. Wanneer de overheid
onze geldbeugel aanspreekt, zijn we natuurlijk erg opgetogen. Misschien past het
ons niet bij dit jaarbegin te somber en te
pessimistisch te zijn en moeten we vrede
nemen met onze (economische) kwetsbaarheid. Wie weet, zullen we later dankbaar zijn dat 1974 ons uit de droom van
de ongebreidelde welvaart en groei deed
ontwaken?

Helma De Smedt
22 december 1974
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De memoires van koning
Herodes of: de desintegratie
van de tiran
Abel Herzberg, een terecht zeer gerespecteerde en te respecteren figuur, eenentachtig jaar oud, heeft onlangs de P.C.
Hooft-prijs gekregen voor een bijna geheel joods oeuvre. Het is zijn zesde literaire onderscheiding. Behalve als literator
is Abel Herzberg in joodse kringen bekend als zionistisch ideoloog en in joodse
en niet-joodse kringen als de niet te betwijfelen joodse jood met een niet te betwijfelen vurige toewijding aan de joodse
zaak, die desondanks of juist daardoor in
een aantal opzienbarende kwesties een
standpunt heeft ingenomen dat opzienbarend afwijkt van dat van de joodse gemeente in het algemeen. Toen in 1956
de Verenigde Staten weigerden om aan
Egypte de fondsen beschikbaar te stellen
nodig voor het bouwen van de Assoeandam, heeft Abel Herzberg in het 'Algemeen Handelsblad' gesteld, dat het joodse
volk er goed aan zou doen deze bouw
voor Egypte mogelijk te maken. En nooit
zal ik vergeten hoe Abel Herzberg op de
t.v. verklaarde – dat was ten tijde van de
grote commotie rond de eventuele vrijlating van de Drie van Breda – `Geef ze
alledrie een rotschop onder hun kont en
vort met het stel, naar Duitsland'. Of
woorden van gelijke strekking. In een interview in het `Nieuw-Israëlitisch Weekblad' van 11 oktober j.l. zegt hij het nog
eens zo: `Er zitten drie sjlemielen, drie
stukken rapalje vast. Moeten we onze kift
op die drie uitlaten. De grootste boeven
lopen los. Het is toch mesjoggaas. Zo een
man als Kotalla, kampbeul van Amersfoort, die heeft met het nationaal-socialisme niets te maken. Hij is een gewone
criminele moordenaar. Het is waanzin
om je gal uit te spuwen op die drie halfverlamde sjlemielen. Je verlaagt jezelf'.
Van deze onverbeterlijke individualist in
trouwe en levenslange dienst van zijn volk

heb ik een aantal boeken gelezen: Amor
Fati en Tweestromenland, verhalen en
beschouwingen over Bergen-Belsen; Eichmann in Jeruzalem, herinneringen aan
het Eichmannproces van 1961; en Brieven aan mijn kleinzoon, de geschiedenis
van Herzbergs eigen emigrantenfamilie.
In al deze boeken is een man aan het
woord die met hart en ziel betrokken is
bij de mens en de gebeurtenissen die hij
beschrijft. Die zelf van de honger is flauwgevallen in Bergen-Belsen, die hoogst persoonlijk Eichmann heeft aanschouwd in
zijn kogelvrije glazen kooi in de gerechtszaal te Jeruzalem, de grote zaal van het
Beet-Am, het Volkshuis, die daar als
correspondent van het R.K. dagblad De
Volkskrant zijn doodsvijand in het gezicht zag voor de tweede maal (de eerste
keer was in Bergen-Belsen), die in zijn
Brieven aan mijn kleinzoon aan deze
achtjarige, geboren Israëliër, iets wilde
laten voelen van zijn eigen achtergrond,
van het nest waaruit dit vogeltje tenslotte
ook zelf gekropen was. Stukken van hemzelf heeft Abel Herzberg in deze boeken
uitgeschreven, daarbij tegelijkertijd die
paar centimeter afstand bewarend die
nodig is om scherp te observeren wat je
ogen zien in deze wereld van waanzin,
maar niet zonder liefde.
De Memoires van koning Herodes 1 zijn
van een ander gehalte. In deze historische
roman doet Abel Herzberg een poging de
herinneringen te reconstrueren, zoals de
oude en doodzieke tiran die heeft gedicteerd aan zijn trouwe secretaris Nicolaiis
van Damascus. Herodes de Eerste, de
Grote, de man van de waarschijnlijk onhistorische kindermoord van Bethlehem,
een man groot van militaire en diplomatieke talenten, groot in het bouwen van
grote gebouwen, groot van achterdocht
en groot in het moorden. Er bestaat in
onze wereld geen eenzamer mens dan de
tiran. Zijn slachtoffers, de vervolgden, de
ve rn ederden, de onderdrukten, die hebben elkaar om gezamenlijk verzet te plegen, te klagen of om hun agressie op af
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te reageren. De tiran heeft niemand. Hij
is omringd door spionnen en verklikkers,
vermomd als vrienden en de pijnbank is
zijn enige kameraad. En aangezien ook
een tiran een mens blijft, zelfs de meest
verstokte tiran en aangezien geen mens
alleen kan zijn op enige lange duur, barst
ook de tiran op het eind van de pijn. Hij
gaat eraan kapot. Hij moet voortdurend
harder slaan om staande te blijven: alle
Herodessen, Stalins en Hitlers eindigen in
een volkomen persoonlijke desintegratie.
Let wel: ik heb het hier over tirannen
uit eigen aandrift, niet over de afgeleide
machthebbertjes, zij die hun aandeel in
het regime van de hogere heerser hebben
toebedeeld gekregen. De Eichmannetjes
weten mogelijk hun moreel nog te redden
door hun aandeel in de aangerichte ellende terug te gooien op de grote tiran, de
enige, de echte, de ware.
Het is Abel Herzberg niet gelukt deze
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hartverscheurende geschiedenis van deze
in het hart gescheurde massamoordenaar
en de moordenaar van zijn vrouw en
kinderen, zo weer te geven dat het de
lezer het hart verscheurt. De verhaaltrant
is te beschouwend, het is te veel een
relaas, een verslag, gelardeerd – dat moet
gezegd – met aantallen puntige gezegdes,
die Abel Herzbergs eigen ideeën bevatten
over tirannen en hun eigenbatelijke `Real'
politiek. Maar alleen dat wat aan des
dichters eigen ziel ontspringt, alleen dat
weet hij zo te beschrijven, dat het zijn
lezer is alsof hij er zelf iets van ervaren
heeft. De ziel van Abel Herzberg staat
bij de daklozen, de zwervers, de ontrechten, de mensen, die ondanks alle verontmenselijking iets menselijks hebben trachten te behouden. Wat een tiran is, een
beul, een moordenaar-uit-roeping, dat
weet hij niet.
M. v. Tijn

1 Abel J. Herzberg, De memoires van koning Herodes. Uitg. Querido, Amsterdam
1974. 286 pp., f 29,90.

Bijbels Museum
Het Nederlands Bijbelgenootschap, gevestigd aan de Amsterdamse Herengracht,
zal over enkele maanden verhuizen naar
een nieuw onderdak in Haarlem. De twee
oude panden aan de Herengracht (366368) zullen een goede bestemming krijgen
als expositieruimte voor het Bijbels Museum, tot voor kort veel te klein behuisd
tussen Stadhouderskade en Hemonylaan.
Eindelijk zal dan de ongeveer 100 jaar
oude collectie van de Utrechtse predikant
L. Schouten – met o.a. een tabernakeltent
van 7 bij 3 meter en een maquette van
de tempelberg te Jeruzalem – in een aantrekkelijke omgeving bezichtigd kunnen
worden. Omdat het Nederlands Bijbelgenootschap echter de verantwoordelijkheid
voor het Bijbels Museum niet alleen wil

dragen, stichtte zij samen met haar katholieke zusterorganisatie, de Katholieke
Bijbelstichting, op 8 april 1974 een nieuwe organisatie `De Stichting Bijbelwerkplaats' onder voorzitterschap van prof.
dr. M. A. Beek. Directeur van de stichting is ds. Tj. Bijlsma.
Men heeft een viertal tentoonstellingsruimten gepland, een leeszaal en een documentatiecentrum met een nogal uniek
karakter. Men is namelijk begonnen met
het verzamelen van uitgaven voor katechese en godsdienstonderwijs, allemaal
beschreven in een katalogus, in het bijzonder waar het gaat om uitgaven die
zich met de Bijbel bezighouden. Er zijn
zelfs stemmen opgegaan om het Amsterdamse Bijbels Museum tot Europees centrum te maken voor dit soort activiteiten.
Panc Beentjes
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Nieuwe rol van
Saoedi-Arabië in het
Midden Oosten*
Het koninkrijk Saoedi-Arabië is door de
oktoberoorlog van 1973 in het MiddenOosten tot een wereldpolitieke macht uitgegroeid. Het besluit van koning Feisal
om de omvang en de distributie van de
olieproduktie afhankelijk te stellen van
zowel de politieke gezindheid als de bereidheid tot samenwerking van de olieimporterende landen, heeft de machtspositie van Saoedi-Arabië, een gebied dat
nog enkele jaren geleden bekendheid genoot als een achterlijk land met een paternalistisch bewind en een sterke islamitische inslag, duidelijk aan het daglicht
gebracht.
In de Arabische wereld heeft het oliewapen van Saoedi-Arabië, dat machtiger
bleek dan de conventionele militaire wapenen, dit land niet alleen een vooraanstaande plaats bezorgd, maar ook aanleiding gegeven tot niet onaanzienlijke
veranderingen.
Wat het ontstaan van een coherente Saoedi-Arabische buitenlandse politiek betreft, deze dateert van na 1962, toen men
werd geconfronteerd met een snel opkomend Arabisch socialisme, zoals dat in
het Nasserisme tot uitdrukking werd gebracht en door de Jemenitische revolutie
met de wapens werd bevochten. Tegenover deze ontwikkeling stelde koning Feisal een politiek beleid dat geheel en al op
de Islam is gebaseerd en propageerde hij
de panislamitische gedachte, die alle Islamstaten, van Afrika tot en met Indonesië, tot nauwe samenwerking moest brengen.
Als eerste stap hiertoe werd in mei
1962 in Mekka de `Liga van de Islamitische wereld' opgericht met het doel als
forum te dienen voor een geïnstitutionaliseerde discussie over Islamzaken en de
bestrijding van de tegen de Islam gerichte
elementen. Deze `Liga van de Islamitische
wereld' echter bereikte op politiek gebied
niet veel, terwijl het door president Nasser
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op 21 mei 1962 geproclameerde `Nationale Handvest' (waarin o.a. tot aaneensluiting van de Arabische landen op basis
van het Arabisch socialisme werd opgeroepen) en het uitbreken van de Jemenitische burgeroorlog de tegenstellingen
tussen de Arabische landen verdiepte.
Van meer concrete betekenis was het
voorstel van koning Feisal, gelanceerd
tijdens zijn bezoek aan Teheran in december 1965, tot het houden van een Islamconferentie. Hoewel ook dit voorstel geen
genade kon vinden in de ogen van president Nasser, versterkten de voor de Arabieren ongelukkige afloop van de junioorlog in 1967 en de gedwongen terugtrekking van de Egyptische troepen uit de
Jemenitische burgeroorlog de positie van
koning Feisal aanmerkelijk.
Door de enorme beroering die de brand
in de Agsa Moskee te Jeruzalem in Arabische kringen heeft teweeggebracht, lukte het om voor het eerst in september
1969 een Islam-topconferentie in Rabat
te houden. De principes die aan deze en
volgende topconferenties (de laatste werd
in februari 1974 te Lahore gehouden) ten
grondslag liggen, zijn de volgende:
1– het Zionisme is de oorzaak van de
ellende in de wereld, daar het niet alleen
de staat Israël heeft geschapen met alle
gevolgen van dien, maar ook anti-religieuze stromingen zoals vrijmetselarij en
het socialisme heeft voorbereid;
2 – de tegenstellingen binnen de Islamitische wereld vinden hun oorzaak in het
nationalisme enerzijds en de doorgevoerde scheiding van wereldlijke en religieuze
macht anderzijds;
3 – de diepste vernedering die de Islam
heeft moeten ondergaan, is het verlies van
de heilige steden Jeruzalem en Hebron,
zodat opgeroepen wordt tot de heilige
oorlog om deze plaatsen voor de Islam
terug te winnen;
4 – alleen een volledige terugkeer naar de
instellingen van de Islam kan de crisis
binnen de Islamitische wereld overwinnen.
Dat deze topconferenties niet zonder enig
succes zijn geweest, kan men uit verschil-

* Enige opmerkingen naar aanleiding van de publikaties: Gerhard Konzelmann: Die
Araber and ihr Traum vom Grossarabischen Reich, Verlag Kurt Desch, München
1974, pp. 416, en Gerhard Konzelmann: Die Slacht urn Israel. Der Krieg der Heiligen
Tage, Verlag Kurt Desch, München 1974, pp. 290.
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lende indicaties afleiden. Zo wordt in
officiële verklaringen een sterke nadruk
gelegd op Islamitische waarden en worden religieuze rechtsregels ook in het particuliere leven meer in acht genomen.
Verder zijn er opmerkelijke ontwikkelingen, met name de toenemende invloed
van het Arabisch in het onderwijs, de
verbeterde positie van de traditionele
bourgeoisie-klasse, het gestegen aanzien
van de religieuze leiders, de waardering
van klein-grondbezit, enz., terwijl de economische politiek van de zogenaamde
progressieve Arabische landen als Algerije, Egypte, Soedan en Syrië meer de
belangen van de particuliere sector begint
te bevorderen dan die der inefficiënte
staatsbedrijven.
Een exceptioneel voorbeeld van een rigoureus Islamiseringsproces vormt Lybië
en hoewel er tussen dit land en SaoediArabië scherpe meningsverschillen bestaan, moeten deze als uitingen van persoonlijke rivaliteit tussen Feisal en Khadaffi worden aangemerkt.
De politieke betekenis van een Islam-reveil dient voornamelijk te worden gezocht in een niet onaanzienlijke afzwakking van de heersende tegenstellingen
tussen progressief en traditioneel ingestelde Islam-landen. Dit proces van Islamisering verschaft een kader, waarbinnen
Saoedi-Arabië tot een machtspositie kan
komen en waardoor het een leidersrol
kan vervullen in de Arabische politiek.
Door de inzet van olie als politiek wapen
in het Midden-Oostenconflict werd tevens de mogelijkheid van nieuwe samenwerkingsvormen geschapen. Zo kan de
totstandbrenging van economische samenwerking tussen de arme en rijke Arabische landen een solide basis vormen
voor integratie op politiek gebied, terwijl
de Arabische financiële steun aan belligerente broederlanden deze staten minder
afhankelijk maakte van de hulp van
vreemde mogendheden.
Zowel Islam-reveil als het oliewapen heeft
de Arabieren tegenover de buitenwereld
een eigen identiteit en machtspo li tiek verschaft die niet kunnen worden misverstaan. Vooral Israël zal zich aan de gewijzigde machtsverhoudingen dienen aan
te passen, wil men althans tot een werkelijke vrede geraken met de Arabische
buurlanden. Hierbij heeft men het voordeel dat landen als Saoedi-Arabië, Egyp-
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te, Algerije, Jordanië en Libanon geen eliminering van de staat Israël wensen, zoals
door Lybië, Irak en de Palestijnse verzetsorganisaties min of meer wordt voorgestaan. Maar door de versterkte positie van
Saoedi-Arabië in het Arabisch concert
wordt thans krachtig de nadruk gelegd op
de teruggave van Jeruzalem als heilige
stad voor de Islam.
Ook met betrekking tot het aan de Palestijnse bevrijdingsorganisaties verschafte
mandaat om als zelfstandige onderhandelaars bij de vredesbesprekingen op te treden heeft Saoedi-Arabië een belangrijke
rol vervuld. Saoedi-Arabië verwacht blijkbaar dat hierdoor de meer gematigde elementen binnen deze bevrijdingsorganisaties de overhand zullen verkrijgen.
Resumerend komt men tenslotte tot de
conclusie dat het duidelijk moet worden
geacht dat er momenteel krachten in het
werk zijn gesteld om niet alleen een eigen
Arabische identiteit, maar ook een zelfstandig Arabisch machtspotentieel tegenover de buitenwereld te scheppen.
L. L. S. Bartalits

De welvaart in Europa
Dat het welvaartspeil van de negen landen
der Europese Gemeenschap gemiddeld
hoger ligt dan dat van de landen in de
Derde Wereld, staat wel vast. Dat gemiddelde zegt echter niet veel. Binnen het
Europese gebied bestaan namelijk grote
welvaartsverschillen.
Mario Savatorelli heeft daar in La Stampa een berekening van overgelegd en is er
daarbij van uitgegaan, dat in de negen
Europese landen samen genomen het gemiddeld inkomen gelijk kan worden gesteld aan ongeveer f 8.500,-. Voorts
heeft hij alle landen uitgesplitst in een
aantal administratieve regio's en het gemiddeld inkomen van elk van die regio's
afzonderlijk berekend en aan het gemiddelde getoetst.
Als eerste opvallend resultaat rolde uit dit
onderzoek het feit, dat er onder de negen
maar één land is, waar het gemiddelde
over de hele linie hoger ligt dan het Europees gemiddelde: Luxemburg, het kleinste van de negen; zo klein, dat het zich
niet in regio's liet uitsplitsen. Vijf landen
bereikten weliswaar een algemeen gemiddelde dat hoger lag dan het Europees gemiddelde, doch in al deze landen bleek
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dit hoger gemiddelde de resultante van
regionale gemiddelden die gedeeltelijk boven en gedeeltelijk beneden het Europees
gemiddelde lagen. Drie landen tenslotte
bleven in hun geheel beneden het Europees gemiddelde: Engeland, Italië en als
laagste Ierland.
Bekijkt men nu die regionale gemiddelden
nader dan blijkt, dat de onderlinge verschillen ook weer van land tot land sterk
uiteenlopen. Het meest egaal is de welvaart verdeeld in Duitsland, waar van de
36 regio's er 15 beneden het Europees
gemiddelde blijven en de overige daarbovenuit komen. Het landelijk gemiddelde ligt op circa f 13.000,- en 7 regio's
komen ook daar nog overheen. Lijnrecht
daartegenover staat Frankrijk. Het landelijk gemiddelde ligt daar op circa f 10.000.
Van de 19 regio's vallen er 9 beneden
het Europees gemiddelde; 9 zitten tussen
het Europees gemiddelde en het landelijk
gemiddelde in. Maar het éne district
Parijs steekt met tegen de f 15.000,- ver
boven alle anderen uit. Denemarken vertoont een soortgelijk beeld. Van de 12
regio's schommelen er daar 11 rondom
het Europees gemiddelde; slechts één
komt daar met circa f 14.000,- ver boven,
In Nederland komt het landelijk gemiddelde iets boven het Europese dank zij
twee provincies; de overige blijven be-
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neden dit gemiddelde. Het treurigst is de
toestand in die landen die over de hele
linie beneden het Europees gemiddelde
blijven. Ierland komt niet hoger dan circa
f 5.000,- doch 66k weer dank zij één
regio, die daar bovenuit komt. De andere
acht blijven er beneden en daarvan komt
de helft nog niet aan een gemiddelde van
f 3.500,-. Italië haalt een nationaal gemiddelde van circa f 6.000,-. Van de 17
regio's liggen er 15 random dit gemiddelde, doch twee vallen nog lager dan de
laagste regio's van Ierl and. Het meest tragisch echter is de situatie van Engeland,
eenmaal het meest welvarende l an d van
Europa, dat thans met een gemiddelde
van nog geen f 7.500,- een heel stuk beneden de Europese maat blijft en zelfs dit
lage niveau alleen kan halen doordat
slechts twee van de elf districten daarboven uit reiken. De andere 9 blijven er
beneden en één daarvan komt zelfs niet
verder dan circa f 5.000,-.
De achtergebleven gebieden binnen de
Europese Gemeenschap krijgen thans
meer aandacht in haar beleid, doch het is
duidelijk, dat die achtergebleven gebieden
niet een probleem van slechts enkelen der
aangesloten landen vormen. Zij zijn er
allemaal bij betrokken.
H.H.
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Binnengekomen boeken, aan het begin van iedere rubriek vermeld, worden besproken
naar mogelijkheid

Sociale wetenschappen

Drs Gé Noordzij e.a., Onrust langs de
groeigrenzen. Beschouwing n.a.v. het rap-

Carp, E. A. D. E., Van mensdom tot

port van de Klub van Rome en de reakties daarop
H. Nelissen, Bloemendaal 1974, pp. 112,
f 13,90

Mensheid

Acco, Leuven 1974, 106 pp., BF. 120
Collins, Randall en Michael Makowski,
Het verschijnsel maatschappij

Boom, Meppel 1974, 277 pp., f 24,50
Curran, Donald W., Géographie mondiale
de l'énergie

Masson, Paris 1973, 254 pp.
Heeren, H. J. en Ph. van Praag, Van nu
tot nul

(Aula) Spectrum, Utrecht 1974, 356 pp.,
f 12,50
Het gezin en andere samenlevingsvormen

DIC — Map 50, De Horstink, Amersfoort
1974, 172 pp., f 13,50
lersel, René van, Kant-tekeningen
Boom, Meppel 1974, 131 pp., f 14,50
Kaltenbrunner, Gerd, Klaus — Die Herausforderung der Konservativen

Herderbucherei, München 1974, 192 pp.,
DM. 8,90, abonn. DM. 6,90
Macht — agressie — geweld 1 en 11

Kernvraag, Geestelijke verzorging Krijgsmacht, Den Haag dec. 1974, 129 en 89 pp.,
gratis
Mackie, Steven G., Kerkelijk ambt in
overgang (wegen tot pastoraat)
Dekker & v. d. Vegt, Nijmegen/Van Gorcum, Assen 1974, 186 pp., f 31,50
Martin, Robert Bernard, The Triumph of
Wit

Clarendon Press O.U.P., London 1974,
116 pp., £ 3,50
Monteiro, Waldemar, Les émigrés portugais parlent

Casterman, Paris 1974, 156 pp., FF. 180
Noël, Michèle, Le commerce des femmes
Casterman, Paris 1974, 168 pp., FF. 210
Plesser, Ernst H., Hrsg., Was machen die
Unternehmer?

Herderbucherei, Freiburg 1974, 144 pp.
Schwendter, Rolf, Visies op subcultuur
Boom, Meppel 1974, 352 pp., f 24,50

De verdiensten van deze publikatie liggen
hoofdzakelijk in de verzameling reacties
op het rapport van de Club van Rome,
niet zozeer in de soms wat inconsequente
doorlichting van de groep wetenschappers die het rapport hebben voortgebracht. De kritiek is inconsequent omdat
de tekorten van de gehanteerde methode
niet in eerste instantie aan de methode
zelf te wijten zijn maar wel aan het feit
dat nog onvoldoende ervaring werd opgedaan, het is voorshands nog onmogelijk
om ideologieën te programmeren, laat
staan de sociale processen. Wanneer de
samenstellers van het rapport van de
Club van Rome in dat verband dan wijzen
op de taak van bv. politicologen, zal hun
antwoord niet dienen te zijn: dat had je
zelf maar moeten uitzoeken. Dat dan toch
een poging wordt gedaan om via noties
uit sociaal-psychologie en agologie een
instrument tot maatschappelijke beïnvloeding te creëren, is eenvoudig onbegrijpelijk. Ook al doordat de aangeboden 'oplossing' een duidelijke ideologische visie
mist en daardoor even kleurloos wordt als
het verhaal van sommige technocraten
waartegen zij zich juist verzetten; aan de
andere kant zijn de opvattingen t.a.v. de
maatschappij die wèl gehanteerd worden,
dermate rommelig en soms inconsequent,
dat het gevoel je bekruipt te maken te
hebben met uitspraken van een groep
maatschappijbetrokken vormingswerkers
en niet met politicologen.
F. Nieuwenhof
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Dr. Okke Jager, Bevrijde tijd. Van prestatiemaatschappij naar vrijetijdscultuur
Zomer & Keuning, Wageningen 1974,
239 pp., f 22,50
De auteur heeft het probleem van de
vrije tijd zo veelzijdig mogelijk willen
belichten en wel, zoals hij zelf zegt, uit
calvinistische hoek. Ik weet niet of dit
boek een weergave is van zijn colleges;
in ieder geval zou mijn kritiek op de uitgave zoals die er nu ligt, zijn: overdaad
schaadt. Niet alleen dat hij zoveel overhoop haalt dat men het gevaar loopt van
de bomen het bos niet meer te zien, maar
er wordt een dergelijke stroom van auteurs ten tonele gevoerd – die telkens een
beetje gelijk en een beetje ongelijk krijgen
– dat men tenslotte toch met de problemen blijft zitten. Een zeer erudiet boek
en, zoals we van hem gewend zijn, sprankelend van associatieve stijl, maar te veel
van het goede.

G. J. Adriaansen
Helmut Miissener, Exil in Schweden. Politische and kulturelle Emigration nach
1933

Hanser, München 1974, 604 pp., DM. 54,S., in mei 1971 te Stockholm gepromoveerd onder Prof. Dr. W. Berendsohn,
heeft zijn wetenschappelijke werk bijgeschaafd tot een voor de bredere volkslagen leesbaar geheel, zonder ook maar
een keer zijn methodische basis op te
geven en het is ook deze basis die in de
studie van het emigrantenlot richtinggevend zal blijven. Zweden is een belangrijk
moment in deze droevige geschiedenis;
het bleef van alle landen zowat het langst
open voor de definitieve vrijheidssprong
van de emigranten (tot 1943) en het ontving ook de grootste groep (tussen 4000
en 5500). S. neemt alle nodige aspecten
systematisch door: de stand van het onderzoek, de opnamepolitiek, de vluchtelingen zelf (aantal, herkomst, verblijf, bezigheid, problematiek, assimilatie), de
de groepsvorming (politieke schakeringen), het Oostenrijkse en Sudetenduitse
contingent, de intellectuele activiteit (wetenschap, executerende artiesten, publicistiek, journalisten, vertalers, uitgeverijen),
afgerond met een who's who van de emigratie en uiteraard een grondige biblio-

grafie (van en over). Opvallend is in Zweden het politieke aspect, zeer geschakeerd
en bepaald niet homogeen, maar duidelijk
is de sociaaldemocratische arbeidersbeweging erg actief en georganiseerd opgetreden; de Joodse leden van de emigratie
hebben zich voor het merendeel onpolitiek en ongeëngageerd opgesteld. De intellectuele activiteit is, ook als ze nog
vrij omvangrijk lijkt, niet opgewassen tegen de politieke plannenmakerij. Als opnameland heeft ook Zweden zich gedragen zoals de overige Europese landen:
geen complicaties, neutraal blijven. Wel
heeft hier een wat egoistische schrik tegenover vreemdelingen (Duitsers dan nog)
meegespeeld; tegelijk hebben privé-personen en -groepen op basis van humanisme, caritas of solidariteit ontzaglijk
veel gedaan. Vele emigranten zijn na
1945 in Zweden gebleven, niet altijd uit
eigen wil; hebben de Russen enkele arbeidersleiders vlug naar de Sowjetzone
gehaald, de geallieerden in West-Duitsland hebben de meesten aan hun lot overgelaten. Het is andermaal geen fraai verhaal. Behalve de zakelijke gegevens die
indrukwekkend rijk en belangrijk zijn, zal
dit boek zich opdringen als methodisch
proces, dat kan dienen bij het onderzoek
van dezelfde materie, dat nu langzaam
ook in Nederland en zelfs in België op
gang schijnt te komen.
C. Tindemans

Marie-Francoise Lanf ant, Sociologie van
de vrije tijd
Aula, Spectrum, Utrecht 1974. 229 pp.,

f 8,50 – BF. 143
Voorzien van een goede literatuurlijst is
dit oorspronkelijk Franse werk uit 1972
(Les théories du Loisir) bepaald een bijdrage tot het sociologisch denken in Nederland. M-F Lanfant analyseert de `vrije
tijd' tegen de achtergrond van zowel marxistische als neo-kapitalistische maatschappijopvattingen. In dit verband is de
samenvatting van het congres over vrije
tijd in Havanna van 1966 verhelderend:
binnen de neo-kapitalistische samenlevingen blijft volgens de theoretici de tegenstelling maatschappij-individu bestaan, die
binnen de socialistische samenleving zou
zijn opgeheven. Dit laatste betekent dat,
volgens deze opvatting, binnen onze sa-
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menlevingen de individuele zelfontplooiing slechts kan plaats vinden buiten de
kaders van het produktieproces, terwijl
binnen de socialistische samenlevingen
ook de besteding van de vrije tijd sociaal
gericht wordt.
F. Nieuwenhof

Gedragswetenschappen
Court, W. de la, Openbare bibliotheek en
permanente educatie
H. D. Tjeenk Willink, Groningen 1974,
175 pp., f 19,50
Faraday, Dr. Ann, De positieve kracht
van het dromen
Nelissen, Bloemendaal 1974, 293 pp.,
f 19,75
Frick, Willard B., In gesprek met Maslow,
Murphy, Rogers
Callenbach, Nijkerk 1974, 190 pp., f 27,50
Heeswijk, Ad van, Ontwikkelingsonvrijheid bij leerlingverpleegkundigen
De Tijdstroom, Lochem 1974, 69 pp.,
I 9,Ramaker, Wim (samensteller), Waar
praten jullie zo druk over?
Kok, Kampen 1974, 72 pp., f 8,90
Riquier, Marthe, Les filles d'aujourd'hui
Casterman, Paris 1974, 168 pp., FF. 210
Sauvy, Jean & Simonne, L'enfant
ant et les
géométries
Casterman, Paris 1974, 144 pp., FF. 180
Thompson, Brenda, Onderwijzen, hoe
leer je dat? (Anatomie van de toekomst)
Wereldvenster, Baarn 1974, 219 pp.,
f 17,50
Zuster Madeleine osa, Alleen, niet alleen.
Het kloosterleven, frustratie of vervulling
Wereldvenster, Baarn 1974, 110 pp.,
f 8,90

Edgar Faure e.a., Leren om te leven

(Aula) Spectrum, Utrecht/Antwerpen '74,
276 pp., f 21,50

Achter deze intrigerende titel gaat een
rapport schuil, uitgebracht door een commissie, in 1970 door de UNESCO ingesteld om de situatie op het gebied van
onderwijs en vorming in de wereld te onderzoeken. De bedoeling van dit rapport
is dat het zal dienen als een richtlijn voor
het toekomstig handelen.
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Het rapport valt uiteen in drie delen: 1.
Gegevens, 2. De toekomst en 3. Op weg
naar een educatieve maatschappij. In deel
een toont men op een duidelijke en niet
mis te verstane wijze aan dat het nodig
is om de structuren van het onderwijs en
zelfs de ideeën die het hanteert, grondig
te herzien. De conclusie van deel twee
is dat het onderwijs van morgen een gecoordineerd geheel zal zijn waarin alle
sectoren van de gemeenschap structureel
geïntegreerd zijn. Onderwijzen maakt
plaats voor leren. De leerling wordt steeds
minder object en steeds meer subject. Men
vermeldt er echter wel bij dat deze visie
tot op zekere hoogte utopisch is. In deel
drie geeft men in grote lijnen een antwoord op de vraag, gesteld aan het einde
van deel twee: Hoe?
Een appendix met o.a. een aantal statistische gegevens besluit dit weldoordachte
en belangrijke rapport.
Iedereen die zich interesseert voor het
onderwijs moet eigenlijk eens kennis nemen van dit boek, want veel van deze
stof kan men steeds weer beluisteren bij
de discussies over de Middenschool.
C. Free
G. Sanders, Homosexualiteit, een overzicht van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar homosexualiteit in Amerika
en West-Europa

(Nisso-cahiers), De Horstink, Amersfoort
1974, 69 pp., 1 9,90
De studie is gebaseerd op literatuuronderzoek en een studiereis van de schrijver
naar Amerika in 1970. In de inleiding
wordt aangegeven dat de woorden homofilie en homoseksualiteit weleens door
elkaar gebruikt worden in de literatuur.
Er is een groot 'dark number', vooral van
homofiele vrouwen. De psychiaters zien
homoseksualiteit niet alleen als zo maar
een afwijking, maar als een ziekelijke
afwijking; die tot stigmatisering en stereotypisering leidt. Er zijn allerlei overgangen van strikte homo-, via bi- naar strikte
hetero-erotiek. De laatste niet meer dan
50% zoals Kinsey en anderen in 1953 al
vaststelden. Bij het Margrietonderzoek
kwamen in Holland vergelijkbare cijfers
te voorschijn. Ook Duitse onderzoekingen
worden vermeld. De tolerantie in Holland
is redelijk groot, maar ambivalent. Dit

468

geldt ook voor het bedrijfsleven. Er is
(dan) ook een homofiele subcultuur ontstaan, waaraan vooral de jongere homofielen deelnemen en vooral de mannen.
Volgens een groot aantal tests functioneert de groep homofielen niet neurotischer dan de hetero's.
Het boek geeft een helder en gedetailleerd
overzicht, zonder dat verrassend nieuwe
gezichtspunten naar voren komen. De
problematiek komt duidelijk tot uiting.
Het woord biologie ben ik niet tegen
gekomen.
In de errata wordt gesteld, dat het geen
`def iantie' moet zijn maar `deviantie'. Misschien is het wel eens beide, zoals de
evaluatie doet vermoeden.
J. H. van Meurs
Hannah Green, Ik heb je nooit een rozen-
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even te voorschijn. Toch wel zo, dat
Debbie na 3 jaar voor de zoveelste maal
op de afdeling E(rnstig) G(estoorden) beland is, maar nu niet meer zonder hoop
op genezing.
Ook de voorgeschiedenis, waarbij ze onder andere geopereerd is aan een echte
tumor met 5 jaar, en de reactie van de
familie, komt tussendoor ter sprake, zodat de logica van het z.g. gestoorde gedrag goed kan blijken uit het boek.
Joanne Greenberg heeft met dit boek in
'64 een bestseller gemaakt, die het begrip
voor geestelijke stoornissen bij leken en
gezondheidswerkers kan verdiepen op
weer andere wijze dan het bekende boek
van Foudraine; meer zoals De Slangenkuil van Mary Jane Word. Een boek dat
ook waard is om verfilmd te worden. De
vertaling is goed, de uitgave verzorgd.
J. H. van Meurs

tuin beloofd

Hollandia, Baarn 1974, 281 pp., f 18,90
Marielene Leist, Het zaad dat valt in de
Een dramatische beschrijving van het
Joods zestienjarige meisje Deborah Blau,
dat in haar aanpassing aan de wereld
faalt; met name wanneer ook de fantasiewereld van 'Ys' met zijn allegorische godenfiguren en zijn geheimtaal vijandig is
geworden in plaats van troostend. Ze
doet een lichte zelfmoordpoging en wordt
door haar goed bedoelende ouders naar
een inrichting gebracht. Daar treft ze niet
alleen een `total institution' aan met f ormele en informele regels, ook tussen patiënten onderling, maar – van meet af aan
– een zeer goede analytische therapeute,
bij wie ze dagelijks een uur komt. In
Amerika is psychotherapeutische- en beleidspsychiatrie gescheiden.
Het blijkt dat de chronisch geworden patiënten bang zijn voor hun betere gevoelens en dat sommige verplegenden en
artsen die niet eens bezitten. De andere
patiënten vormen in het boek vooral een
decor voor de worsteling van Deborah
met situaties en figuren uit de waanwereld. Merkwaardig is dat er geen sprake
is van vermenging, maar slechts van botsing van de twee werelden. De emotionele crises daarvan worden opgevangen
met koude pakkingen (bij ons zijn `de
wikkels' overal sedert 25 jaar afgeschaft).
Aan het eind van het boek komen de
pijnen van de denkbeeldige tumor en de
hallucinaties nog slechts bij spanningen

aarde

De Toorts, Haarlem 1974, 89 pp., f 16,50
Een Duits psychotherapeute heeft de
gang van het zeer jonge kind beschreven
vanuit de ontwikkeling van het geloof,
of beter: de eerste levenservaring en geloof. Als dominant door heel het boek
heen klinkt steeds dat men vaak (veel)
te laat begint met het bewustmaken van
de geloofsschat bij het kind. Soms denkt
men dat mevr. Leist een wat wrede psychotherapeute is, maar ze heeft gelijk:
`Leren a an gaande God is volkomen zinloos, wanneer de fundamentele ervaringen er niet aan voorafgegaan zijn. Het
geloof blijft dan volkomen rationeel in
plaats van een zaak van het hart te worden, als het niet lukt deze oerbelevingen
van het kind met God te verbinden.
Daarmee is het tegelijk duidelijk hoe belangrijk het is deze oerervaringen niet te
laten verbleken, het kind niet een gave
wereld voor te goochelen om het alle teleurstelling te besparen, ziekte en nood
verre te houden en de dood te verzwijgen: want dit zijn juist de ervaringen
waarin wij heden ten dage nog bijna uitsluitend ervaren hoe afhankelijk wij zijn,
hoe behoeftig en op hulp aangewezen' (p.
39). Ook over de ontmoeting met God,
die in deze tijd veel moeilijker lijkt dan
vroeger, zegt zij terechte dingen. Wel

469

vind ik dat zij erg intelligente kindertjes
in haar boek laat optreden, zoals bijv.
Hans op p. 55 vv. Een helder en verfrissend boek.
Panc Beentjes

Wijsbegeerte
Magee, Bryan, Popper
(Aula) Spectrum, Utrecht 1974, 139 pp.,
f 6,50
Popper, Karl R., De armoede van het
historicisme
(Aula) Spectrum, Utrecht 1974, 172 pp.,
f 7,50
Vogel, Dr. C. J. de, Plato
Wereldvenster, Baarn 19742 , 183 pp.,
f 7,50
Zijderveld, A. C., De relativiteit van kennis en werkelijkheid
Boom, Meppel 1974, 245 pp., f 24,50

Alastair V. Campbell, Morele dilemma's

bij de geneeskunde
De Toorts, Haarlem 1974, 159 pp., f 19,Het eerst waar ik naar kijk bij `weer een
boek over medische ethiek', is of de
schrijver uitgaat van de eeuwige onveranderlijke grondslagen van de Ethiek, en
daar ongeveer blijft hangen; ofwel dat hij
zijn uitgangspunt kiest van de werkelijkheid waarin we leven en van mening is
dat de ethiek zich even snel ontwikkelt en
in hetzelfde tempo verandert als wetenschap en techniek en de veranderlijkheid
van de dingen rondom ons.
Voor Medicijnmannen die in hun ethische
code nog altijd teruggaan op de oeroude
Hippocrates (zeker in de formulering), en
die noch in hun opleidingstijd noch gedurende hun latere praktijk veel tijd en
gelegenheid hebben zich in de ethiek te
verdiepen, is de onveranderlijke ethiek het
gemakkelijkste en de toepassingen pikken
zij wel op in de praxis van het dagelijkse
leven en uit co llegiale gesprekken. Terwijl je onder veel jongeren de mening
aantreft: alles wat je voor een patiënt kan
doen, moèt je doen en mag je doen.
Voor verpleegkundigen geldt eigenlijk
diezelfde oercode van Hippocrates en zij
hebben voor een aantal geva ll en geleerd:
wat kan en hoe het kan en hoe het moet.
A. Campbell is filosoof, en een ethicus die
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sterk redenerend je meeneemt vanuit de
principes naar de praktijk en een groot
aantal zeer reëel voorkomende gevallen
geeft.
In Rondom de Leegte zegt Cornelis Verhoeven ergens: `De dingen van de wereld
moraliseren ons' in die zin dat je een goede moraal niet behoeft te `trekken'. En
daar zit evenveel waarheid in als in de
eeuwige goddelijke `natuurwet' (wat dat
dan ook mag zijn) die we hebben meegekregen.
De jongste Engelse wetenschappelijke
proefnemingen met menselijk leven in
vitro en de realisering daarvan ingeplant
in vivo, roepen onmiddellijk ethische vragen op. Ik was juist het boek van Campbell aan het lezen, toen het nieuws kwam
over de T.V. Natuurlijk geeft C. geen
case hierover, daarvoor kwam het boek
precies twee jaar te vroeg. Maar in zijn
lijn redenerend kon ik me vrij nauwkeurig, dacht ik, zijn standpunt in deze me
voor de geest halen.
Voor iedere arts die zich in wat ethische
achtergronden wil verdiepen, aanbevolen.
Voor co-assistenten en assistenten die in
het ziekenhuis veel met de verpleegkundigen in aanraking komen, of die op een
of andere manier bij de opleiding van
verpleegkundigen of de begeleiding van
paramedici betrokken zijn, een voortreffelijk boek.
Voor gewone verpleegkundigen lijkt het
me voor de meesten net iets te zwaar.
Voor de hogere opleidingen, en zeker
voor hen die een scriptie moeten maken
met wat ethische achtergronden, een uniek
boek.
P. Beijerbergen v. Henegouwen

Paul Lafargue, Het recht op luiheid, gevolgd door: De Godsdienst van het Kapitaal en Pius IX in de Hemel
Vertaald en ingeleid door A. L. Constandse. De Arbeiderspers, Amsterdam
1974, 179 pp., f 18,50
Het is jammer dat het werk van de socialistische denkers van de 19e eeuw eigenlijk zo weinig bekend is buiten de beperkte groep van wetenschapsmensen aan de
universiteiten. Maar zelfs de bestudering
daarvan, buiten Marx, Engels en Lenin,
laat veel te wensen over. A. L. Constandse heeft door zijn vertaling van drie
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essays van de schoonzoon van Karl Marx
deze achterstand in ieder geval enigszins
goed gemaakt. `Het recht op arbeid' vormt
een belangrijke kritische bijdrage tot het
denken over de zingeving en de politieke stellingname van de socialistische
beweging ten aanzien van het centrale begrip `arbeid'. Lafargue bestrijdt de opvatting dat arbeid op zich zelf zin heeft,
arbeid dient tot bevrijding, niet tot verslaving. Alleen binnen dit perspectief
heeft industrialisatie zin, vandaar dat Lafargue de arbeidsprofeten voor de voeten
werpt: `Zij begrijpen nog niet dat de machine de verlosser is der mensheid, de
God die de mens zal loskopen van de
"sordidae artes" en van de loonarbeid, de
God die hem ledige uren zal schenken en
de vrijheid'. Aan het begin citeert Lafargue dan ook G. E. Lessing: `Laten we
lui zijn in alle dingen, behalve in het liefhebben en drinken, behalve in het luieren'. De essays worden op voortreffelijke
manier ingeleid door de vertaler, die ook
de essays door een aantal verwijzingen en
toelichtingen voor een breder publiek toegankelijk gemaakt heeft.
F. Nieuwenhof
H. J. Verkuyl e.a., Transformationele
taalkunde

(Aula) Spectrum, Utrecht/Antwerpen '74,
368 pp., f 9,50
Op het omslag van dit boek staat: 'Inleidend overzicht van de transformationeel-generatieve taaltheorie. Historische
en methodologische achtergronden. Raakpunten van taalkunde en filosofie'.
Het lijkt allemaal wat moeilijk, maar
achteraf blijkt het best mee te vallen en
dat is de grote verdienste van de auteurs.
Het grote voordeel van de T.G.G. (Transformationeel-generatieve grammatica)
komt in het kort hierop neer dat de
T.G.G. een eindige grammatica is, dat
wil zeggen dat men met behulp van een
eindig aantal regels een oneindig aantal
zinnen kan beschrijven, dit in tegenstelling tot de oneindige, traditionele grammatica.
In tien hoofdstukken wordt een en ander
uit de doeken gedaan, terwijl een appendix met o.a. de herschrijfregels, bibliografische aanwijzingen en een literatuurlijst, het geheel completeert.
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Zover ik kan bekijken momenteel hét
boek voor degenen die deze belangrijke
taalkundige stroming willen bestuderen.
C. Free
0. F. Serebrjannikov, Heuristische Prinzipien and logische Kalkfile
Deutscher Verlag der Wissenschaften,
Berlin 1974, 233 pp., DM. 28,Als men de titel, van dit uit het Russisch
vertaalde werk ziet, zou men de indruk
kunnen krijgen dat de schrijver de beginselen van het vraagstuk-oplossen wil vastleggen in logische begrippen. Maar hoewel hij al in de inleiding stelt dat heuristiek en logica geen tegenstellingen zijn,
wil hij in feite alleen maar principes opstellen om aan te geven hoe men een
logisch vraagstuk op moet lossen. Dat is
inderdaad van groot belang, met name
ook als men het oplossen langs mechanische weg wil proberen. Men rekene
eens uit hoeveel bewerkingen er maximaal nodig zijn om de aequivalentie van
twee uitspraken te bewijzen in een systeem met bijvoorbeeld tien axioma's, tien
transformatie regels en tien bewerkingsmogelijkheden. De logicus die de opgave
ziet, weet uit de ervaring wel zo'n beetje
welke kant hij er mee op moet. Onbewust
kent hij derhalve de heuristische principes
die aan de behandeling ten grondslag
liggen. Wil men die echter bij de machine
inbouwen, dan zal men zich die regels
bewust moeten maken. Dat is wat de
schrijver nu probeert te doen. Hij wijst
er daarbij zelf op dat we niet moeten
rekenen op een waterdicht systeem. Bijzonder interessant zijn zijn beschouwingen over de wijze waarop men triviale
uitspraken kan vermijden of kan verhinderen dat er paradoxen optreden, waarbij
hij echter blijft wijzen op de gevallen dat
deze als hulp-zin in de oplossing nodig
zijn. Al met al is er een heel leesbaar
werk ontstaan, waarin de oplossing wordt
gegeven van een aantal leuke vraagstukken. Van de regels zelf, die meer gedemonstreerd dan uitgelegd worden, heeft
men wel de neiging te zeggen `ja zo doe
ik het altijd al'.
Merkwaardig is een midden in het boek
voorkomende heftige aanval op de neopositivisten inclusief Popper. Hij spreekt
daarbij tegen dat door de logica geen
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nieuw weten wordt opgebouwd. Volgens
de neo-positivisten is het inderdaad zo
dat, mijnsinziens terecht, de inhoud van
de conclusie die van de praemissen niet
overschrijdt. Ook Serebrjannikov moet
dat natuurlijk toegeven, maar stelt nu wel
dat ik, en mijn toehoorders, de conclusie
niet kenden voordat hij getrokken was.
In zoverre is de conclusie dus wel degelijk
nieuws. Men mag zich afvragen of de
schrijver, ondanks zijn zeer goed te pas
gebrachte obligatoire aanhaling uit Lenin,
hier geen blijk geeft van een ietwat idealistische instelling.
C. J. Boschheurne

James J. O'Rourke, The Problem of Free-

dom in Marxist Thought
D. Reidel Publishing Company, Dortrecht
1974, 231 pp., f 75,–
De schrijver behandelt de moderne opvattingen van de Sovjet-filosofen in verband
met die van de klassieken van het marxisme. Hij wijst er dan eerst op dat Marx
geen determinist was en ook niet zonder
meer de leer verkondigde dat de mens
alleen maar een component is van sociale
factoren. Engels echter was minder duidelijk. Sommige van zijn uitlatingen zijn als
voluntaristisch, andere als deterministisch
te beschouwen. Lenin is zeker meer determinist, zonder daartoe nu geheel te vervallen. De schrijver toont ook aan dat het
onjuist is te stellen dat Marx de mens
alleen maar als een exemplaar van de
soort beschouwt. Hij zou zelfs in tegenstelling tot Hegel de mens in de eerste
plaats als individu zien. Dat zou feitelijk
inhouden dat Marx, anders dan Lowith
het ziet, niet op een tegenovergesteld
punt als Kierkegaard, maar op het zelfde
punt kritiek uitgeoefend heeft op Hegel.
Op grond van de tegenspraken bij Engels
moet men nu bijvoorbeeld komen tot een
soort combinatie tussen voluntarisme en
determinisme. Het laatste wordt bestreden
als fatalisme. De schrijver wijst er in dit
verband niet op dat dit al onder Stalin
werd veroordeeld. Vrijheid wordt dan
veelal de praktische beheersing van de
noodzakelijkheid, een opvatting die moet
worden gezien als een modificatie van
Hegels bewustzijn van de noodzakelijkheid. Bij deze determinatie wordt dan
vooral gedacht aan een sociale determi-
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natie. Hoewel er zeer veel verschillende
opvattingen bestaan over de wijze waarop
het noodzakelijke compromis moet worden gesloten, zijn velen natuurlijk heel
blij met de opvattingen uit de quantentheorie, zoals de theorie van Gibbs. Tot
nu toe kon men hoogstens zeggen dat het
niet mogelijk was zinvol te beweren dat
het menselijk lot gedetermineerd was,
omdat dan enerzijds die uitspraak was
afgeleid uit de bijzondere omstandigheden van de spreker en ze anderzijds betrekking had op een algemene regel. Nu
kan men determinatie totaal verwerpen
met de opvatting dat alle natuurwetten in
feite niets anders zijn dan de uitkomsten
van de wet der grote getallen. Voor een
filosoof een aantrekkelijke theorie, waarmee hij niet alleen alle moeilijkheden van
de newtoniaanse natuurkunde weg kan
werken, maar die hij te pas en te onpas
ook verder kan gebruiken. Teilhard de
Chardin fundeerde zijn opvatting over de
evolutie van het bewustzijn op deze
vondst en nu de Sovjet-denkers hun theorie over de determinatie. Norbert Wiener
gebruikt het om zijn betoog over manipulatie kracht bij te zetten. Het lijkt ook
mij een aantrekkelijk theorie, maar mij
dunkt dat we eerst af moeten wachten
of deze theorie de newtoniaanse natuurkunde geheel zal verdringen of dat zij er
een plaats naast of zelfs in krijgt voor we
er een zo ver gaand gebruik van maken.
Hoe dat zij, voor de Sovjet-filosoof is
vrijheid een sociale categorie. Veel verband tussen zijn opvatting en die van de
ideologen is er niet, hoewel hij er wel telkens op wijst dat, hoe het ook met determinatie gesteld is, daaraan een einde
komt in het communisme. Dit is orthodox
marxistisch gedacht en bewijst dus des te
meer dat Marx geen determinist is. Partijpolitiek is het determinisme ook niet zonder meer aanvaardbaar omdat de partij
als voorhoede van het proletariaat en de
bijzondere rol van Lenin in de revolutie
dan niet te verklaren zijn. Van hun kant
overigens stellen ook de ideologen bijvoorbeeld in `de Kommunist', dat vrijheid iets is dat pas in de hoogste staat
bereikt wordt. Theorie en praktijk staan
ook hier, ondanks de theorie over de verhouding tussen beide, ver van elkaar. Wil
men de praktijk van de vrijheid in de
Sovjet-Unie begrijpen, dan kan men ook
(nog) niet te rade gaan bij de filosofen,
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maar moet men nog steeds kijken naar
de opvatting die men in de Russische traditie heeft over de verhouding tussen denken en doen. Dostojevsky's Idioot is daarvoor de voornaamste illustratie.
C. J. Boschheurne

Geschiedenis
Fest, Joachim, Hitler. Een biografie 11
In den Toren, Baarn, 527 pp., f 24,50
Kossmann, E. H. en A. F. Mellink (inl.),
Texts concerning the Revolt of the
Netherlands

Cambridge U.P., London 1974, 107 pp.,
£ 6,-

Laarhoven, Jan van, De kerk van 17701970

Dekker & v. d. Vegt, Nijmegen 1974,
468 pp., f 80,—
Hermann von der Dunk, Kleio heeft duizend ogen. Over historie en historici
Van Gorcum, Assen 1974, 137 pp., f 16,50
In NCR-Handelsblad verschijnen nu al
menig jaar artikelen van deze Utrechtse
hoogleraar in de contemporaine geschiedenis. Met nog enkele andere bijdragen
heeft hij deze gebundeld en voor ons bewaard. Er zijn enkele schetsen over personen als Friedrich Meinecke, Ernst
Bloch, Karl Jaspers, Oswald Spengler, Jan
Romein, Johan Huizinga en voorts enige
opstellen die een maatschappelijk probleem behandelen (Anarchisme en de studentenrevolte) of zich bezig houden met
specifieke problemen van de geschiedwetenschap.
Mij hebben het meest geïnteresseerd de
opstellen `Een onwetenschappelijke wetenschap' en `Mythe en geschiedenis' (pp.
1-21 en 94-111). Dat zal wel komen omdat ik me bij zijn benaderingswijze thuisvoel. Vooral omdat hij nog eens goed laat
zien hoe geschiedenis de wetenschap van
het concrete blijft en dat een verschuiving
naar `verwetenschappelijking' (men moet
meer tellen dan oordelen, meer naar de
structuren zien dan naar de individuen,
meer naar het algemene dan naar het
persoonlijk toevallige) toch een vasthouden aan morele normen inhoudt, omdat
de mens, zoals wij hem vandaag kennen,

Boekbespreking

niet kan en wil afzien van het bewustzijn van eigen tijdelijkheid en dus van
eigen individualiteit ! (p. 15). Interessant
is de distinctie tussen legende en mythe
die gemaakt wordt; de wetenschap ontmaskert voortdurend legenden, maar mythen zijn immuun voor een dergelijke ontmaskering. In tijden van spanning en tegenover grote uitdagingen gaat vaak een
politieke mythe functioneren als inspiratiebron (`het eeuwige Frankrijk', `het
unieke Amerika', God, Nederland, Oranje' maar ook: `het proletariaat de echte
drager van de toekomst' e.d.). Zoiets onttrekt zich aan empirisch-wetenschappelijke verificatie; slecht zijn dergelijke mythen wanneer ze destructieve krachten
losroepen, maar goed wanneer humane
en creatieve elementen bevorderd worden.
Von der Dunk heeft vaak een heel puntige
stijl, die ik met plezier gelezen heb. Eén
voorbeeld: `Elke natie pleegt belangrijke
mannen op eigen wijze te eren en in de
Lage Landen is het gebruikelijk om die
eer te betuigen, door bezwaren te komen
maken. Het reformatorische schismatisme zit de Nederlandse intellectueel nu
eenmaal diep in het vlees. Men kan nog
steeds geen beelden zien, zonder ze te
bestormen' (p. 62).
Marcel Chappin
Dr. A. J. van der Aalst, Aantekeningen bij
de hellenisering van het christendom

Dekker & van de Vegt, Nijmegen/Boekencentrum, Den Haag 1974, 200 pp., f 27,50
`Aantekeningen', maar dan wel zeer uitvoerig en grondig gedocumenteerd. `Op
een nieuwe wijze', aldus S. `wordt het
oude probleem aan de orde gesteld door
H. Fiolet in Vreemde verleiding en Tweede reformatie. N.a.v. deze twee boeken
stelt zich op een nieuwe indringende manier het probleem van de hellenisering
van het christendom'. S. bestudeert deze
hellenisering in Syrië, waar het christendom zich verbreidde in een grensgebied
waar helleense en semitische cultuur elkaar ontmoeten. Hij komt tot de conclusie dat de helleense cultuur een diepgaande invloed heeft gehad, waardoor
sommige elementen van de christelijke
boodschap meer geaccentueerd zijn, andere daarentegen meer versluierd zijn ge-
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raakt, zodat een misschien wat eenzijdige,
maar daarom nog niet noodzakelijk valse
visie kon ontstaan. Meest kenmerkend gevolg van de hellenisering noemt hij het intellectualisme. De stelling van Fiolet, dat
het christendom door het hellenisme dualistisch is gaan denken, wijst hij met klem
van argumenten van de hand. Niet bij
Plato, maar in apokalyptische stromingen van het Nieuwtestamentisch milieu
ligt de oorzaak van een soms overdreven
verwerping van wereldse waarden. Het
uitgangspunt van Fiolet is een `valse start',
wetenschappelijk niet houdbaar.
S. toont aan, dat de hellenisering van het
christendom legitiem was, in de gegeven
situatie noodzakelijk en het meest wenselijk. Een `de-hellenisering' zal — voor zover gewenst en mogelijk — niet vruchtbaar kunnen geschieden, als zij alleen bestaat in het wegstrepen van wat door
helleense invloed is aangebracht. S. verwacht slechts heil van nieuwe ervaringen
in een authentiek christelijk leven.
De publikatie van Van der Aalst munt
uit door degelijkheid van onderzoek en
evenwicht en wijsheid van oordeel. De
studie werd bekroond in een prijsvraag
van de Evangelische Maatschappij in
Utrecht. Het boek wordt ontsierd, of liever ernstig geschaad door een onnoemelijk aantal drukfouten (misschien ook
spelfouten van S.?) Huiveringwekkend
zijn enormiteiten als `abscis' i.p.v. `absis',
'concensus' i.p.v. `consensus', `logoi spematikoi', `ikoniklasten', 'prospon', etc. etc.
L. Lorié
L. J. Rogier, Herdenken en herzien. Verzamelde opstellen
Amboboeken, Bilthoven 1974. 519 pp.,
Blij kunnen we zijn met deze derde bundel van anders maar moeilijk toegankelijke opstellen; blij ook met de aanvulling
van de bibliografie voor de jaren 19651974. Een bibliografie die door het overlijden van Rogier helaas afgesloten is.
Uiteenlopend zijn de onderwerpen die ter
sprake komen, ook al was het mogelijk
enige groepering aan te brengen: 'catholica in perspectief', `nationale en regionale
studies' en 'biografische opstellen'. Als
belangrijkste signaleer ik de meest uitgebreide bijdrage `Op- en neergang van het
integralisme'. Een thema dat nog altijd
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actueel is en waarin Rogier bijzonder
geverseerd is, ook al omdat hij vanuit
`integraliserende' hoek wel tegenwerking
heeft ondervonden. Bijzonder reliëf krijgen dan ook de in dit en andere artikelen
gemaakte observaties over de huidige ontwikkelingen in de kerk, waar Rogier zijn
kritische zin niet verliest. Een ander dierbaar thema komt tweemaal ter sprake; in
`Oranje en de katholieken' en `Oranje en
de Nederlandse staat'. De legende (of
moet men zeggen: mythe) van een `protestantse dynastie' en een `klein-Nederlandse
staat' wordt weerlegd. In dit verband
moet natuurlijk ook genoemd worden:
`De evolutie van Hollands visie op Vlaanderen'.
Iedere bijdrage geeft vele punten van verdieping van historisch inzicht, van aanzetten tot verdere studie, van verbeteringen van vraagstellingen. Een schat is dit
boek, waaruit men veel ouds en nieuws
te voorschijn kan halen. Ik denk dat ik het
vaak uit de boekenkast zal halen.
Marcel Chappin
Christine Bolt, A History of the U.S.A.
Macmillan Education Ltd., London 1974,
130 pp., X. 6.20
De behandeling van de geschiedenis van
de V.S. is gegroepeerd rond een aantal
thema's zoals ethnische problemen, bevolking en protest, de trek naar het Westen en de economie en de buitenlandse
politiek. Door deze aanpak is het boek
zeer geschikt als eerste kennismaking met
de historische ontwikkelingen van een
staat waarmee onze samenleving sinds
1945 steeds nauwer verbonden is. Door
niet exclusief aandacht te besteden aan de
politieke ontwikkelingen wordt een beter
beeld verkregen van de sociale en culturele ontwikkelingen.
F. Nieuwenhof
Joan Comay, Who's Who in Jewish History
448 pp., X. 5
De autrice heeft jarenlang meegewerkt
als redactrice van de Encyclopedia Judaica die onlangs weer is verschenen en
een onuitputtelijke schat aan Joodse gegevens herbergt. De zo typerende Engelse
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Who's Who boeken zijn nu weer met één
vermeerderd. Het werk wordt ingeleid
met een uitstekende chronologie en enkele
belangrijke kaarten. Men vindt er alle
mogelijke personen uit de laatste 20
eeuwen van de Joodse geschiedenis, van
de Hasmoneeën tot Golda Meïr, van Herodes en Paulus tot Levi Ecjkol en Abba
Eban toe. Een warm aanbevolen naslagwerk.
Panc Beentjes

Godsdienst
Maarsingh, Dr. B., Leviticus
Callenbach, Nijkerk 1974, 292 pp., f 55,—,
b.i. f 50,Neefs, Georges, Vriendschap in God. Het
levenscharisma van Egied van Broeckhoven
Emmaus, Brugge 1974, 245 pp., BF. 310
Ruth — opnieuw vertaald
Ned. Bijbel Genootschap, Amsterdam/
Kath. Bijbel Stichting, Boxtel 1974,14 pp.,
f 4,90, combinatieprijs f 7,50
Ruth — een vertaling om voor te lezen
Ned. Bijbel Genootschap, Amsterdam/
Kath. Bijbel Stichting, Boxtel 1974, 26 pp.,
f 4,90, combinatieprijs f 7,50
Suenens, L. J., Een nieuw Pinksteren?
Emmaus, Brugge 1974, 301 pp., BF. 345
Sutter, Ignace de, De dienst van het lied
Emmaus, Brugge 1974, 274 pp., BF. 300
Verheul, Ambroos, Grondstructuren van
de Eucharistie
Emmaus, Brugge 1974, 118 pp., BF. 155

Drs. R. Hensen e.a., Mystiek in de westerse kultuur

Kok, Kampen 1973, 146 pp., f 13,90
De hier gebundelde opstellen zijn een
neerslag van de colleges in de Theologische Etherleergang van de NCRV. Het
onderwerp ervan werd ingegeven door de
stelling dat `in onze tijd in tal van groeperingen de mystiek hoogtij viert'. Op zich
is het een loffelijk streven om het begrip
`mystiek' en de verschijningsvormen ervan
te verhelderen en af te bakenen tegen
personen en groepen die mystiek c.a. op
magere motieven menen te mogen monopoliseren. Helaas was men door de gekozen opzet en door gebrek aan mede-

Boekbespreking

werkers genoodzaakt de keuze van de
onderwerpen ernstig te beperken. Weliswaar wordt de relatie van mystiek tot
Schrift, gebed, geloven en oosterse orthodoxie besproken, en passeren mystici
van Augustinus tot Ernst Bloch (sic !) de
revue. Maar afwezig blijft een toereikende
en verstaanbare omschrijving van het begrip. De hier gedane zeer willekeurige
greep in de geschiedenis lavet de belangrijkste fenomenen achterwege; op Teresa
van Avila en Jan van het Kruis na ontbreekt de katholieke mystiek volledig; betreffende de Nederlanden beperkte men
zich uitsluitend tot de `bevinding' (historisch en spiritueel beschouwd); de litteratuuropgaven zijn niet bij de tijd.
Erg jammer, dat de kans om verheldering over en inspiratie vanuit de mystiek
te bieden, in dit boek zo duidelijk gemist
wordt, waarbij tevens gewezen dient te
worden op het moeilijke taalgebruik. De
titel belooft meer dan geboden wordt.
P. Begheyn

Als je zoon je vraagt. Momenten uit een
gemeente
Ambo, Bilthoven 1974, 251 pp., f 17,50
Wie gedurende langere tijd het leven van
een gelovige gemeenschap als die van de
Amsterdamse Dominicuskerk metterdaad
— of noodgedwongen van een afstand —
heeft gedeeld, prijst zich gelukkig telkens
wanneer hem gelegenheden geboden worden om het ervarene te herontdekken en
opnieuw te beleven. Zo'n kans biedt dit
boek, al bevat het slechts een bepaald
onderdeel van het gehele liturgische gebeuren. In het boek ontbreken immers de
levende kerkgangers, van heinde en verre
bijtijds gekomen, die zingend en biddend,
sprekend en ontmoetend, een vitale kerkgemeenschap vormen. Wie de teksten van
lezingen en preken (van Theo Buysman,
Ton van Dam, Henk Hillenaar, Bernard
Huijbers, Jan van Kilsdonk, Jan Nieuwenhuis, Huub Oosterhuis, Edward Schillebeecx en Wim Tepe) echter opnieuw leest
en proeft, kan verstaan, wat de diensten
in de Spuistraat zo aantrekkelijk maakt:
Schrift en traditie zijn bij de tijd gebracht,
zonder dat vertaling tot verraad wordt.
Tegelijkertijd kan uit de confrontatie van
zulke teksten met verhalen uit binnenen buitenlandse letterkunde blijken, waar-
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in het belang schuilt van de `narratieve
theologie'. Ook de keuze en behandeling
der thema's duiden erop, dat men in de
verkondiging actuele noch traditionele
kernvragen schuwt, en dat daarbij een
antwoord -- voorzover i berhaupt te geven
– nooit eens en voorgoed is. Wie zo liturgie bedrijft, lokt uit tot een telkens nieuw,
waarachtig en zelfverantwoordelijk geloofsverstaan.
Voor de volgende druk heb ik twee tamelijk dwingende wensen. Om deze `momenten uit een gemeente' goed te kunnen
plaatsen, zou beschreven dienen te worden, hoe de diensten in grote lijnen gestructureerd zijn en ingevuld worden.
Vervolgens zou een wat overzichtelijker
en vollediger inhoudsopgave (bv. met precieze aanduiding van opgenomen bijbelfragmenten) de hanteerbaarheid van het
boek ten goede komen.

die daar heerst, is het goed leesbaar, maar
er staan de nodige dingen in die men beslist niet op een theologisch goudschaaltje
moet wegen. Na het verschijnen van dit
boek is er een geweldige rel ontstaan en
is de auteur van zijn taak ontheven. Of
daartoe dit boek, ondanks zijn niet geringe tekorten in bepaalde opzichten,
meer heeft kunnen zijn dan de naaste aanleiding, of de bekende druppel, is een
vraag die zich aan de buitenstaande lezer
wel stelt, maar zonder kennis van de regionale situatie niet laat beantwoorden.
G. J. Adriaansen

P. Begheyn

Dit is nu eens een boek dat ons leken' in
de bijbelwetenschap op het lijf geschreven
is. Lohfink wil ons vertrouwd maken met
de belangrijkste literaire genres in de
Bijbel. Maar hij pakt dat didactisch zo
knap aan dat iemand die een beetje lezen
kan, er heel veel van zal leren. Een eerste
deel is gewijd aan het bewust maken van
onze eigen dagelijkse ervaring dat ook wij
duidelijk geijkte literaire genres hanteren,
die ieder een eigen Sitz im Leben' hebben
en van daaruit onmiddellijk verstaan worden (een brief aan tante Paula is een ander
literair genre dan een zakenbrief, enz.).
Haalt men deze vaste literaire genres door
elkaar, dan kunnen de ergste misverstanden ontstaan (zegt mijn geliefde `Ik hou
zo van je !', dan maak ik de grootste
stukken, wanneer ik deze belijdenis zou
beantwoorden met een zakelijk `Ik zal het
even noteren, juffrouw', als was het een
informatie). Een tweede deel behandelt
dan de literaire vormen en genres in de
Bijbel in het algemeen: de ontdekking
ervan, de beschrijving van vaste vormen,
de eigen zeggingskracht der verschillende
genres, de Sitz im Leben' ervan. Een
derde deel geeft dan een aantal voorbeelden van de belangrijkste literaire genres
in de Bijbel en tracht ons daarmee vertrouwd te maken. Schr. doet dat grondig
(laat ons b.v. het onderscheid proeven
tussen `gelijkenissen' en `parabels', tracht
ons gevoelig te maken voor het verschil
tussen leerverhalen' en `belijdenisverhalen'), maar blijft volharden in zijn een-

Eric Hultsch, Beten f iir Nicht-Beter. Móglichkeiten and Anregungen

Benziger Verlag, Zurich/Einsiedeln/Kdln
1973, 122 pp.
In het eerste deel van dit boekje wordt
aan de hand van sprekende voorbeelden
aangetoond, waarom bepaalde gebedsteksten bij de erva ri ngswereld van mensen
van deze tijd wel of niet meer aansluiten.
In het tweede deel worden modellen geboden voor aan tijd en persoon aangepaste gebeden. De taal van de teksten
leunt aan tegen literair proza, en is daarom niet gemakkelijk. Niettemin zijn de
hier geboden `mogelijkheden en tips' zinnig.
P. Begheyn

Sigmund Kripp, Abschied von Morgen
Patmos Verlag, Dusseldorf 19742, 199 pp.
DM. 16,–
Pater Kripp is de schepper van het Kennedy Haus, een jeugdcentrum in Innsbruck, dat door 1300 jongeren wordt bezocht en een levendige en levende gemeenschap blijkt te zijn. In dit boek heeft
de auteur de neerslag van vijftien jaar
jeugdzielzorg aan het papier toevertrouwd. Als beschrijving van het reilen en
zeilen van het jeugdcentrum en de sfeer

Gerhard Lohfink, Jetzt verstehe ich die
Bibel. Ein Sachbuch zur Formkritik
KBW Verlag, Stuttgart, 19742, 168 pp.,

DM. 26,-
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voudige wijze van voorstellen en uitleggen. En mocht dit nog niet voldoende zijn,
dan is er nog een vierde deel met verschillende soorten `Ubungen', testvragen
waaraan men kan controleren of men een
en ander goed gelezen heeft. Het boek is
ook bijzonder fleurig gecomponeerd: interessante foto's, leuke meerkleurige tekeningen, schema's, kaartjes e.d., die het
behandelde nog eens visueel onderstrepen. Een ronduit voortreffelijk boek, dat
de lezer lezen en verstaan van de Bijbel
aanmerkelijk zal verlichten, en dat hem
vele verrassende ontdekkingen zal opleveren die hem niettemin het Woord Gods'
heel wat meer nabij zullen brengen. Dit
boek kan niet sterk genoeg aanbevolen
worden.
S. Trooster

Casterman, Paris 1974, 208 pp., FF. 240
Servotte, Herman, T. S. Eliot: the Four
Quartets

De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen 1974, 195 pp., BF. 295
Sommer, Ingrid and Klaus-Dieter, Der
Ochse and das Harfenspiel. Fabeln aus
aller Welt

Verlag Neues Leben, Berlin 1974, 382 pp.,
E.V.P. 8,40
Swift, Jonathan, Gullivers reizen
Manteau, Brussel/Den Haag 1974,
336 pp., BF. 230
Twain, Mark, Ein Yankee an íonig
Artes' Hof

Verlag Neues Leben, Berlin 1974, 415 pp.,
E.V.P. 8,40

Literatuur

Pablo Neruda, Een kooi vol liederen
gedichten gekozen en vertaald door Riekus Waskowsky, De Arbeiderspers, Amsterdam 1974, 84 pp., f 15,
Pablo Neruda, The heights of Macchu

Bade, Heidemarie, Jean Pauls politische

Picchu

Schriften

translated by Nathaniel Tarn, Jonathan
Cape, London 1972, 47 pp., 50 p.
Pablo Neruda, The captain's verses
translated by Donald D. Walsh, New
Directions, New York 1972, 151 pp.,
$ 7.50

Niemeyer, Tubingen 1974, 188 pp.,
DM. 42,Broeck, Walter van den, De dag dat Lester Saigon kwam

Manteau, Brussel/Den Haag 1974,
190 pp., BF. 215
Brown, Edward J., Mayakovski. A Poet
in the Revolution

Princeton Univ. Press, New Jersey 1973,
395 pp., $ 16,50
Daele, Jan Emiel, De achtervolgers
Manteau, Brussel/Den Haag 1974,
160 pp., BF. 195
Geeraerts, Jef, Reizen met Jef Geeraerts
Manteau, Brussel/Den Haag 1974,
206 pp., BF. 205
Gerdes, Peter René, The major works of
Brendan Behan

Herbert Lang, Bern 1973, 264 pp.,
FR. 36,Gdrlich, Gunter, Heimkehr in ein f remdes
Land

Verlag Neues Leben, Berlin 1974, 384 pp.,
E.V.P. 8,80
Hacks, Peter, Lieder, Brie fe,e, Gedichte
Verlag Neues Leben, Berlin 1974, 140 pp.,
E.V.P. 6,20
Manteau, Brussel/Den Haag 1974,
160 pp., BF. 235
Pédagogie Freinet — Poèmes d'adolescents

Twee jaar na een eerste bloemlezing in
het Nederlands uit Neruda's werk verschijnt, bij dezelfde uitgever, de volgende.
Riekus Waskowsky heeft daarbij duidelijk
een uitbreiding willen geven van het materiaal dat Dolf Verspoor in de eerste
presenteerde: 45 nieuwe gedichten, waarvan een groot deel nieuwe facetten van
Neruda's werk belichten. Zo zijn er o.a.
de erotische gedichten uit de eerste bundel waarmee Neruda triomfen vierde,
Veinte poemas de amor y una canción
desesperada (1924); de geëngageerde
poëzie uit Tercera residencia (1947) en
het Canto general (1950) en de naakte

verzen over alledaagse dingen uit de eerste serie Odas elementales (1954). Maar
men vindt er ook nieuwe gedichten uit
het moeilijk te overschatten werk dat Residencia en la tierra (1935) is. Achterin
een korte bespreking van deze bundels,
vermelding van een aantal andere werken
van Neruda met datum en tenslotte twee
studies over het werk van de Chileen,
waarvan dat van Amado Alonso, van
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1940, nog steeds belangrijk is als sleutel
tot de Residencia en la tierra. Het is
jammer dat in een bundel die kennelijk
met toewijding werd samengesteld, in
de vertaling, die overigens goed leest, zo
veel fouten zitten; er zijn toch genoeg
hispanisten tot wie een vertaler zich kan
wenden als hij moeilijkheden heeft?
In 1972 verscheen de herdruk van de in
1966 voor het eerst gepubliceerde, goede,
vertaling van Nathaniel Tarn van de
tweede afdeling van het Canto general.
Net als de bundel van de Arbeiderspers
typografisch zeer goed verzorgd. Het verschil is dat dit een bilingue-editie is, die
de lezer die geen Spaans kent naar de
oorspronkelijke tekst lokt, en de kenner
van de taal een toetssteen geeft voor de
kwaliteit van de vertaling. Interessant is
ook het voorwoord van Dr Robert PringMill, die in Oxford Spaanse letteren doceert.
Even appetijtelijk uitgegeven is de, eveneens goede, vertaling die Donald D. Walsh
maakte van een bundel die in 1952 als
anonieme uitgave in Napels verscheen in
een oplage van 44 exemplaren. Ook een
bilingue-editie. Pas in de complete werken
van 1962, na al vier achtereenvolgende
uitgaven in Buenos Aires, bij Losada,
zonder naam van auteur, legitimeerde
Neruda dit geesteskind. Het is liefdeslyriek geschreven voor Matilde Urrutia,
die hij in 1955 trouwde. Verzen waarmee
weer eens bewezen wordt dat dit soort
poëzie bepaald niet uit de tijd is, als de
dichter maar groot genoeg is.
J. Lechner
Morris West, Harlequin & Co
Nelissen, Bloemendaal 1974, 318 pp.,
I 23,50
Dit is een van de beste boeken van Morris
West. Niet alleen dat het zo spannend is
dat het leest als een thriller. Ook vanwege
de diepgang. Hij is gegrepen door de
macht en de onontkoombaarheid van de
multinationals en de absolute heerschappij van de computers over de mensen. De
strijd die gevoerd wordt, lijkt er een te
zijn tussen goed en kwaad, maar uiteindelijk blijken de verwikkelingen boven menselijke mogelijkheden uit te gaan en er
slechts een kwaad over te blijven, hoe dan
ook. Het is m.i. niet voor niets dat hij
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zijn werk de titel gegeven heeft van Harlequin, een man die meer kwaliteiten
heeft dan goede hersens en logica alleen.
Soms doet het me denken aan `Meningen
van een clown' van Heinrich Bdll, waar
juist de man die niet in het systeem past
en er niet aan wenst onder te gaan, tenslotte wint. Een erg goed boek.
G. J. Adriaansen
Hans W. Cohn, Else Lasker-Schuler. The
Broken World
Cambridge UP, 1974, 162 pp., £ 4,–
Zich concentrerend op de lyrische produktie (en het proza en het drama op
toch te weinig gefundeerde wijze terzijde
schuivend), presenteert S. een ideëel-psychisch portret van deze vreemde Duitse
schrijfster (1869-1945) die van alle stilistische ruiven heeft gesnoept en toch niet
zondermeer in een beweging is te vangen.
Puttend (zonder strikt psychoanalytisch
instrumentarium) uit de biografische hel
die E. Lasker-Schuler's leven is geweest,
construeert S. een fraaie visie die ontgoocheling, ressentiment, isolement, escapisme, identificering, maskerade, doodsverlangen, contactbehoefte, erotisme, judaïsme, mystiek, Godsidee en Christusfiguur vernuftig in elkaar vlecht tot een
zin-rijke menselijke queeste. De adstructie, schommelend tussen lyriekcommentaar en detective-reconstructie, gebeurt
uiterst systematisch. Het resultaat is een
dankbaar element in een vakliteratuur die
slechts langzaam enig fatsoen verwerft;
het is echter uitgesloten te achten dat S.
het definitieve antwoord op vele, vele
raadsels nu reeds heeft gesuggereerd.
C. Tindemans
Die Sammlung. Amsterdam 1933-35. Bibliographie einer Zeitschrift,t, bearbeitet
von Reonhardt Gutsche
Aufbau, Berlin 1974, 96 pp., DM. 12,–
Van een van de belangrijkste organen van
de Duitse literatuur in ballingschap wil
dit boek een werkbeschrijving geven zodat de raadpleegbaarheid van de historische serie voor de literatuurwetenschap
en -geschiedenis mogelijk wordt. Die
Sammlung werd (tussen september 1933
en augustus 1935, samen 24 afleveringen)
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te Amsterdam bij de uitgeverij Querido
uitgegeven met Klaus Mann als hoofdredacteur. G. Hartung beschrijft eerst de
geschiedenis en de situering van dit tijdschrift in het tijdsgebeuren en in het geheel van de ballingenpublikaties. R. Gutsche stelt daarna eindeloze tabellen op
waarin de publikatievorm, het formaat, de
drukverzorging, de prijs, de oplage, de
medewerkers, de bibliografie over het
tijdschrift, de (Duitstalige) bewaarplaatsen en herdrukken, de registers (-}- paginering per aflevering) over titels, medewerkers, auteurs, personen en werken,
periodieken, anonyma, rubrieken zorgvuldig opgetekend staan. Bovendien
tracht een uitvoerige toelichting op de
gebruikswijze van dit boek de instrumentwaarde nog te verhogen. De serie zal
worden voortgezet.
C. Tindemans

Theater
Axton, Richard, European Drama of the
Early Middle Ages
Hutchinson Univ. Lib., London 1974,
227 pp., £ 2,45
Kahrl, Stanley, Traditions of Medieval
English Drama

Hutchinson Univ. Lib., London 1974,
162 pp., £ 2,20
Kraft, Herbert, Das Schicksaldrama
Niemeyer, Tubingen 1974, 127 pp.,
DM. 34,
Muir, Lynette R., Liturgy and Drama in
the Anglo-Norman Adam
Blackwell, Oxford 1973, 175 pp., £ 2,50
Nelson, Alan H., The Medieval English
Stage. Corpus Christi pageants and plays

Univ. of Chicago Press, Chicago/London
1974, 288 pp., £ 6,25
Taylor, Jerome & Alan H. Nelson (ed.),
Medieval English Drama. Essays critical
and contextual

Univ. of Chicago Press, Chicago/London
1972, 357 pp., £ 7,— hrdbck en £ 2,prbck
Marianne Biedermann, Das politische
Theater von Max Frisch

Schauble, Lampertheim 1974, Theater unserer Zeit Bd 13), 182 pp., DM. 58,40
ter,
Met Biedermann and die Brandstifter,
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Andorra en Biografie als componenten,
trekt S. er in deze dissertatie op uit om
de eventueel-politieke constanten in
Frisch' dramatisch oeuvre aantoonbaar
te maken. Gebaseerd op de structuuraspecten van thematiek, vorm en intentie,
waarbij zich telkens de vraag aansluit of
Frisch nu politiek theater wil produceren
dan wel kritische Aufkldrung, analyseert
S. talrijke subgegevens: de problematiek
van de `informatie', de dramatische toereikendheid van het `groteske', het gerechtsmotief als tijdsstructuur, Andorra
als model van de hedendaagse industriemaatschappij, het antisemitisme (realiteitsrelatie en irrationaliteit), het theater
als `spel', politieke passiviteit als karakterbasis van variaties, de depolitisering van
het individu, de psychische structuur van
het personage als adaptatietype in de
huidige maatschappij, de veelvoudigheid
van het centrale ik. Het resultaat van haar
onderzoek valt niet zo gunstig uit voor de
tijdgenoot die Frisch nu eenmaal is; de
indruk blijft over dat deze ideële beoordeling niet volkomen rechtvaardig uitvalt tegenover de structurele, thematische
en esthetische eigenschappen van dit
oeuvre. Dat neemt niet weg dat de verkenning belangrijk blijft en in de Frischbibliografie een goede plaats zal innemen.
C. Tindemans

Manfred Wekwerth, Theater and Wissenschaft. Uberlegungen fur das Theater von
heute and morgen
Hanser, Munchen 1974, (RH 164),
166 pp., DM. 10,80
De voormalige rechterhand van B. Brecht
bij het Berliner Ensemble heeft twee decennia praktische en theoretische ervaring
uitgediept tot een wetenschappelijke thesis
over de wisselwerking tussen pragmatisch
theater en reflectieve theorie. Zijn dubbele stelling heeft betrekking op de wetenschapscriteria die het theater vanuit
zichzelf reeds hanteert als fenomeen, en
op de relatie van bepaalde wetenschapstakken met het theater. Vooral de tweede
stelling bevat een boeiende analyse van
het ins tr ument `taal', het `teken'-karakter
van het theater, het `spel'-wezen, de 'structuur' van een voorstelling. Nergens is een
receptrijpe formule aan te treffen; deze
beredeneerde behoefte om twee actiedo-
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meinen die traditioneel op onverantwoorde wijze elkaar het bestaansrecht lijken te
betwisten te verzoenen, moet nochtans in
staat geacht worden om aan beide zijden
te leiden tot bezinning en inzicht.
C. Tindemans

Kurt J. Fickert, To Heaven and Back.
The New Morality in the Plays of Friedrich Durrenmatt

UP of Kentucky, Lexington 1972, 70 pp.,
$6,–
Met als instrumentarium 10 stukken van
F. Durrenmatt (van Es steht geschrieben,
1947, tot Der Meteor, 1964) tracht S. in
een toch wel te vluchtige analyse aan te
tonen dat bij deze auteur een nieuwe moraal als ondergrond van het menselijk gedrag wordt gedemonstreerd. Omdat Durrenmatt nooit de strikte actualiteit als
dramatisch centrum aantrekt maar steeds
een idee centraal plaatst, interpreteert S.
de toenemende eenzijdigheid als een groeiende identificatie van zijn moraalconcept
met de relativistische ethica. Het is een
code die situatie-gebonden blijft en nergens principieel of fundamenteel is, die
`open' blijft op basis van de groteske pogingen van de mens om de hemel op
aarde te zoeken en enkel desillusie te
vinden. S. gaat niet over tot de stelling
van een regelrechte theologie; hij beperkt
zich tot het aantonen van de constante
spanning tussen het recht als een oordeel
over de zondige natuur van de mens en de
genade als een vergevingsgezindheid gebaseerd op het onmetelijke begrip voor
de ontoereikendheid van de menselijke
inspanning om goed te zijn.
C. Tindemans

Seymour Reiter, World Theater. The
Structure and Meaning of Drama
Horizon Press, New York 1973, 259 pp.,
$10,–
Met de behoefte om in het continue werelddrama constanten aan te wijzen die
de betekenisperceptie van de tekstbedoeling mogelijk maken, maakt S. een onderscheid tussen `structure' en 'texture', in
beide gevallen van toepassing op een
dramatisch object dat taal hanteert als het
essentieel-expressieve medium. Onder
`texture' verstaat hij dan het dramatische

verhaal in zijn meest complete inhoud,
onder 'structure' de serie kruispunten die
de logische samenhang van dat verhaal
determineren; het is zijn overtuiging dat
de structuur-gegevens werken als focuswijzers, wat meteen de perceptibiliteit van
de centrale zin-geving bewerkt. Terwijl
hij iets te vaak verdwaalt in nevenaspecten (bv. de weerlegging van de `primitiviteit' van de auteurs van de middeleeuwse
cyclusspelen), negeert hij anderzijds vrij
onvoorzichtig de repercussies van substructurele eenheden op de basisstructuur,
ofschoon hij tevens de `absolute' betekenis
niet noodzakelijk opvat als volstrekte betekenis, aangezien de subjectieve reactie
hierin nog niet begrepen kan zijn. Hij
argumenteert intelligent met opvattingen
van C. Jung, C. Lévi-Strauss en vooral
J. Piaget en komt uiteindelijk, na een verkenning van 2500 en meer jaren dramatiek in de meest uiteenleggende geografische streken en culturele conventies, tot
het inzicht dat ook het 20e-eeuwse drama,
vaak als non-plot beoordeeld – als staande buiten de vele eeuwen traditie van de
vormgeving – een constante logische
structuureenheid bezit, al is hij wel bereid
te verklaren dat deze meestal (Waiting for
Godot als goed analytisch model) onder
het speloppervlak verscholen blijft, wat
uiteraard de conventionele focalisering
hindert en de zin-vatting bemoeilijkt.
C. Tindemans

Paul Arnold, Le thédtre japonais d'aujourd'hui

La Renaissance du Livre, Bruxelles 1974,
123 pp.
In de wat encyclopedieachtige reeks Dionysos loopt dit vluggerdje over het Japanse theater de klassieke genres van het
theater af, No en Kaboeki, met nog even
het Boenrakoe; tegelijk is de selectie van
de meegedeelde informatie toch wel erg
goed, van repertoire, thematiek, structuur, personages tot (vooral) de opvoeringswijze, met grote aandacht voor de
codificeringstechniek, het kostuumsymbolisme, de gehiëratiseerde ruimte. In elk
van deze geijkte genres wijst S. ook aan
waar de huidige tendensen enig houvast
bieden voor een veilige toekomst die al
bij al sterk bedreigd blijkt. Belangrijker
wordt deze informatie wanneer S. het
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Sjinngheki behandelt, het theater onder
Westerse invloed dat omstreeks 1900 is
binnengebracht, een sterk revolutionair
en communiserend gehalte heeft ontwikkeld en thans in een neutrale en een militante strekking is opgedeeld. Naar generatie, thematiek, schrijfstijl en theatraliseringstendens geeft S. vervolgens een vlugge karakteristiek van de nieuwe auteurs,
de nadruk vooral leggend op Yoekio Misjima en Kobo Abe plus de underground
(van wie Sjoeji Terayama het best bekend
is in onze gewesten) die Russisch-Duitse
stijl met Artaud-verwerking vertegenwoordigt. Dit recente deel valt tegenover
de klassieke fragmenten wat karig uit,
maar bezit nu reeds informatie die elders
momenteel niet zo makkelijk te bereiken
is.
C. Tindemans

Kunst
Boitani, Francesca u.A., Die Stadte der
Etrusker

Herder, Freiburg/Basel/Wien 1974,
311 pp.
Ibou, Paul, lbouboek — Kreatieve bladen
Uilenhoeve, Nijlen 1974, BF. 1.200
Redeker, Hans, Willem van Leusden
Spectrum, Utrecht 1974, 96 pp., f 9,50
Gilgamesj

De Driehoek, Amsterdam, 1974, 72 pp.,
16 etsen van H. van Kruiningen, f 27,50
Geïnspireerd door het eeuwenoude Soemerische Gilgamesjepos maakte Harry
van Kruiningen 16 etsen met een heel
eigen primitief karakter. Gilgamesj is de
incarnatie van de mens die in verzet komt
tegen zijn noodlot: de dood. Het is een
zeer aangrijpend brok literatuur uit de
beschaving van het Tweestromenland.
Mevr. E. van der Veer-Bertels verzorgde
een uitstekend uittreksel van het epos, dat
velen in latere eeuwen heeft aangesproken, zodat zij het gebruikten in hun eigen
kunstwerken; men denke slechts aan de
invloed van het epos op het bijbelse zondvloedverhaal en op het dichtwerk van
Homerus. Wie de tekst van het epos in
complete Nederlandse vertaling wil lezen,
is nog steeds aangewezen op de vertaling
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van F. M. Th. de Liagre Bdhl (AmsterPanc Beentjes
dam, 1941).
John Berger e.a., Anders zien
SUN, Nijmegen 1974, 162 blz., f 12,50
Aan de opmaak en de vertaling van het
boek van John Berger, Ways of Seeing,
is veel zorg besteed. Origineel is de manier waarop de reprodukties in de tekst
zijn opgenomen. Ze vervangen heel wat
woorden. Drie hoofdstukken bestaan alleen maar uit afbeeldingen. Het is merkbaar dat het boek gebaseerd is op een
televisieserie (op de BBC, in Nederland
onlangs uitgezonden door de VARA).
Het boek bevat zeven hoofdstukken, handelend over respectievelijk het anders
zien van schilderijen uit het verleden (o.a.
door de reproduceerbaarheid ervan:
hoofdstuk 1), het kijken naar vrouwen
(hoofdstukken 2 en 3), het olieverfschilderij (hoofdstukken 4-6), en de reclame
(hoofdstuk 7). Veel wordt ontmaskerd.
Het vrouwelijk naakt moest in feite vaak
alleen maar dienen om de ogen van de
man te strelen, hoe huichelachtig er ook
gesproken werd van `de boetvaardige Maria Magdalena' of `vanitas'. Het olieverfschilderij uit de zestiende tot en met de
negentiende eeuw (olieverf is bij uitstek
geschikt om de tastbaarheid en de glans
der dingen vast te leggen) wordt gezien
in de samenhang van een maatschappij
waarin de bezittende klasse het particuliere eigendom wilde verheerlijken, direct,
bijvoorbeeld door middel van stillevens
met voedsel, waardoor de rijkdom en de
levensstijl van de eigenaar werden bevestigd, of indirect, bijvoorbeeld door het
genrestuk, dat de morele les kon bevatten
dat armoede is weggelegd voor de nietsnut, financieel succes voor de deugdzame.
De reclame is de cultuur van de consumptiemaatschappij. Dit keer gaat het
niet om de verheerlijking van het bezit,
maar wordt ons het beeld voorgetoverd
van de gelukkige potentiële bezitter, de
kijker-koper.
Anders ziens is het lezen en het kijken
waard. Wanneer aan de hoofdstukken
titels zouden zijn meegegeven, zou de
tekst overigens makkelijker hanteerbaar
zijn geworden. Het boek kan er zeker toe
bijdragen om bepaalde dingen anders te
gaan zien.
P. van Dael

Een heel groot boek
voor een heel kleine prijs
(vergelijkt u maar eens in de boekbesprekingen .. ,,)

streven
biedt per jaargang: 1.150 pagina's groot formaat
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Personalia

Drs. Jan Borremans, geboren 1945, licentiaat in de economische wetenschappen,
twee jaar assistent op het Centrum voor
Ontwikkelingsplanning Katholieke Universiteit Leuven, van 1971 tot 1974 assistent-deskundige bij de F.A.O. te Rome en
in Guatemala, thans assistent Centrum
Derde Wereld aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen.
Adres: Herman Teirlincklaan 1, 3200
Kessel-Lo.
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-lgnatius te Antwerpen
methode en kritiek van de wetenschappen. Sinds 1973 hoofdredacteur van Streven voor België.
Adres: Kardinaal Mercierlei 11, 2600 Berchem.

me. Adres: Piazza del Gesü 45, 00186 Roma.
Karei Deburchgrave,
geboren 1947, licentiaat Germaanse Filologie, leraar Engels aan de Provinciale Middelbare Normaalschool te Hasselt, en leraar Engels
en Filmesthetica aan het H. Hartcollege
te Heusden.
Adres. Kanaalweg 33, 3350 Heusden.
Dr. Hans

Hermans,

geboren 1908. Stu-

deerde rcehten in Nijmegen. Was daarna
tot de oorlog parlementair redacteur bij
D e Tijd, na de oorlog bij De Maasbode.
Hij was secrtearis 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.

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 Anchluss'. Is thans verbonden aan het
John F . Kennedy Institute te Tilburg.
Adres: Hogeschoollaan 225, Tilburg.

Helma De Smedt, geboren 1948. Licentiaat geschiedenis, wetenschappelijke medewerkster aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen; bereidt
haar doctoraal proefschrift voor over een
Antwerps bankiershuis in de 18de eeuw.
Adres: Carnotstraat 47, 2000 Antwerpen.

Drs. Guido

M. Meelker-van

Dierickx

S.J., geboren 1941,

Tijn, studeerde aan de

licentiaat filosofie en sociologie, baccalaureaat theologie, beurshouder van Fulbright en N.F.W.O. voor studie politicologie aan de universiteiten van North
Carolina en Michigan.
Adres: Kardinaal Mercierlei 11, 2600 Berchem.

openbare kweekschool te Amsterdam,
was in het onderwijs werkzaam. Geeft
lessen Hebreeuws en Judaica. Is vaste medewerkster aan een aantal dagbladen en
tijdschriften. Adres: Arisstraat 17, Wormer.

Drs. M. J. J. G. Chappin S.J., geboren
1943. Studeerde filosofie te Nijmegen
(Berchmanianum) en geschiedenis aan de
Universiteit van Amsterdam. Studeert
thans theologie aan de Gregoriana te Ro-

deerde exegese aan de Katholieke Theologische Hogeschool Amsterdam en aan
de Universiteit van Amsterdam. Is thans
redacteur bij een uitgeverij. Adres: Klieverink 725, Amsterdam-Bijlmer.

Typografische verzorging en vignetten:

Jacques Janssen.

Drs. Pane

Beentjes,

geboren 1946. Stu-
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K. Rahner, Structurele veranderingen in de kerk een uitdaging
Het onbehagen over zijn minderheidsstatus in de huidige samenleving verleidt de gelovige makkelijk tot twee verschillende houdingen, die rampzalig
zijn voor de toekomst van het christendom: de vlucht in het getto der uitverkorenen of de karakterloze aanpassing aan een volkomen van God vervreemde wereld. Beide gevaren kunnen slechts overwonnen worden door de
resolute verwerping van elk relativerend scepticisme, de herontdekking van
het specifiek christelijke, de eerlijke erkenning van een reële hiërarchie der
geloofswaarheden en de herziening van de maatschappelijke fundering van
ambt en gezag.

E. G. Derouane, Waterstof: de brandstof van de
toekomst?
De energiecrisis is niet van louter politieke of economische aard: het staat al
lang wetenschappelijk vast dat het stijgend verbruik van fossiele brandstoffen moet leiden tot een voorzienbare en definitieve uitputting ervan. Er
moet dus dringend naar alternatieve energiebronnen worden uitgekeken,
die door hun overvloedig en/of cyclisch karakter een welhaast onbeperkte
duurzaamheid waarborgen. De auteur verklaart waarom waterstof waarschijnlijk de energiebron van de toekomst wordt.

L. L. S. Bartalits, De PLO, mogelijke barrière tegen
vredesonderhandelingen in het Midden-Oosten
De rede van Yasser Arafat in de Algemene Vergadering van de Verenigde
Naties en de besluiten van Rabat de PLO te erkennen als de enige vertegenwoordigster van de Palestijnen, roept allerlei complicaties op. De auteur van
dit artikel geeft een voorzichtige evaluatie van de betekenis der gebeurtenissen en wijst aan het eind op de merkwaardige ontmoeting die de algemeensecretaris van de MAPAM, Israëlische regeringspartij, gehad heeft met een
vertegenwoordiger van de PLO.

R. Hoozee, Lord Byron: de bandit-hero van een tijdperk
Byron heeft zijn tijdgenoten — en blijkbaar niet alleen hen — gefascineerd en
geërgerd door z'n volkomen onconventioneel gedrag, waarvoor hij zelf
nooit het excuus van de 'goede bedoelingen' wou laten gelden. Hij symboliseerde de triomf van het pure individualisme, van de daad om de daad, maar
beleefde en verwoordde tevens de tragiek en de krampachtigheid die een
dergelijke houding meebrengt.

H. Roeffaers, Gedichten van T.S. Eliot in vertaling
De vertaler van poëzie staat voor een dubbele, nagenoeg tegenstrijdige opgave: ofwel wil hij op de eerste plaats de tonaliteit, de formele stijlkenmerken zo getrouw mogelijk respecteren en weergeven, ofwel gaat het hem voor
alles om de zin en de betekenis van het gedicht, om het oorspronkelijk inzicht dat de auteur aan de lezer wou meedelen. Twee vertaal-modellen van
een stukje uit Eliots Four Quartets illustreren de implicaties van deze onvermijdelijke optie.

G. Visser, Individu en geschiedenis
De existentiële praxis van denkers als Kierkegaard, Camus, Dostojewski
kan een bron van inspiratie vormen voor die generaties na hen die zich
weggedrukt voelen in het door hen bestreden collectivisme van een gemeenschap die alles in het politieke vlak trekt.

Harry Hoefnagels en Raf Janssen, Welvaart en welzijn.
Wat mankeert er aan onze welvaartsmaatschappij?
De huidige maatschappij stelt de mensen ten behoeve van hun welzijn een
steeds ruimere mate van goederen en diensten ter beschikking. Deze welvaartsvermeerdering blijkt geen welzijn op te leveren en komt met zichzelf
in tegenspraak.
Welzijn daartegenover tot centrale doelstelling maken van maatschappelijk
leven biedt enkel perspectief, als het realiseren ervan de zorg is van alle
mensen tesamen.

Structurele veranderingen inde kerk
Een uitdaging

K. Rahner

Twee opmerkingen vooraf:
1— Als ik in dit artikel over structurele veranderingen in de Kerk spreek,
dan bedoel ik daarmee niet die structuren die volgens de geloofsleer tot de
grondwet van de Kerk behoren, zoals het primaat van de paus en het bisschoppelijk ambt. De concrete gestalte en werkzaamheid van deze structuren zijn weliswaar in het verleden aan belangrijke veranderingen onderhevig geweest, en zullen dat vermoedelijk in de toekomst ook nog zijn, maar
daar wil ik het hier niet over hebben. Met structurele veranderingen bedoel
ik gewoon feitelijkheden in het leven van de Kerk, in haar verhouding tot de
wereld, in haar eigen geloofsverstaan, werkelijkheden dus waarvan de mogelijkheid tot — en de behoefte aan -- verandering niet betwist kunnen worden, al zal niet iedereen het eens zijn over de marge, de richting en het tempo van die veranderingen.
2 — Ik spreek over deze veranderingsmogelijkheden én -behoeften, zonder
evenwel gedetailleerde concrete eisen te formuleren; ik heb geen regeringsverklaring op zak, ik ga geen pastorale recepten voorschrijven, geen jus condendum tegen het bestaande kerkelijk recht opstellen.
Waar het mij om te doen is, is dit: de algemene situatie van de Kerk in onze
landen onder ogen zien, zoals zij waarschijnlijk niet alleen in de nabije toekomst maar voor langere tijd zal zijn. Met die situatie zullen wij moedig rekening moeten houden als wij een antwoord willen vinden op de vraag hoe
het verder moet indien de Kerk haar opdracht wil vervullen. Natuurlijk is
de toekomst, en de situatie van de Kerk daarin, ons grotendeels onbekend
en kan ook een kerkelijke futurologie die niet onthullen. Maar dat ontslaat
ons niet van de plicht vooruit te zien en naar best vermogen iets te ondernemen.

De Kerk als minderheidsgroep
Het eerste wat we nuchter moeten erkennen is, dat in onze samenleving
Kerk en christendom een cognitieve minderheid zijn en dat vermoedelijk
nog meer zullen worden. Ook in het zogenaamde Westen is het christendom,
en vooral het kerkelijke christendom, de zaak van een minderheid. Van

484

K. Rahner

christelijke landen kan men eigenlijk nog alleen in historische zin gewagen.
Voor de huidige Kerk en haar zendingswerk kan het belangrijk zijn, dat zij
nog over een aantal, door de profane maatschappij erkende instellingen beschikt, dat zij haar historisch gegroeid geïnstitutionaliseerd belang in de samenleving te verdedigen en te handhaven heeft (godsdienstonderricht in de
staatsscholen, zielzorg in het leger, officieel erkende kerkelijke feestdagen,
`Kirchensteuer', religieuze eedformules, gebed op school, officiële erkenning van kerkelijke ambtsdragers, theologische faculteiten aan staatsuniversiteiten, bijzonder rechtsstatuut voor kerkelijke instellingen), maar dat verandert niets aan de minderheidsstatus van de Kerk in het geheel van de samenleving. En alles wijst erop dat dit minderheidskarakter van de kerkelijke christenen in de samenleving nog pregnanter zal worden. Hier is zelfs
een wisselwerking te verwachten: de overtuigde christenen zullen het als
minderheid steeds moeilijker hebben om de historisch gegroeide maatschappelijke voorrechten van de Kerk te verdedigen en te handhaven, en de kwijnende publieke geldingsmacht van de Kerken zal het aantal overtuigde
christenen nog doen teruglopen.
Een theologische en heilshistorische interpretatie van deze toenemende minderheidsstatus van christenen en Kerken zou erop kunnen wijzen dat een algemene maatschappelijke gelding van het christendom in het westerse verleden van profaan-historische oorsprong is, en niet zonder meer met het wezen van de christelijke openbaring en het geloof samenvalt. Ook het wezen
van het atheïsme zou vanuit dit standpunt opnieuw moeten worden onderzocht. Men zou moeten aantonen dat wezenlijk christelijke overtuigingen en
strevingen, overal in de wereld, aanwezig kunnen zijn en zich efficiënt uiten,
zelfs daar waar het kerkelijk geïnstitutionaliseerde christendom op de terugtocht is. Maar op dergelijke theologische beschouwingen wil ik hier niet verder ingaan. Wel wil ik op twee gevaren wijzen, die aan de minderheidsstatus
van de christenen verbonden zijn.
Het eerste gevaar kunnen wij kort omschrijven als `een terugtocht in het getto'. Een minderheid wil zich affirmeren, ze probeert zich daarom in te kapselen. Ze probeert een elitair bewustzijn te ontwikkelen, het besef dat men
tot de uitverkorenen behoort, tot de heilige rest; ze probeert zo veel mogelijk autarkisch te leven en aan alle behoeften van haar leden, voor zover ze
die niet van meet af aan als overbodig en gevaarlijk kan afwijzen, in eigen
beheer tegemoet te komen. Ze zal gemakkelijk in de verleiding komen de
rest van de wereld als `des duivels' te veroordelen. Ze gaat de overtuiging
koesteren dat al wat goed en de moeite waard is, bij haar zelf te vinden is; en
wat men bij haar niet vindt is overbodig of schadelijk en zondig. Instinctief
zal ze nieuwe leden zoeken te werven onder hen die nog behoren tot de historische resten van een traditioneel christendom (in de kleinburgerlijke en
de agrarische samenleving), of die, door een gemis aan geborgenheid, nestwarmte en onbevangen zelfbewustzijn, zich agressief opstellen tegen het le-
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ven en het denken van de maatschappij `daarbuiten'. Ze zal veel belang
hechten aan een duidelijke en eenvoudig geformuleerde groepsideologie, die
ze dan geloofsovertuiging noemt; ze zal niet aarzelen aan haar leden zeer
hoge eisen te stellen, die dan wel gecompenseerd worden door een zeer tastbare onderlinge solidariteit. Ze hecht meer belang aan homogeniteit van de
overtuiging en de taal van de groep, dan aan een verdraagzame differentiatie
van de opinies. Ze is minder beducht voor het verwijderen van een niet geheel gelijkgezind medelid dan voor de aanvechting waaraan de groep wordt
blootgesteld door zijn blijvende aanwezigheid.Haar hoop op de toekomst
zet ze geheel op de onverbiddellijkheid waarmee zij het degelijk oude
bewaart; onverdraagzaamheid is een heilige deugd. De mars in het getto is
voor de uitverkorenen de weg naar het heil. Er wordt een groepsideologie
ontwikkeld, waarbinnen de minderheidsstatus a priori geen aanvechting
meer zijn kan.
Op het tweede Vaticaans Concilie is deze minderheidsstatus voor het eerst
uitdrukkelijk tot het kerkelijk bewustzijn doorgedrongen. Van het eerste gevaar dat ermee verbonden is, maakt natuurlijk niemand in de Kerk een theorie: niemand verklaart uitdrukkelijk dat de Kerk zich in het getto terug moet
trekken. Niemand verklaart uitdrukkelijk dat de Kerk zich als een heilige
rest in de duisternis van een atheïstische, boze wereld in moet graven. Maar
de gevaren van zulk een getto-denken zijn daarom niet minder reëel. Op de
symptomen die daarop wijzen, willen wij hier nu niet verder ingaan. Dat zou
ons te ver voeren en bovendien tot eindeloze discussies leiden over de vraag
of we die symptomen inderdaad interpreteren; ze kunnen immers ook wijzen op de gegronde en noodzakelijke weerstand die de Kerk, uit naam van
het Evangelie, altijd kritisch moet opbrengen tegen de heersende mentaliteit
van een samenleving. Indien het echter waar is dat een minderheidsstatus
noodzakelijk het gevaar van een getto-mentaliteit meebrengt, en dat de mensen en de ambtsdragers in de Kerk zondige mensen zijn en blijven, dan zou
het gewoon van een belachelijk optimisme getuigen te denken dat men nergens in de Kerk voor dit gevaar bezwijkt. Het gevaar moet dus in alle geval
duidelijk onderkend en gesignaleerd worden: het gevaar van een steriel conservatisme, van de onverdraagzaamheid, van de angstige afkeer voor niet
beproefde experimenten, het gevaar dat men liever vasthoudt aan het evangeliewoord `wie niet voor mij is, is tegen mij' dan aan het andere `wie niet
tegen mij is, is voor' ...' het gevaar dat men de geloofsbrieven van de instellingen meer vertrouwt dan de onbeschreven, kwetsbare Geest, die waait
waar hij wil en niet zelden ook mensen aangrijpt die wij geneigd zijn als onze
vijanden te beschouwen; het gevaar tenslotte dat wij in naam van Christus en
de Kerk ons vastklampen aan overgeërfde posities, ook wanneer het beter
zou zijn nieuwe vormen te creëren, die op een andere manier de uiteindelijke
christelijke zin dienen die in de oude vormen niet meer verdedigd kan worden. Wat ik hier zeg, blijft zeer algemeen. Maar als het reeds een stuk `mars
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in het getto' is, wanneer men zich nog slechts defensief verschanst op de
plaats waar men vroeger vanzelfsprekend woonde en leefde, en als het waar
is dat men de steeds geldende erfenis van het verleden slechts bewaren kan
wanneer men de moed en de hoop opbrengt om ze met de verandering te
confronteren, en als men dan merkt hoe weinig nieuwe, creatieve parolen en
toekomstutopieën (die toch steeds de aanvang van de echte toekomst zijn
geweest) in de Kerk te vernemen zijn, dan is mijns inziens de waarschuwing
voor een mars in het getto geen overbodig lamento. Een overgeërfde, eens
legitieme situatie verandert vanzelf in een getto, als men niet de moed heeft
verder te trekken, de moed ook om een situatie niet alleen maar te aanvaarden, maar er ook actief aan mee te werken.
Het tweede gevaar dat een minderheid bedreigt, is de verleiding tot valse
aanpassing. Dit gevaar is bepaald dan bijzonder groot, wanneer deze minderheid zichzelf fundamenteel ziet als draagster van een universele aanspraak en beweert dat zij het heil voor allen vertegenwoordigt. De tegenspraak tussen deze universaliteitspretentie en de feitelijke minderheidsstatus
kan worden opgeheven doordat de minderheid haar universele zending laat
varen en zichzelf beschouwt als de kleine groep voor wie het heil bestemd is;
of omgekeerd ontstaat de verleiding, de universaliteitspretentie gemakkelijk
aanvaardbaar te maken doordat men de inhoud ervan tenslotte reduceert tot
wat zo ongeveer iedereen toch als steekhoudend en vanzelfsprekend erkent.
Waar men in de christelijke Kerken bezwijkt voor dit tweede gevaar van de
karakterloze aanpassing (en nivellering) van het christendom aan de banale
doorsnee-opinie van de maatschappij in haar geheel, verschijnen de ons welbekende pseudoliberale vormen van theologie en praxis. Het christelijk geloof is dan nog slechts één (enigermate historisch bepaalde) gestalte van de
algemeen humanitaire idealen, en van het kerkelijke leven blijft niets anders
over dan een ongevaarlijke vorm van menselijke samenleving of geëngageerde maatschappijkritiek. Het kan niet betwijfeld worden dat ook dit gevaar in
de christelijke Kerken mèt hun minderheidsstatus gegeven is. Ook dit gevaar zou theologisch geëvalueerd moeten worden; omdat een werkelijk
christelijke, en niet alleen binnenwereldse, louter conservatieve moed tot tegenspraak van de heersende meningen, leefgewoonten en maatschappelijke
structuren niet zo gemakkelijk theologisch te funderen is. Het enige wat we
daarover willen zeggen, is dit: het christendom in zijn ware zelfverstaan is
de verkondiging van de heilsmogelijkheid van Godswege en van de absolute
toekomst voor àllen en niet alleen voor hen die het heil van de hele wereld
en van allen tot hun uitdrukkelijke belijdenis maken. Hier ligt tenslotte de
enige mogelijkheid om de feitelijke minderheidsstatus en de universele aanspraak van het christendom te verzoenen, een universaliteit die in eerste en
laatste instantie die van de genade en niet die van een wet is. De minderheidsstatus van het christendom en de Kerken, die een gevolg is van het huidige wereldbeschouwelijke pluralisme, heeft ook enige weerslag op het in-
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nerlijke bewustzijn van elke christen afzonderlijk. Ook dit is een beslissend
kenmerk van de nieuwe situatie waarin de christen vandaag te leven heeft.
Het wereldbeschouwelijk pluralisme bepaalt niet alleen de uitwendige situatie van de christen, maar ook zijn inwendige bewustzijn. Dat betekent natuurlijk niet dat een christen vandaag de dag niet langer met beslistheid
achter zijn geloof zou kunnen staan of het niet meer tot de vormende kracht
van zijn leven zou kunnen maken. Maar ook een ondubbelzinnige en besliste
geloofshouding maakt dit pluralisme binnen in hem niet ongedaan. Vroeger
kon een theoloog of een ontwikkeld christen de veelheid van zijn wereldbeschouwelijk relevant weten (en de daaruit voortvloeiende impulsen tot actie) min of meer positief integreren in een homogeen systeem, en dit `systeem` correspondeerde met de publieke opinie van een christelijke samenleving, die wat in het bewustzijn van de enkeling leefde, schraagde en het tot
iets vanzelfsprekends maakte. Dat is nu anders geworden. Een homogene
publieke opinie van de christelijke gemeenschap als zodanig bestaat niet
meer. Maar ook het individuele bewustzijn wordt overrompeld door een
massa informatie en suggesties vanuit de verschillende wetenschappen en
vanuit de meest uiteenlopende politieke en wereldbeschouwelijke groepen, en door de druk van andere meningen en andere levenspatronen.
Niemand vermag nog, met de hem toegemeten en beperkte intelligentie,
krachten en levensduur, deze onoverzichtelijk talrijke, disparate en tegengestelde bewustzijnsinhouden positief te integreren in een doorzichtig en
overzienbaar systeem. Vanuit zijn traditie en zijn eigen religieuze ervaring
en uit vrije geloofsbeslissing zal de christen natuurlijk wel zijn christelijk geloof blijven handhaven als de kern en het structuurprincipe van zijn bestaan
en zal hij proberen deze beslissing in de geschiedenis van zijn individueel bewustzijn vol te houden. Daarmee is echter nog lang niet gezegd dat dit uiteindelijk structuurprincipe van zijn bestaan — dat wij het christelijk geloof
noemen — erin slaagt al de overige disparate bewustzijnsinhouden, die heel
vaak (althans op het eerste gezicht) met het geloof in tegenspraak zijn, met
zijn geloof in synthese te brengen, zodat hij al wat het geloof werkelijk tegenspreekt als ondubbelzinnig vals erkent en uit de positieve balans van zijn leven verbant, en omgekeerd al de rest positief met zijn geloof weet te harmoniëren in een werkelijk samenhangende wereldbeschouwing, waarin alles op
zijn juiste plaats zit. Zoals een mens in zijn (positieve en negatieve) morele
drijfveren in dit leven nooit tot een zuivere synthese en harmonie komt, zo
is het nu ook met zijn weten gesteld. Ook daarin blijft hij on-af, wordt hij
voortdurend door nieuwe inzichten verrast en verontrust, blijft hij iemand
die niet anders kan dan veel onopgelost en onverwerkt te laten rusten, die
niet weet hoe het ene bij het andere past en die dus ook, ten opzichte van zijn
geloofsovertuigingen -- al worden zij globaal juist verstaan en in gelovige
vrijheid beaamd — niet met uiterste nauwgezetheid weet hoe zij verstaan dienen te worden. Dat nauwgezette verstaan hangt immers gedeeltelijk en heel
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vaak af van een positief geslaagde synthese tussen zijn geloof en zijn andere
kennis en tot die synthese is hij praktisch en concreet niet in staat. In dit inwendige pluralisme van een niet volledig synthetiseerbaar bewustzijn is en
blijft het geloof, dat bovendien niet meer door de publieke christelijke opinie
wordt geschraagd, een aangevochten geloof, een geloof dat zichzelf telkens
opnieuw vanuit zijn diepste gronden en ervaringen moet opbouwen. Deze
situatie van het geloof wordt door de verwijzing ervan naar de Kerk en haar
leergezag niet wezenlijk veranderd, omdat juist ook de Kerk als beslissende
dragende geloofsgemeenschap mèt haar leerambt behoort tot die geloofsinhouden die aangevochten worden en die de gelovige zelf in een vrije beslissing telkens weer tot de zijne moet maken.

Vier gevolgtrekkingen voor de toekomst
van het christendom
Wat wij over de minderheidsstatus én zijn implicaties voor het (kerkelijke)
christendom hebben gezegd, is vast geen volledige karakterisering van de
huidige toestand. Toch volstaat het gezegde ruimschoots om er vier belangrijke conclusies uit te trekken.
De eerste is deze: deze situatie van de Kerk, naar buiten en naar binnen,
moet ons niet bang maken. Heel veel mensen laten zich door deze situatie
verleiden tot een sceptisch relativisme. Buiten de natuurwetenschappen en
de onmiddellijke materiële levensvoorzorg lijkt niets hun nog zeker te zijn.
Zij houden zich niet langer open voor telkens nieuwe aanvechtingen en
avonturen van de geest, zij geven het op: vermoeid en onverschillig laten zij
alles in de nevel van een alles opslokkend relativisme verzwinden. Zo zijn
zij objectief en voorzichtig, denken zij. En zij merken niet dat het opgeven
van elk standpunt, dat het onverschillig relativisme en scepticisme ook
slechts één standpunt is en eigenlijk het slechtste van allemaal. Zij merken
niet dat dit theoretisch relativisme in het leven niet eens volgehouden kan
worden: het leven dwingt immers tot beslissingen en niemand kan echt neutraal blijven. Ook de levensact, die angstvallig alle theorie wil vermijden,
impliceert altijd nog een groot aantal theoretische stellingen en beslissingen,
of men daarop reflecteert of niet. Het leven laat ons niet toe neutraal te zijn.
Wie dat eenmaal vanuit het leven begrepen heeft, houdt een sceptisch relativisme niet langer voor de meest aangewezen houding om vandaag met wereldbeschouwelijke vragen in het reine te komen. Hij ziet in dat dit relativisme een gemakkelijkheidsoplossing of lafheid is, die er toch niet in slaagt alle
vitale beslissingen te vermijden die ook maar enig risico inhouden. Dergelijke beslissingen moeten nu eenmaal genomen worden, voor eigen rekening,
op eigen risico en zonder de algemene instemming van de maatschappij.
Een tweede gevolgtrekking is de volgende. In de kerkelijke geloofsverkondiging zou veel duidelijker dan in feite gebeurt naar voren moeten komen, dat
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de eigenlijke centrale inhoud van de christelijke boodschap, voor zover deze
juist verstaan en beleefd wordt, geen alternatieve opvatting is onder of naast
andere opinies die op de jaarmarkt van de wereldbeschouwingen en levenswijzen te koop zijn. Een puur negatief atheïsme dat zichzelf juist verstaat,
zou eigenlijk de Godsvraag niet eens mogen opwerpen: als 'wereldbeschouwing' kan het zichzelf dus slechts affirmeren door zich tegen het theïsme op
te stellen. Een `bezorgd' atheïsme, dat de afwezigheid van God als duisternis
en zin-verlies ervaart, staat heel dicht bij het ware theïsme, dat Gods onvatbaarheid als het absolute mysterie ernstig neemt. Dit soort atheïsme kan
men eigenlijk niet zien als een tegenspraak van — of een alternatief voor —
een theïsme dat zichzelf juist verstaat en van God geen manipuleerbare en
berekenbare aparte grootheid maakt. Voor een geloof dat zich realiseert dat
het bestaan van de mens gedragen wordt door een onomvatbaar geheim —
dat wij God noemen en dat als zingevende en heilscheppende toekomst in
een absolute hoop gevat wordt — is er geen echt alternatief tenzij de in de
alledaagse drukte opgaande banaliteit. Zulk een theïsme is weliswaar nog
niet het hele christendom. Het enige specifiek christelijke in het christendom
is de verhouding tot Jezus van Nazareth, die zich uit liefde tot de mensen
aan dit onbegrijpelijke mysterie zonder enig voorbehoud heeft overgegeven
in de dood, door dat mysterie werd aangenomen in wat wij zijn verrijzenis
noemen, en zo Gods onherroepelijk antwoord is geworden op de vraag die
wij zelf zijn. Maar heeft men dat ingezien, dan is ook het specifiek christelijke geen eigenlijk alternatief tegenover andere historische godsdiensten,
waartussen men zou moeten kiezen. De historiciteit van het christendom is
immers niet die van een particuliere geschiedenis, een binnenwereldse concurrent die zich tegen andere wil laten gelden; het is veeleer de geschiedenis
van de sprong uit de historiciteit, de dood, in de onvatbaarheid van God, die
de hele geschiedenis doordringt en ze in haar voltooiing `opheft'. Alle andere dogmatische inhouden van het christendom kunnen daarvan afgeleid
worden en daardoor in hun juiste verstaanshorizont worden geplaatst, zonder dat ze afbreuk doen aan het oorspronkelijke feit dat het christendom
geen concurrent is tussen de andere godsdiensten.
In de huidige pluralistische context zou deze oorspronkelijkheid van het
christendom duidelijk uitgewerkt moeten worden. Wij hebben een echte
mystagogie nodig, een in-leiding in een oorspronkelijke Godservaring van
transcendentaal verbindende aard, een Godservaring die iets anders is dan
de loutere indoctrinatie over het bestaan van God van buitenuit aan de hand
van een schema als dat van oorzaak en gevolg. Deze mystagogie moet de
christen een grote inwendige zekerheid geven en hem in staat stellen een onontkoombare verhouding op te bouwen tot dat of die wij God noemen. Dan
zou hij hem ook kunnen ontdekken in de wirwar van de huidige wereld- en
levensbeschouwingen waarbinnen het woord `God' helemaal niet voorkomt, maar datgene wat met dit woord bedoeld wordt onder heel andere na-
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men en in heel andere bestaanssituaties aan de orde komt.
Als derde gevolgtrekking zie ik dit: zonder omwegen zal men werk moeten
maken van de zogeheten `hiërarchie der waarheden', een uitdrukking die
het tweede Vaticaans Concilie weliswaar alleen binnen een oecumenische
context heeft gebruikt. Er bestaat niet alleen een objectieve hiërarchie naargelang de grotere of kleinere relevantie van de werkelijkheden die in de verschillende uitspraken worden bedoeld, maar ook een subjectieve hiërarchie
naargelang de existentiële betekenis die aan deze uitspraken in de concrete
beleving van de individuele mens gegeven wordt. Er bestaat zelfs een hiërarchie van waarheden die eigen kan zijn aan verschillende leeftijden, aan
verschillende culturen. In onze context heeft dit verstrekkende gevolgen.
Veel van wat op zichzelf tot het kerkelijk dogma behoort en in de catehismus
te vinden is, is vandaag de dag beland onder die waarheden waarmee de enkeling geen duidelijke expliciete en positieve relatie MOET hebben, alleen al
omdat het huidig pluralisme van de bewustzijnsinhouden niet meer tot een
adequate synthese verwerkt kan worden. Natuurlijk zal een mens die verstandig genoeg is om de relativiteit, de beperktheid en de individuele determinismen van zijn eigen bewustzijn in te zien, en die in de Kerk wil leven als
in de ruimte van het concrete christendom, zulke waarheden, die hij zelf niet
kan thuisbrengen in een positieve synthese met wat hij van elders weet of
meent te weten, niet gaan loochenen of verwerpen; hij zal zichzelf en zijn
verdere existentiële evolutie principieel voor deze waarheden openhouden.
Maar om een overtuigde katholieke christen te zijn is hij er niet toe verplicht
zich hier nu tegenover Alle waarheden afzonderlijk die positieve ingesteldheid eigen te maken, of te doen alsof hij ze had. Hoe meer hij er in slaagt de
gedurende tweeduizend jaar ongemeen gedifferentieerde geloofsinhoud positief te assimileren, des te beter. Even terecht evenwel mag hij op zijn hoede
blijven voor een intellectuele en existentiële overspanning. Wanneer iemand
de fundamentele structuren van het christelijk geloof — waarnaast geen
eigenlijke alternatieven bestaan — echt realiseert, dan is hij vanuit dogmatisch standpunt een echt christen, dan kan en mag hij onbevangen aan het
kerkelijk leven deelnemen ook waar hij met zijn theologisch inzicht nog bij
de kerkelijke praxis achterblijft. Hij hoeft zich niet als een marginale, een
periferiechristen te voelen, ook al blijven vele bijzondere leerstellingen van
de Kerk hem onbekend of onbegrijpelijk; ook al vindt hij dat er veel moeilijk te begrijpen is of zelfs herzien moet worden in de `tol' die ook deze godsdienst, zoals alle andere, aan de geschiedenis te betalen heeft gehad.
In deze algemene context zou ook nog de christelijke zedenleer ter sprake
moeten komen. Wij willen ons beperken tot de bemerking dat ook hier een
dergelijke subjectieve hiërarchie van waarheden bestaat volgens de verschillen in leeftijd, cultuur en historische ontwikkeling. In vele punten is ook deze hiërarchie voor meer verandering vatbaar dan vele ambtsdragers willen
aannemen. Het specifiek christelijke daarin is eigenlijk alleen het feit dat het
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zedelijk menselijke verwezen wordt naar de onbegrijpelijkheid van God
door de dood van Jezus Christus heen, de verwevenheid die wij geloof, hoop
en liefde plegen te noemen. Wij willen hierop niet verder ingaan, maar er
toch nog een opmerking aan vastknopen.
Het is belangrijk dat de geloofsverkondigers van de christelijke zedenleer
geen moraalcodex maken, die de meeste mensen wel de indruk moet geven
dat hij te ideëel en te levensvreemd is om voor hen nog werkelijk in aanmerking te komen: ze voelen zich dan buiten de Kerk gedreven, terwijl de Kerk
juist de gemeente is die haar schuld onder Gods erbarmen stelt, de gemeente
waartoe de zondaars en niet de rechtvaardigen geroepen zijn.
Een vierde en laatste gevolgtrekking tenslotte heeft met de maatschappelijke
fundering van het kerkelijk ambt te maken, een fundering die steeds verder
afbrokkelt en aan kracht en vanzelfsprekendheid inboet. Wanneer in het
verleden iemand in verzet kwam tegen dat ambt en de kerkelijke instellingen,
kreeg hij de wereldlijke, publieke macht tegen zich. Dat is vandaag anders
geworden. Daaruit volgt dat de feitelijke (en niet slechts de theoretisch gepretendeerde) betekenis en relevantie van het kerkelijk ambt in zijn concrete
vertegenwoordigers maar net zo groot zal zijn als wat hun door de christenen aan de basis toegemeten wordt. Volgens de christelijke leer hebben de
ambtsdragers hun volmachten van Christus zelf, en zijn zij meer dan slechts
de uitvoerders van een democratische wil aan de basis. Maar dat verandert
niets aan het feit, dat de werkelijke efficiënte uitoefening van deze macht
afhangt van de vrije instemming van hen tot wie deze ambtsdragers zich
richten. Dit geldt vandaag nog veel meer dan vroeger, omdat concrete
macht, die de basis tot deze instemming zou kunnen dwingen, de ambtsdragers niet meer of nog nauwelijks ter beschikking staat. Daardoor krijgt de
`basis' in de Kerk, of men dit nu verheugend vindt of niet, een veel grotere
en nieuwe betekenis. De basis is niet langer de door wijze herders vroom
aangevoerde kudde, maar een volk dat zelf verantwoordelijkheid draagt,
dat, mèt de nodige eerbied voor de hiërarchische volmachten die zijn ambtsdragers in Christus' naam ontvingen, toch zelf het lot en de toekomst van de
Kerk mede bepaalt. Dit proces naar een grotere medeverantwoordelijkheid
van het volk in de Kerk is nog volop aan de gang. Men zoekt nog grotendeels naar structuren waarin de werkelijke medeverantwoordelijkheid en
niet alleen de adviserende bevoegdheid van de basis tot uiting kan komen.
De basisgemeenschap zal nog aanmerkelijk aan betekenis winnen door het
toenemende priestertekort, waarvan het einde nog niet in zicht is. Deze meer
op de personen gerichte basisgemeenschappen hoeven niet altijd en niet
noodzakelijk ervaren te worden als de concurrenten of de tegenspelers van
de gebruikelijke parochies, zoals die van boven af opgericht zijn. Een echt
vitale parochie kan ongetwijfeld ook dat zijn, wat met een echte basisgemeenschap, die van onderaan groeit, bedoeld wordt. Maar in de huidige en
de toekomstige Kerksituatie zullen er zoveel werkelijke Kerken zijn als er
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levend christendom aan de basis bestaat. Dat leven zal zich voortplanten
door het overtuigde engagement van de christenen, en veel minder door de
publieke geldingsmacht van een Kerk in de profane samenleving. In de
overgangssituatie, waarin de Kerk zich thans bevindt, zal men in bijzonderheden altijd van mening kunnen verschillen over de vraag of dit of dat als
ballast overboord geworpen moet worden (om vooruit te kunnen gaan), of
integendeel naar de toekomst meegenomen moet worden als een zegenrijke
belofte. Onenigheid over dergelijke vragen mag en moet er zijn, maar ze
hoeft geen polarisatie tussen verbitterde vijanden teweeg te brengen. Iedere
christen moet in een Kerk leven die niet zonder meer en helemaal naar zijn
smaak is gebouwd. Omdat deze Kerk de tent van Het Godsvolk-onderweg
is, een tent die in alle geval ooit neergehaald wordt — zou iedereen met deze
feitelijkheid moeten kunnen leven. Te meer daar de christen toch ook hen
moet liefhebben die hij niet verstaat en die hem zelfs in naam van God bekampen.

Waterstof: de brandstof van de toekomst?
Waterstof als energiebron van de toekomst
Wat zullen de mensen stoken, wanneer er geen steenkool meer zal
zijn? ... Water! Ja beste vrienden, ik ben er zeker van dat water ooit
als brandstof gebruikt zal worden; dat de waterstof en de zuurstof
waaruit het is opgebouwd, te samen of apart aangewend, een zuivere,
krachtige en onuitputtelijke energiebron voor de mens zullen zijn.
(Jules Verne, L'Ile mystérieuse)

E. G. Derouane

De huidige energiecrisis en de energie-revolutie die daar uit voortvloeit,
doen ons wellicht vergeten dat er in onze twintigste eeuw alleen al drie keerpunten in het energiebeleid te noteren vallen: in 1930 begon het industrieel
gebruik van aardolie, van 1950 af ging de aardolie steeds meer de vaste
brandstoffen vervangen en voor 1980 verwacht men de doorbraak van kernenergie.
Eén blik op de verbruiksprocenten op wereldvlak maakt dit duidelijk:

1930
1950
1970
1980 (raming)
1985 (raming)

vaste
brandst.

aardolie

aardgas

75
52
22
18
14

17
32
53
55
54

5
10
18
18
16

hydroelektr.
3
6
6
6
6

kernenergie
0
0,1
1
3
10

Wat de energiebevoorrading van de EEG-landen betreft, verkeert een land
als België (met Luxemburg) in een uiterst afhankelijke situatie. De eigen
energieproduktie en de energie-import zag er in 1973 uit als volgt:1
België

Italië

33,2
10
produktie
162,7
import
57,8
(in miljoenen ton steenkool-equivalent)

Frankrijk

W.-Duitsl. Nederland

62,9
223,2

175,2
339,5

54,3
72,5

De verhouding produktie/import ziet er voor deze landen dus uit als volgt:
België

Italië

Frankrijk

W.-Duitsl. Nederland

0,16

0,20

0,28

0,52

0,75

Voor alle EEG-landen nam de afhankelijkheid van de energie-import geweldig toe tussen 1960 en 1971, behalve voor Nederland, dat dank zij zijn
aardgas deze afhankelijkheid gevoelig zag verminderen!
1 Gegevens ontleend aan Le Monde Diplomatique, december 1973.

494

E. G. Derouane

Deze afhankelijkheid in procenten uitgedrukt, zag er uit als volgt:2

1960
1971

België

Italië

Frankrijk

W.-Duitsl. Nederland

32,6
84,6

58,1
81,8

41
73,1

9,6
50,6

50,9
26,2

Wat evenwel het energieverbruik per inwoner betreft, staat België aan de
top van alle EEG-landen, met een verbruik dat in 1970 27% hoger lag dan
het EEG-gemiddelde (en toen 50% van het USA-gemiddelde bedroeg).
Voor 1980 verwacht men voor België een aangroei van 76% tegenover de
stand van 1970 en dan zal België 70% van het verbruikgemiddelde van de
USA hebben bereikt.3
Iedereen kent de politieke wortels van de huidige energiecrisis. Dat er echter
ook zeer veel energie gewoon verspild wordt, staat buiten kijf. Een nauwkeurige analyse toonde aan dat in Europa ongeveer 50 % van de primaire
(veelal aangevoerde) energie zonder nuttig rendement gewoon aan de omgeving wordt afgestaan. 4 Bronnen van deze energieverspilling zijn: de omze tting van de primaire energie in elektrische en de verliezen van deze energie gedurende het transport over lange afstanden, het geringe tot zeer geringe nuttig energieverbruik in het vervoer, de industrie en de huishouding.
De lange weg van de primaire energiebron naar het elektrisch gekookt eitje
behelst veel verloren energie!
Dat het niet veel langer gewoon zo kan doorgaan, is dus een feit. Er tekent
zich o.i. een oplossing af op korte, middellange en lange termijn. Op korte
termijn (van 1974 tot 1990) tipt men op een oplossing van de politieke bevoorradingsproblemen èn op een rationeler, economischer (minder verspillend) gebruik van de bestaande energiebronnen. Op middellange termijn
(als overgangsfase bedoeld), vanaf 1985 tot 2050, lijkt de oplossing te liggen
in het onderzoek naar nieuwe brandstoffen en de vervanging van de aardolie
in de elektrische centrales door kernenergie én opnieuw steenkool: van deze
brandstof zijn inderdaad nog grote reserves voorhanden, die men ongebruikt liet omdat de aardolie zoveel goedkoper was! Op lange termijn, na
2050, zal men toch moeten overschakelen op praktisch onuitputtelijke energiebronnen of -processen, die ons nu reeds bekend zijn als kern-fissie (splitsing van zware in lichte kernen), kern-fusie (versmelting van lichte tot
zwaardere kernen), de zonneënergie, de geothermische energie, of een combinatie van deze energievormen. In ons betoog zullen wij het verder uitsluitenL er de tweede, de overgangsfase hebben.

2 Ibid.
3 Gegevens ontleend aan Etude prospective de la demande en énergie primaire dans
la Communauté Européenne pour les années 1975-1980-1985, C.E.C. 4 octobre 1972.
4 Cfr. Energieflussdiagram B.R.D., 1971, Berghausforschung G.M.B.H. 1973.
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Alternatieve energiebronnen
Wie aan alternatieve energiebronnen denkt, moet de daaraan verbonden
problemen van het transport, de stockering, het rendement en de afval duidelijk voor ogen houden. In al deze opzichten blijkt waterstof een uiterst interessante brandstof te zijn. We willen echter eerst de andere mogelijkheden
summier behandelen.
Men overweegt de pyrolyse: door thermische omzetting van organische afval kan men koolwaterstoffen produceren (een kunstmatig overdoen van
wat in de natuur tot de vorming van aardolie heeft geleid). Ook de energie
van de wind heeft opnieuw aandacht gekregen, nadat ze eeuwen lang en met
name in de Lage Landen op zo'n vernuftige wijze door de mens was gebruikt. Het belangrijkste reeds uitgevoerde project op dit ogenblik is de eolische turbine van Gedser in Denemarken, die wordt aangedreven door 12 m
lange wieken op een 23 m hoge toren en die jaarlijks 400.000 Kwh. produceert.
Een andere mogelijkheid is de chemische energie: wie is er niet vertrouwd
met batterijen, accumulatoren en dgl.? Maar precies de gebruiksmogelijkheden van deze energievorm zijn vrij beperkt. Een andere en nagenoeg onuitputtelijke energiebron is de geothermische: zoals bekend stijgt de temperatuur van de bodem met ongeveer 3 graden Celsius per honderd meter. Er
zijn evenwel hogere cijfers bekend: in de Elzas bedraagt de temperatuurgradiënt 5 en in Guadelupe zelfs 14 graden. Er zijn bovendien heel wat plaatsen op aarde bekend, waar grote warmtehoeveelheden dicht onder de oppervlakte voorkomen: het zijn vulkanische gebieden die nog (of tot voor kort)
een vulkanische activiteit kennen (of kenden). We vermelden slechts de geisers van Californië of die van Namafjall in IJsland, maar ook het Toscaanse
Larderello, waar op een diepte van 1800 m de residuele warmte wordt uitgebaat, ofschoon het vulkanisme er al duizenden eeuwen uitgestorven is.
Het is duidelijk dat de uitbating van hoog-energetische bronnen als geisers
en stoom een flinke besparing op de fossiele brandstoffen betekent: de geisers van Californië produceren nu reeds 500 megawatt per jaar. Toch ware
het verkeerd de uitbating van de geothermische energie op lagere temperatuur te verwaarlozen, met name de energie die besloten ligt in grote hoeveelheden ondergronds water. In Melun nabij Parijs worden thans 2.000 woningen verwarmd met water dat op 70°C uit een diepte van 1.800 m omhoog
wordt gehaald. De geothermische energie is dus geenszins een louter utopische energiebron.
De zonneënergie is eveneens een uiterst belangrijke primaire energiebron.
De totale energie die de aarde jaarlijks van de zon ontvangt is 5.000 maal
groter dan de stoutste schattingen van de menselijke energieconsumptie in
het jaar 2.000 Vooralsnog echter blijken de moeilijkheden om deze energie
enigermate te beheersen nagenoeg onoverkomelijk. Nieuwe lichtgevoelige
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technieken moeten ontwikkeld worden, nieuwe methodes om deze energie te
stockeren (als thermische of elektrische energie) ... Slechts op lange termijn is een belangrijk gebruik ervan te verwachten, wanneer de mens er in
slaagt de zonneënergie in chemische (wat de planten in de fotosynthese
doen) of in mechanische energie (wat bv. de zonnebloem doet) om te zetten.
De hydraulische energie (die van de zwaartekracht gebruik maakt) berust
op de uitbating van stuwmeren of van waterlopen met voldoende debiet en
verval. Daarmee zijn meteen de tamelijk enge voorwaarden bepaald, die dit
procédé van energiewinning beperken (op wereldschaal stagneerde het procent op 6 tussen 1950 en 1970). De aanleg van stuwmeren kan bv. een nadelige invloed hebben op heel de ecologische situatie, en vele rivieren hebben
een onregelmatig debiet. Wat dan te denken van de getijdenenergie? Ook
die vertegenwoordigt een enorme hoeveelheid: over heel de aarde `produceert' de getijdenwerking jaarlijks ongeveer 3 miljard kilowatt aan energie,
zowat de helft van de wereldproduktie aan elektriciteit. Ook hier stoot men
op grote technische en economische moeilijkheden: omdat ze slechts bij tussenpozen werkt — ongeveer 2.000 uur per jaar — is de installatie van een
dergelijke getijdencentrale heel duur. Toch blijft men in die richting verder
zoeken, want deze energiewinning bevuilt de atmosfeer niet en brengt geen
enkele schade toe aan het mariene leefmilieu.
Natuurlijk moeten wij het hier ook hebben over de kernenergie. Voor 1981
voorziet men dat 25 % van de Belgische elektriciteitsproduktie (22 miljard
Kwh) uit kernenergie zal worden gewonnen. De bijdrage van de kernenergie
als primaire energiebron zal in het jaar 2.000 ongetwijfeld nog veel belangrijker zijn. Aan de kernenergie zijn evenwel een hele reeks problemen verbonden die dringend opgelost dienen te worden. Wij hebben het dan nog
niet over de veiligheid van de installaties en de berging van de radioactieve
afval. Ook op het technologisch vlak blijven er problemen bestaan (de radioactieve corrosie van het materiaal van de reactoren zelf), terwijl de bevoorrading van splijtbare brandstof (uranium) eveneens in het gedrang komt.
De reserves aan relatief goedkope uraniumverbindingen zullen tegen het
einde van deze eeuw uitgeput zijn, zodat veel afhangt van de bouw van zogeheten supergeneratoren, reactoren die de isotoop uranium 238 (nietsplijtbaar) in een splijtbare brandstof kunnen omzetten door de energie die
vrijkomt bij de omzetting van plutonium of uranium 235. Op dit ogenblik
bevat het gebruikte natuurlijk uranium slechts 0,7% van het bruikbare uranium 235. Er schiet meer dan 99 % van de uraniummassa over, die slechts
door de supergeneratoren tot bruikbare brandstof kan worden omgevormd.
De uiteindelijke ontwikkeling van de kernenergie moet dan ook gezocht
worden, niet in de fissie- maar in de fusieprocessen, waarbij deuterium of
tritium (zware waterstof) wordt omgezet in helium. Voor dit soort reactoren
bestaat er praktisch geen bevoorradingsprobleem: een kubieke kilometer
zeewater bevat genoeg deuterium om door fusie een energiehoeveelheid vrij
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te maken even groot als de tot nog toe door de mens verbruikte energie.
Maar deze kernfusie kunnen wij nog steeds niet controleren (we kennen alleen de waterstofbom) en we hebben ook nog lang geen oplossing voor de
vraag hoe de reactieprodukten op een temperatuur van honderden miljoenen graden te houden.
Het enige `alternatief' dat ons dus nog rest zijn de ons reeds vertrouwde fossiele brandstoffen in gasvorm (het aardgas), in vaste vorm (de steenkool), in
vloeibare vorm (de aardolie). Men kan nieuwe vindplaatsen ontdekken, er
zuiniger mee omspringen, maar wij weten dat de natuurlijke cyclus waarin ze eens gevormd werden (en zich nog vormen) miljoenen jaren duurt, en
dat deze energiebronnen dus, bij het huidige verbruikstempo, binnen enkele
tientallen jaren definitief uitgeput zullen zijn. In de overgangsfase waarin
we ons nu bevinden, moeten wij soepel en creatief genoeg zijn om niet alles
ineens te willen veranderen en om met name de reële mogelijkheden die er
nog in de steenkool en de aardolie zitten, oordeelkundig te gebruiken.

Waterstof als energiebron van de toekomst
Natuurlijk heeft waterstof, voor industrieel en huishoudelijk gebruik, al een
lange geschiedenis. Ook als brandstof werd het reeds veelvuldig gebruikt:
het gewone stadsgas bevatte al tussen 15% en 85 % waterstof. Maar waterstof treedt in vele andere processen op: in de synthese van ammoniak en zijn
derivaten, in die van methanol en alle daarvan afgeleide verbindingen, in
een serie industriële processen als de reductie (het onttrekken van zuurstof)
van ertsen, de ontzwaveling van aardolie, de hydrogenatie van bv. oliën om
er margarine van te maken.
Aangezien waterstof in ongebonden vorm niet in de natuur voorkomt, moeten we dus eerst nagaan hoe het wordt gevonden, `geproduceerd'. Op dit
ogenblik zijn ons drie procédés bekend.
Door water elektrolytisch in zijn elementen te ontbinden (door middel van
een elektrische stroom) kan men waterstof verkrijgen. Het energetisch rendement van deze produktie is echter vrij gering, de energie die men wint bedraagt 60 % tot 70 % van de elektrische energie die men erin investeert. Dit
kan de moeite waard zijn wanneer de waterstof als grondstof wordt gebruikt,
maar het lost niets op wanneer ze de brandstofschaarste zou moeten helpen
bedwingen.
Een tweede methode berust op de distillatie van steenkool: ook in dit geval
kan waterstof bezwaarlijk als een nieuwe brandstof gelden, al laat ze een betere verdeling van de energie toe.
Het derde reeds bekende procédé tenslotte is de thermische ontbinding van
water (in zuurstof en waterstof) bij een temperatuur van 2.500 tot 3.000° C.
Het is een weinig gebruikte methode omdat het moeilijk blijkt te zijn dergelijke hoge temperaturen aan te houden.
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De methodes die het in de toekomst zullen moeten doen, zullen van thermochemische aard zijn of nieuwe elektrolytische procédés moeten toepassen.
De moeilijkheid in dit laatste geval is dat naar een rendement van nagenoeg
100% gestreefd moet worden: de prijs van de waterstof die via elektrolytische weg wordt verkregen, hangt natuurlijk af van de prijs van de aldus geinvesteerde elektrische energie. Er moet een nieuw type elktrolytische cellen ontwikkeld worden, die onder hoge druk kunnen werken. Eén van de
interessantste ontwerpen is dat van L. J. Nuttall, A. P. Fickett en N. A. Titterington (Miami, maart 1974). Nog veel aantrekkelijker is het ontwerp van
de Japanners K. Honda en A. Fujishima van de universiteit van Tokio, die
een elektrolytische cel hebben gebouwd, die de zonneënergie gebruikt om
waterstof en zuurstof te scheiden! Onder invloed van de zonnestraling komt
waterstof vrij aan de kathode uit platina en zuurstof aan de anode van titaanoxide. Beide gassen kunnen worden gestockeerd voor later gebruik; een
soort kunstmatige fotosynthese dus, die zich bedient van de meest duurzame
energiebron die we kennen: de zon.
Ook op het gebied van de thermochemische produktie van waterstof werd al
heel wat onderzoek verricht. De temperaturen liggen hier wel wat lager dan
in de zuiver thermische ontbinding, maar moeten vaak toch nog, en voor
lange tijd, in de buurt van 1.200° worden aangehouden. Meer dan tien onderzoekcentra houden zich met dit probleem bezig en een dertigtal min of
meer valabele oplossingen werden reeds voorgesteld. Ze willen allen gebruik
maken van de hoge temperaturen die thans in de kernreactoren worden opgewekt en die als overtollige warmte gewoon aan de omgeving worden afgestaan (en dus verspild). Twee van de interessantste procédés zijn die van
Euratom (Ispra), de Mark I van Marchetti, en van General Electric, Catharina genaamd. In beide gevallen loopt de reactie over een aantal tussenstadia (met verschillende reagentia), waarin de hoogste vereiste temperaturen
in de buurt van 700° C liggen. Het eindprodukt is telkens waterstof en zuurstof, terwijl de reagentia gerecupereerd kunnen worden om het proces van
voren af aan te doen herbeginnen (altijd, wel te verstaan, met behulp van de
overtollige warmte van een kernreactor). Een derde procédé, dat meer kans
biedt reeds op korte of middellange termijn gebruikt te worden, is dat van
het Kern f orschungszentrum van Julich in de Duitse Bondsrepubliek, dat
Adam en Eva genoemd wordt. Ook hier wordt gebruik gemaakt van de
overtollige warmte van een kernreactor om methaan (CH 4) te doen reageren
met water (H20) tot waterstof (3H 2) en koolstofmonoxide (CO). Er wordt
hier dus een gasmengsel geproduceerd van waterstof en koolstofmonoxide
dat, na afkoeling, veilig gestockeerd en vervoerd kan worden. Bij het verbruik (de verbranding) ontstaat opnieuw methaan, dat door de fabriek
wordt teruggenomen. De chemische reactor, aan de kernreactor verbonden,
werd Eva genoemd (Einzelspaltrohr Versuchs Anlage) en zo kwam men op
de naam Eva voor de installatie aan de consumentenzijde. De belangrijke
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voordelen van dit systeem zijn: het makkelijke transport van deze energiebron over lange afstanden, het gesloten karakter van de hele kringloop zonder de minste milieupollutie, het cyclisch gebruik (niet: vèrbruik) van de
reagentia, en de feitelijke beschikbaarheid van de thans (als koelwater bv.
dat in de rivieren terechtkomt) verspilde warmte-energie van de kerncentrales.

Stockering, transport en gebruik 'op kleine schaal'
Een nieuwe energievorm is slechts interessant wanneer de stockering en het
transport geen al te grote problemen stellen; wordt zelfs bijzonder interessant, wanneer hij in kleinere hoeveelheden (in de motor van voertuigen bv.)
kan worden gebruikt. Op al deze gebieden blijkt waterstof een welhaast
ideale brandstof te zijn.
De stockering stelt nauwelijks meer problemen dan het opslaan van stadsgas of aardgas. Het Amerikaanse ruimteprogramma heeft aangetoond dat
zeer grote hoeveelheden waterstof gestockeerd kunnen worden zonder gevaar en met slechts gering verlies.
In gasvorm kan waterstof gestockeerd worden in vroegere aardgaskamers of
in oude (nu lege) grondwaterlagen. Nabij Parijs werd tien jaar lang zo'n
oude waterlaag van 400 miljard kubieke meter gebruikt om er een synthetisch gas (met een gehalte van 50 % waterstof) in onder te brengen. In vloeibare vorm kan waterstof gestockeerd en vervoerd worden in daarvoor ontworpen thermostatische behouders: op Cape Kennedy bv. bestaan dergelijke
tanks, die 3 miljoen liter kunnen bevatten en waarin de verliezen door verdamping minder dan 0,03 % per dag bedragen.
Toch blijven de scheikundigen ervan overtuigd dat het nog belangrijker is
waterstof in vaste vorm te kunnen stockeren bij middel van de zogeheten
metaalhydriden. Wanneer waterstof onder druk met bepaalde metaaloppervlakken in contact wordt gebracht, dan diffundeert (verspreidt) het gas zich
spontaan in het metaal om een nieuwe verbinding te vormen: het metaalhydride. Vele dergelijke systemen werden bestudeerd door privélaboratoria,
met name door het Centre de Recherche Batelle te Genève. Ofschoon vele
metalen werden onderzocht, bleken de interessantste toch de zogenaamde
overgangsmetalen en sommige van de zeldzame aarden te zijn (legeringen
als Mg-Cu, Mg-Ni, Fe-Ti). Deze metalen of hun legeringen reageren spontaan en volgens een omkeerbare reactie met gasvormig waterstof die in hun
kristalrooster `gevangen' zit. Deze waterstof kan op gewone temperatuur,
onder kleine druk en in een beperkt volume voor onbepaalde tijd bewaard
worden.
Elk hydride reageert volgens een kenmerkende relatie tussen samenstelling, druk en temperatuur. Het is dus mogelijk voor elke vorm van gebruik
een aangepast hydride te ontwikkelen, dat tegemoetkomt aan de gebruiks-
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voorwaarden van de consument. Wij denken hier bv. aan een voertuigmotor
of een motor met inwendige of uitwendige verbranding. De waterstof wordt
onder geringe druk, als hydride, in een tank opgeslagen. Ze wordt gebruikt
om de motor van energie te voorzien, en de warmte die daarbij vrijkomt, bevordert de verdere ontbinding van het hydride. Er bestaat niet de minste
twijfel dat een dergelijke stockering, die tegelijk ongevaarlijk en zeer veelzijdig is, bijzonder aantrekkelijk wordt, vooral wanneer men bedenkt dat de
aldus opgeslagen waterstof per volumeëenheid van de behouder (en op gewone temperatuur) ongeveer even groot is als die van vloeibaar waterstof
(op een temperatuur van -253° C), nl. 5 kg H2 per 100 liter.
Wat de transportmogelijkheden over lange afstanden betreft, slaat waterstof
geen kwaad figuur. Onder vaste en vloeibare vorm is transport zeker goed
uit te voeren, terwijl gasvormige waterstof nauwelijks nieuwe problemen
opwerpt. De geringe viscositeit van waterstofgas (slechts 35 % van die van
aardgas) laat toe de bestaande pijpleidingen zonder noemenswaardige wijziging te gebruiken. De kostprijs van de produktie én het transport van waterstof ligt op hoogstens 50% van de huidige bedragen, voor zover de energie gewonnen wordt door een combinatie van fossiele, elektrische en kernenergie.
Een intensievere produktie (en gebruik) van waterstof zou zelfs de aanloop
kunnen zijn tot een heel nieuw energiesysteem, zoals dat werd voorgesteld in
het model van Hausz, Leeth en Meyer. In dit model worden waterstof en/of
de andere brandstoffen eerst gebruikt om warmte te produceren, die in de
klassieke centrales in elektrische energie wordt omgezet. Deze wordt dan
gebruikt voor de directe lokale behoeften aan elektrische energie, maar
vooral om door elektrolyse waterstof en zuurstof te leveren, die via pijpleidingen naar andere plaatsen worden gevoerd, waar ze voor rechtstreekse
of onrechtstreekse energiewinning in aanmerking komen, zowel voor het industrieel, commercieel en huishoudelijk gebruik als voor het verkeer. De
consument kan de energie verbruiken door ze weer in elektrische energie
om te zetten, of door verbranding van het gas: in beide gevallen is het enige
afvalprodukt zuiver water!

Veiligheid en voordelen van waterstof als energiebron
Hoe is het met de veiligheid van waterstof gesteld? Men heeft vaak gesproken van het `Hindenburgsyndroom', om de angst van het publiek te verklaren voor elk rechtstreeks gebruik van waterstof. Indien er een reëel gevaar
bestaat, dan is dit niet groter dan het gevaar van aardgas. Van de duizenden
(met waterstof) gevulde ballonnen, die gedurende de Eerste Wereldoorlog
werden neergeschoten, is er geen vanzelf in brand geschoten en ontploft. En
bij de ramp van de Hindenburg bracht nog tweederde van de passagiers het
er levend af, wat van de huidige vliegtuigongevallen beslist niet gezegd kan
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worden. De Saturnus V raketten tenslotte worden 32 uur lang met waterstof
volgetankt door meer dan 90 tankwagens, en daarbij viel nog nooit een ongeval te betreuren.
Maar wat van de gaslekken? ... De snelheid waarmee waterstof door een
gegeven opening ontsnapt (zijn effusie-snelheid) is weliswaar driemaal groter dan die van aardgas, maar aangezien waterstof een veel geringer warmtevermogen heeft (dezelfde hoeveelheid produceert bij verbranding minder
calorieën) is de effectieve (gevaarlijke) energie-ontsnapping slechts 98%
van die van aardgas. Wel is het waar dat waterstof wellicht iets ontvlambaarder is dan aardgas.
De voordelen van waterstof als energiebron zijn talrijk en uitgesproken. Het
meest opvallend is wel dat het gebruik van waterstof als brandstof een nietpolluerend proces is: en dit is toch wel een heel belangrijk aspect van heel
het energieprobleem geworden! Vervolgens is waterstof een veel voordeliger brandstof dan zelfs aardolie, ook in de klassieke ontploffingsmotoren:
bij geringe luchttoevoer verbrandt het vollediger, de verbranding verloopt
op lagere temperaturen (waardoor bepaalde afkoelingsproblemen geringer
worden en minder stikstofverbindingen worden gevormd), er kan met grotere samendrukkingsbedragen gewerkt worden, wat het energetisch rendement verhoogt, en de luchtvervuiling wordt tot een minimum herleid ('water` en een paar stikstofoxiden), in tegenstelling met de verbranding van
benzine, die koolstofmonoxide, koolstof, koolwaterstoffen, aldehyden, zwavel- en loodverbindingen achterlaat.
Een ander zeer belangrijk voordeel is het feit dat waterstof, in de vorm van
water, een nagenoeg onuitputtelijke grondstof is. Daarbij komt nog dat de
kringloop van het water bijzonder kort is (van de grootte-orde van enkele
weken) en dat de wijziging daarin teweeggebracht door de produktie van
water in de energieprocessen, nauwelijks nadelige gevolgen heeft op ecologisch gebied. Heel anders ligt de zaak bij alle fossiele energiebronnen (steenkool, aardolie, aardgas) die slechts in een kringloop van vele miljoenen jaren opnieuw tot bruikbare brandstof worden omgevormd en die wij dus gewoon opgebruiken.
Waterstof is tenslotte een universele, uiterst veelzijdige brandstof: het transport vereist geen nieuwe technologie, de stockering is goed uitvoerbaar, en
de bijprodukten (zuiver water en zuurstof) kunnen op velerlei wijze nuttig
gebruikt worden.
Ook al lijkt deze omschakeling naar waterstof als de voornaamste brandstof
ons op dit ogenblik nogal revolutionair, wij moeten toch bedenken dat
wij in deze eeuw al een paar energierevoluties hebben meegemaakt, die telkens grote technische aanpassingen èn financiële inspanningen met zich
meebrachten. De omschakeling van de vloeibare of gasvormige brandstof
van het ogenblik op waterstof, stelt daarentegen geen onoverkomelijke problemen, terwijl bovendien al deze energievormen uitwisselbaar zijn en apart,
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of met elkaar gecombineerd gebruikt kunnen worden. De omschakeling
kan bovendien geleidelijk gebeuren, doordat de bestaande energiebronnen
opnieuw of beter dan nu het geval is, worden gebruikt. Natuurlijk veronderstelt deze waterstof-revolutie een innige samenwerking tussen wetenschappelijk onderzoek, economie en politiek. Jules Verne, die wij bij de aanvang
van het artikel citeerden, kon niet vermoeden hoe het wetenschappelijk en
technisch onderzoek zou vorderen om de enorme energievoorraad, die in
het water (de zon, de kernenergie) besloten ligt, bruikbaar te maken voor
de mens. Zijn vertrouwen dat het moest mogelijk zijn kunnen wij vandaag
bevestigen, al staat er nog heel wat werk op de plank.

De PLO, mogelijke barrière tegen vredesonderhandelingen in het Midden-Oosten

L. L. S. Bartalits

In zijn balans van 1974 schreef Peter Jenkins: `wanneer wij het afgelopen
jaar in historisch perspectief kunnen zien, zou het wel eens in de rij kunnen
komen van de jaren die keerpunten in de wereldgeschiedenis vormden, zoals 1848, 1870, 1914 en 1945'. In 1974 veranderden de machtsverhouding
tussen landen onderling en ook de interne verhoudingen van vele landen.
De betekenis van veel wat in 1973 gebeurde, zoals de prijsstijging van olie
en andere grondstoffen, werd in 1974 duidelijk. De bedreiging van buitenaf
voor de geïndustrialiseerde landen voornamelijk afkomstig uit het MiddenOosten, stelde de verdeeldheid binnen de Europese Gemeenschap en de Atlantische wereld aan de kaak, waardoor eens te meer de onderlinge afhankelijkheid in de wereld werd gedemonstreerd.'
Ondanks herhaalde Amerikaanse waarschuwingen, dat Israël niet te lang
moest wachten met Jordanië te onderhandelen, dat Israël wel eens met anderen dan koning Hoessein te maken kon krijgen als het geen haast maakte,
besloot de regering Rabin af te wachten tot de Arabische topconferentie in
Rabat.
De Israëlische leiders wachtten op Rabat, in de zekerheid dat koning Hoessein nooit een Palesteinse staat op de westoever van de Jordaan zou kunnen
aanvaarden. Maar de Palestijnse Bevrijdings-Organisatie (PLO) was onstuitbaar.
Yasser Arafat was door zijn optreden in de Verenigde Naties en zijn ontmoeting met de Franse minister van buitenlandse zaken, Sauvagnargues, al
een staatsman geworden, en de Arabische wereld kon, of zij wilde of niet,
niet achter blijven. Koning Hoessein moest zijn hand van de westelijke
oeverstrook van de Jordaan aftrekken tegen een schadeloosstelling van de
olie-producerende Arabische landen in de vorm van een jaarlijkse defensiebijdrage van 300 miljoen dollar.
De resultaten van Kissingers en Nixons rondreis in juni 1974 in het MiddenOosten werden twijfelachtig door de erkenning van de PLO als enige vertegenwoordiger van de Palestijnen in oktober 1974. De positie van Israël
kwam ernstig in gevaar door de gewijzigde verhoudingen in het Midden1 Cf. The Guardian, 27 december 1974.
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Oosten. De Sovjet-Unie profiteerde van de verdeeldheid van het Westen als
gevolg van de oliecrisis en won aan invloed in het Midden-Oosten.
Sinds Kissingers bezoek in november 1974 aan Cairo is het proces van vervreemding van de Verenigde Staten verder gegaan. Het hernieuwde wantrouwen tussen Cairo en Washington is echter in de eerste plaats een persoonlijke vertrouwenscrisis tussen president Sadat en president Ford. Sadat
heeft zich de positie van een Amerikaanse president altijd even patriarchaal en eigengerechtigd voorgesteld als die van hemzelf. Sadat kende
Nixon nog uit de tijd dat deze vice-president van Eisenhower was en hijzelf
plaatsvervanger van Nasser en hij had de laatste twee jaar alles op de kaart
van Richard Nixon gezet. Diens val betekende voor Cairo niet minder dan
een godenschemering. Tot op heden wordt in de Egyptische kranten en
radioprogramma's liefdevolle aandacht besteed aan Nixons gezondheidstoestand. Dat men in Cairo het hele Watergate-onderzoek als een campagne tegen Nixon ziet die door het 'internationale Jodendom' is opgezet, kan men
vaak genoeg horen.
Tegenover de nieuwe president Ford en tegenover de steeds sterker wordende Democraten in het Congres heeft Sadat nog steeds zijn houding niet kunnen bepalen. Zelfs aan het gezellige haardvuur in de presidentiële villa in
Gizek kon minister Kissinger bij zijn laatste visite in november jl. Sadat er
niet toe brengen om gevolg te geven aan de uitnodiging die Nixon hem nog
in juni 1974 gedaan had voor een bezoek aan Washington.
Niet op de laatste plaats dankzij de toegenomen Russische politieke en militaire invloed in het Midden-Oosten kon Yasser Arafat in november 1974
een bezoek aan New York brengen. Dit bezoek kan een groot diplomatiek
succes voor Arafat en de PLO genoemd worden. De beelden van een longdurig en enthousiast applaudiserende Assemblee van de Verenigde Naties
zullen niet snel vergeten worden, Arafats ontvangst en zijn toespraak evenmin. Zonder duidelijke compromissen zette Arafat het Palestijnse standpunt uiteen: het zionisme had de Palastijnen verdreven, de oplossing was nu
de vestiging van een democratische staat waarin joden en arabieren, islamieten en christenen zouden kunnen samenleven. De staat Israël moet dus
verdwijnen, maar dreigende taal over het eruitgooien van alle na 1948 geïmmigreerde joden bleef achterwege. Volgens Arafat is het criterium, of men
met de Palestijnen wil samenwerken.
Voor Israël bevatte de rede van Arafat geen prikkel om met de PLO te willen onderhandelen. Men mag zelfs veronderstellen dat de Israëlische leiders
opgelucht waren dat Arafat niet tegemoetkomender was. Als hij genoegen
had willen nemen met een Palestijnse staat op de bezette Jordaanoever en
in de Gazastrook, zou de druk op Israël om tot onderhandelingen te komen
al zeer snel vergroot zijn. Nu kunnen de Israëli's ook aan hun eigen krachtige bondgenoot, de Verenigde Staten, laten zien dat het inderdaad gaat om
het voortbestaan van Israël in de huidige vorm. Maar nu de internationale
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realiteiten zich ten gunste van de Palestijnen wijzigen, zal vroeger of later
een gesprek tussen de `zionisten' en de `terroristen' onontkoombaar worden.
Wanneer de PLO door internationale druk, waaronder die van de SovjetUnie, tot erkenning van Israël kan worden gebracht, dan lijkt een basis voor
gesprek aanwezig. Ook in Israël wint de opvatting veld dat de Palestijnse
kwestie niet uitsluitend kan worden beschouwd als een vluchtelingenprobleem, waarvoor humanitaire oplossingen moeten worden gezocht, maar
ook als een ontwikkeling naar nationale identiteit, waarop een staatkundig
antwoord moet worden gegeven.

Interne tegenstellingen
Het besluit van Rabat had van de PLO een van de hoofdelementen in het
streven naar vrede in het Midden-Oosten gemaakt. Dat was (en is) in zoverre een ongunstig voorteken, aangezien het bij de PLO om een strijdgemeenschap gaat en niet om een drager van vreedzame bedoelingen. De PLO
overkoepelt de Palestijnse vrijheidsstrijders: een minderheid was in oktober
1974 voorlopig uitgetreden, omdat zij het niet eens was met de haars inziens
te vreedzame doelstellingen. De meerderheid bestaat uit Fatah, de Syrische
Saiqua, het marxistische Volksdemokratische Front en nog wat randgroeperingen.
Terwijl de leiders van de PLO in Rabat om hun alleenvertegenwoordigersrecht streden, hield Habasj in een vluchtelingenkamp bij Beiroet een persconferentie, waarin hij de in Rabat verzamelde Arabische leiders opriep `het
plan van een imperialistische en verraderlijke compromis-oplossing definitief op te bergen'. Volgens Habasj was de PLO in Egyptisch-Saoediarabisch
vaarwater gekomen; de PLO diende het `moeras van Geneefs defaitisme' te
verlaten en zich uit te spreken voor een constructief alternatief: een werkelijke bevrijdingsoorlog (dit in tegenstelling tot de oorlog van oktober 1973,
die volgens Habasj alleen maar een oorlog was geweest, die de remmen had
losgemaakt).2 Men weet dat de regeringen van Irak, van Zuid-Jemen en wellicht ook die van Libië achter de opvattingen van Habasj staan.
Behalve het Volksfront van Habasj was in november 1974 ook de op Irak
gerichte Arabische Bevrijdingsorganisatie voorlopig uit de PLO getreden:
ook haar zou de prijs voor een politieke oplossing in Genève, te weten: erkenning van de staat Israël met vaste grenzen, te hoog zijn.
Volgens deze activistische groepen zou dus de meerderheid in de PLO bereid zijn Israël als staat te erkennen, zij het dan wel met de grenzen van 1948
en na een regeling van de `rechten van het Palestijnse Volk'. Maar wat is de
realiteit? Een belangrijke vraag, want daarvan hangt af of de PLO uiteindelijk een mogelijke gesprekspartner voor Israël kan worden.
2 Geciteerd

in: Neue Ziurcher Zeitung, 9/10 november 1974.
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Nu is die vraag niet ondubbelzinnig te beantwoorden. In het voorjaar 1974
was er binnen de PLO een hevige discussie om ontbrand. Habasj's Volksfront voor de Bevrijding van Palestina nam daaraan toen nog deel. Het resultaat van de lange en heftige debatten over een politiek programma van
tien punten, dat in wezen bij elkaar optelde wat de toenmalige PLO niet wilde. Zij wilde niet als vertegenwoordigster van Palestijnse vluchtelingen naar
Genève, omdat zij vertegenwoordigster van het Palestijnse Volk was. Volgens punt 5 erkent zij niet het regime van Koning Hoessein, doch men wilde
dat toen nog opruimen. De punten 2, 3 en 8 maken duidelijk, dat niet voorzien is in een vrede met Israël. De PLO verklaarde alle middelen te willen
aanvaarden — `allereerst en vooral de gewapende strijd' — om een `onafhankelijke, strijdvaardige nationale autoriteit' op te bouwen in alle `bevrijde delen van het Palestijnse territoir'. Voorts zal de PLO tegen alle voorstellen
van een Palestijnse entiteit strijden, waarvan de prijs bestaat uit `erkenning,
vrede, veilige grenzen, afzien van nationale rechten, beroving van het recht
van ons volk op terugkeer en nationale zelfstandigheid'. Uitdrukkelijk werd
vastgesteld, dat men aanstuurt op eenheid van de aan Israël grenzende landen `om de bevrijding van alle gebieden van Palestina te voltooien'.3
Dit programma, op 9 juni 1974 gepubliceerd, is, naar mag worden aangenomen, nog altijd geldig. Het zou zijn gebaseerd op een ontwerp van George
Habasj; de harde formuleringen waren ongetwijfeld noodzakelijk om de
toestemming van alle Palestijnse groeperingen te verkrijgen.
Thans kan men onder vier ogen van menige `gematigde' Palestijnse leider
de verzekering horen, dat het niettemin denkbaar is, dat de PLO aanvankelijk met een klein gebied op de Westelijke Jordaanoever genoegen zal nemen.4 Maar officieel is de PLO nog niet op het programma van tien punten
teruggekomen en zij zal dat ook moeilijk kunnen doen zonder intern enorme deining te veroorzaken.
In het verleden rechtvaardigde Arafat zijn weigering om op te treden tegen
extremistische splintergroepen dikwijls door te betogen dat een breuk in het
Palestijnse eenheidsfront schadelijker zou zijn dan de negatieve publiciteit
over de activiteiten van zulke groepen. Het schijnt dat de internationale erkenning die de PLO in november 1974 te New York tijdens het debat over
de Palestijnse kwestie op de 29-ste algemene vergadering van de Verenigde
Naties had verkregen, deze balans heeft gewijzigd. Of de PLO werkelijk verdere internationale terreurdaden kan voorkomen, is een andere zaak, maar
het besluit om dit na te streven is belangrijk, omdat de Arabische staten nu
dit voorbeeld kunnen volgen. En dan verdwijnt het voornaamste obstakel
tegen internationale samenwerking in deze kwestie.

3 De Nederlandse tekst van het 10 punten programma van de PLO in: Keesings Historisch Archief, 8 november 1974.
4 Cf. Neue Ziircher Zeitung, 9/10 november 1974.
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Indien de PLO ook Israël tot erkenning hoopt te bewegen, zou zij ook een
einde moeten trachten te maken aan de terreuracties tegen Israëlische burgers. De PLO-leiders zouden ook hun hardnekkige weigering tot erkenning
van Israël moeten opgeven. Yasser Arafat gaf op 13 november 1974 te New
York in zijn toespraak tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties
wel een genereus beeld van een verenigd Palestina waarin Joden, christenen
en moslims in broederschap zouden leven, maar deze visie strookt niet met
de werkelijkheid. Bovendien ziet het de Israëliers alleen maar als individuen, zoals veiligheidsraadsresolutie 242 van november 1967 de Palestijnen alleen maar als individuen zag en niet als leden van een nationale groep
met politieke aspiraties en politieke rechten. Er bestaan in Palestina twee
van zulke groepen en de enige basis voor vreedzaame coëxistentie in de
voorzienbare toekomst kan slechts berusten op een territoriale verdeling.
Arafat moet dit heel goed weten en hoe sneller hij dit openlijk verklaart, hoe
beter de kansen op verwezenlijking zullen zijn.5

Hoessein en de Palestijnen
Koning Hoessein van Jordanië trok uit de besluiten van de Arabische topconferentie in Rabat snel de politieke consequenties: na hardnekkig verzet
moest de koning erin berusten dat de PLO als de enige vertegenwoordiger
van de Palestijnen werd erkend. Dat had binnenlands politieke gevolgen.
`De Palestijnen behoren niet meer tot Jordanië'. Daarnaar handelde de koning ook.
Jordanië wordt weer het voormalige Transjordanië en Cisjordanië behoort
naar Arabische opvatting van rechtswege aan de PLO. Jordanië was de enige Arabische staat geweest die de Palestijnen het volledige burgerrecht had
gegeven. Bijgevolg hadden zich in de jaren 1949-1974 de belangen van de
Jordaniërs van oorspronkelijk Transjordaanse nationaliteit en die van de
Jordaniërs uit het voormalige Palestina onvermijdelijk eng met elkaar verstrengeld. Koning Hoessein is nu blijkbaar bereid de beide `naties' weer te
scheiden.
Het Jordaanse parlement bestond voor de helft uit Palestijnen, voor het
overige uit Transjordaniërs. Ook de regeringen waren gemengd. Het parlement was in november 1974 ontbonden, maar eerst had Koning Hoessein
zich door dat parlement volmachten laten geven om één jaar absoluut te
regeren. Die tijdspanne wil hij gebruiken om zijn land, Transjordanië, aan
de nieuwe situatie aan te passen.
Verkiezingen zullen alleen maar in Transjordanië plaatsvinden en slechts
Jordaniërs zullen zich kandidaat mogen stellen. Het zal echter niet eenvoudig zijn te definiëren, wie Transjordaniër is. In Transjordanië, en vooral in
5 The Times,

2 december 1974 en

Le Monde, 30 november 1974.
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Amman, leven honderdduizenden Palestijnen en koning Hoessein had al laten doorschemeren dat dezen zullen moeten kiezen of zij Palestijn of
Transjordaniër willen worden. De koning zal echter voorzichtig moeten
handelen. Indien zich een groot aantal Jordaniërs van Palestijnse oorsprong
tot Palestijnen verklaart en afziet van de Transjordaanse nationaliteit, blijft
hij zitten met een belangrijke minderheid van `vreemde nationaliteit' in
eigen land. En hij zou dan ook moeilijk kunnen voorkomen, dat de PLO er
aanspraak op maakt de Transjordaanse Palestijnen op zijn minst consulair
te helpen, zoals de thuislanden dat ook doen met betrekking tot hun elders
in Europa werkende gastarbeiders.
De Palestijnen van Jordanië zullen dan moeten kiezen en Hoessein zal er
wellicht op rekenen dat velen hunner voor Transjordanië zullen opteren,
aangezien dit land hun tenminste een feitelijke nationaliteit kan aanbieden.
Voor de Cisjordaniërs is de keuze, buiten hen om, al gemaakt: in Rabat was
besloten, dat zij wettig door de PLO vertegenwoordigd worden. Tot nog toe
plachten de inwoners van Cisjordanië in de Arabische wereld met Jordaanse paspoorten te reizen, wat het voordeel had dat zij zich zowel in Israël als
in de Arabische landen konden bewegen. Zelfs de inwoners van Gaza hadden na de junioorlog van 1967 Jordaanse reispaspoorten gekregen. Te verwachten is, dat Hoessein aan de Palesteinen geen Jordaanse paspoorten
meer zal laten uitreiken. Ook zal hij waarschijnlijk alle betalingen aan ambtenaren en hulpkrachten in Cisjordanië en subsidies aan gemeenten stopzetten.
Bij dit alles wil Hoessein zijn glimlach niet verliezen. Bij herhaling had hij
verklaard, geen ressentimenten tegen Arafat en diens organisatie te koesteren en bereid te zijn een goede nabuurschap te plegen. Reeds had Hoessein
praktisch alle politieke gevangenen in Amman vrijgelaten, waarbij het vermoedelijk om PLO-mensen en dergelijke ging. Desondanks blijven er wrijvingspunten tussen Hoessein en Arafat, bijvoorbeeld over de vraag, onder
welke voorwaarden de vrijheidsstrijders van Jordanië ook in de bezette gebieden mogen doordringen. Hoessein blijft voorlopig daartegen gekant uit
vrees voor Israëlische militaire represailles.
Waarom stuurt Hoessein zo vastbesloten aan op een scheiding? Ongetwijfeld wil hij zich verzekeren van de loyaliteit van de hem overblijvende onderdanen. Maar zijn politieke plannen reiken blijkbaar verder. Door zichzelf en zijn onderdanen zo duidelijk mogelijk van de Palestijnen af te zetten,
betrekt hij ten aanzien van de Palestijnse kwestie een afstandelijke positie,
nadat hij jarenlang de Palestijnen naar buiten had vertegenwoordigd. Daarmee maakt Hoessein duidelijk dat het nu een zaak van de Palestijnen en hun
organisatie is, de bezette gebieden of zelfs geheel Palestina te winnen. Zijn
duidelijke vriendelijkheid tegenover de PLO moet bewijzen, dat hij, evenzeer als de andere `niet-progressieve' Arabische heersers, bereid blijft, `de
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zaak van alle Arabieren' te steunen. Bij herhaling had Hoessein evenwel gezegd persoonlijk niet te geloven dat de PLO in staat is de haar zelfopgelegde
taak te vervullen. Op die manier wil Hoessein vermoedelijk zich de vrijheid
voorbehouden op een later tijdstip weer met Israël over de toekomst van de
Palestijnen in gesprek te komen. Hoessein houdt zich nu op de achtergrond,
maar hij denkt kennelijk al aan de dag waarop de andere Arabische regeringsleiders op hun beslissing van Rabat zouden kunnen terugkomen.6

PLO als barrière tegen vredesonderhandelingen
Het besluit van Rabat, de PLO als rechtmatige vertegenwoordiger van het
Palestijnse volk te beschouwen had twee consequenties:
a — de PLO werd er bevorderd tot enig mogelijke gesprekspartner van Israël inzake onderhandelingen over de toekomst van West-Jordanië;
b — toen Yasser Arafat in de Verenigde Naties optrad werd de PLO officieel de `enige rechtmatige vertegenwoordigster van de Palestijnen', althans
op zijn minst in Arabische ogen; Arafat proclameerde daar dan ook de `wil
van de Palestijnse natie' om op het ongedeelde gebied van Palestina een `democratische Palestijnse staat' te stichten en de thans bestaande Israëlische
staat met zijn `zionistische kenmerk' te liquideren.
De politiek, die de PLO als alleenvertegenwoordigster denkt te gaan volgen,
is voor de Arabische landen van grote betekenis, omdat zij van invloed is op
het probleem van de mogelijke vrede. De door sommige Arabische landen
geproclameerde wens met Israël vrede te sluiten, als dit de bezette gebieden
teruggeeft en de legitieme rechten van de Palestijnen' erkent, is momenteel
volstrekt ongeloofwaardig, gezien de proclamatie van Arafat in de Verenigde Naties. In die situatie kunnen de Arabische staten moeilijk hopen hun
bezette gebieden met vreedzame middelen terug te krijgen, omdat de vrede
die zij hebben te bieden en die de Palestijnen a priori afwijzen, voor Israël
nauwelijks een echte vrede zou opleveren.
Waarom zouden de Arabische staten de PLO een soevereiniteit toegekend
hebben, waar zij toch moeten weten dat de PLO erop uit is de vredesplannen van Egypte, Jordanië en ook Syrië te doorkruisen? Het antwoord hier
op is, dat Egypte en Jordanië de afgelopen zomer korte tijd en aarzelend gepoogd hebben samen op vredesonderhandelingen aan te sturen en de PLO
met haar aanspraken terug te dringen. Daarover hebben Sadat en Hoessein
in juli 1974 te Alexandrië gepraat, wat resulteerde in het bekende communiqué, waarin beide staten verklaarden dat Jordanië de Palestijnen in Jordanië vertegenwoordigde en dat het met Israël over een troepenscheidingsakkoord aan de Jordaan zou onderhandelen. Hierop volgde een woedend
protest van de Palestijnen, waarop Egypte terugdeinsde en na het aanbren6 Cf. Neue Ziurcher Zeitung, 21 november 1974.
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gen van camouflage in september 1974 bij onderhandelingen met Syriërs en
PLO-vertegenwoordigers over de hele linie toegaf aan de Palestijnse wensen. Rabat was toen niet meer dan een naspel, waarbij het er slechts om ging
Hoessein te nopen af te zien van zijn aanspraak op vertegenwoordiging van
de Jordaanse Palestijnen.
Voor de andere Arabische buren van Israël is sinds het toegeven van president Sadat met betrekking tot de vertegenwoordiging van de Palestijnen
door de PLO en de bevestiging door de Verenigde Naties van de besluiten
van Rabat duidelijk geworden, dat de kans om met Israël in vrede te leven
niet meer alleen van de Israëli's afhangt, maar ook van de politiek der Palestijnen. Indien de PLO Israël met oorlog en liquidering van de `zionistische staat' bedreigt, hebben de Israëlische leiders geen reden meer een
eventueel aanwezige vredeswil van de andere Arabieren te honoreren met
een terugtocht uit de bezette gebieden. Nu zij de Israëli's het perspectief
van een interstatelijke vrede weigeren, spelen de Palestijnen duidelijk met
oorlog. Maar het zouden de Arabische staten zijn, die de lasten daarvan
zouden moeten dragen (behalve Israël en mogelijk de overige wereld).
Waarom heeft Egypte het zover laten komen, dat de leiders van de PLO in
staat zijn over de politiek van Cairo praktisch te beslissen? De Palestijnen
zijn zoals bekend zeer populair in de Arabische landen, maar toch zou de
PLO het alleenvertegenwoordigingsrecht niet veroverd hebben wanneer de
andere Arabische landen Egypte fermer gesteund hadden bij zijn poging om
tot een regeling met Amman te komen. De steun van de gematigde Arabieren is uitgebleven, met name die van koning Feisal van Saoedi-Arabië.
Waarom heeft koning Feisal eerder de PLO dan Jordanië en Egypte gesteund? Men kan het een en ander slechts vermoeden, want koning Feisal
pleegt openlijk geen verantwoording af te leggen van zijn daden. Het lijkt
wel zeker, dat Saoedi-Arabië niet wezenlijk geïnteresseerd is in een vredescompromis met Israël, zolang zoiets een Arabische erkenning van de Israëlische staat veronderstelt. Men hoopt blijkbaar — door de macht van de
olie en de oliegelden — op een machtsverschuiving ten ongunste van Israël,
zodat uiteindelijk de vernietiging van de staat Israël vergemakkelijkt zou
worden. De Palestijnse verzetsstrijders zijn voor de Saoedi-arabische leiders het middel de vrede naar de toekomst te verschuiven, zonder zelf te
veel voor het voetlicht te komen. Discrete steun aan de PLO is voldoende.
Duidelijk bergt zo'n politiek gevaren in zich. De Arabieren weten heel goed
dat Israël, in het nauw gebracht, door een grote militaire actie zal proberen
uit te breken als zich een kans voordoet. Maar daardoor lopen Egypte en
Syrië gevaar, niet koning Feisal. Integendeel, Saoedi-Arabië kan erop rekenen via een nieuwe oorlog nog meer invloed in de Arabische wereld te winnen; in elk geval spelen koning Feisal en de zijnen in Riad een belangrijker
rol in een situatie van spanning dan wanneer die spanning tussen Israël en
de Arabieren zou wijken. In dat laatste geval zouden gemakkelijk de tegen-
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stellingen tussen armen en rijken in de Arabische wereld weer op de voorgrond gaan treden.
Wel is zeker dat niet alleen koning Feisal, maar ook de overige Arabische
leiders het vertrouwen beginnen te verliezen in Kissingers doe-het-zelfmethodiek en terug willen naar een bredere aanpak, waarbij de Sovjet-Unie
niet buitengesloten is. Daarmee komt de Conferentie van Genève, waarvan
de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten samen het voorzitterschap bekleden,
weer in het beeld, alhoewel weinigen daar een snelle oplossing van verwachten. En Israël lijkt niet bereid zich op zo korte termijn te laten confronteren
met de in Genève onvermijdelijke Palestijnse vertegenwoordiging en de al
even onvermijdelijke Palestijnse politieke eisen.

Cisjordaniërs en Israëlische Arabieren
Volgens David Hirst hoorde men in december 1974, waar men ook kwam
in de door Israël bezette gebieden ten westen van de Jordaan, overal, dat
Israël een gouden kans had om vrede te verkrijgen. De bewoners van Cisjordanië hadden het slechter dan twee jaar geleden en het Israëlische regiem was repressiever geworden, maar zij waren opgewekter dan ooit -- hoewel tegelijkertijd diep bezorgd.
Zij voelden scherp aan dat het getij zich sinds de oktoberoorlog van 1973
tegen Israël had gekeerd. De Arabieren uit oud-Jeruzalem zagen de jonge
Israëlische soldaten in patrouilles van ongekende omvang door de straten
trekken en zagen hierin een bewijs van Israëlische nervositeit.
In toenemende mate werd het contact hersteld met de zogenaamde Israëlische Arabieren, die soms hun kinderen al naar scholen in Cisjordanië stuurden. De Israëlische autoriteiten poogden deze ontwikkeling tegen te gaan,
maar konden niet voorkomen dat de Cisjordaniërs uitstekend op de hoogte
kwamen van wat er in Israël gaande was.
Een andere reden voor hun uitstekende stemming was, dat zij eindelijk weten wat zij willen. Na de conferentie in Rabat kunnen zij zich geheel achter
de PLO scharen. De aanhangers van koning Hoessein zwegen of deden
zwakke pogingen om de aftocht te dekken. De meeste Cisjordaniërs waren
altijd al tegen een terugkeer van het Hasjemitisch koningschap, maar tot
Rabat leek dit de enige mogelijkheid om van de Israëlische bezetting af te
komen.
Arafats toespraak tot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
was voor alle Palestijnen een diep ontroerende ervaring en vond in Cisjordanië veel weerklank. De demonstraties die volgden, waren de grootste
sinds jaren en gezien hun ontstaan duidelijk spontaan van aard. De studenten gingen de straat niet op omdat de PLO hierop vanuit Beiroet aandrong;
de besmetting verspreidde zich op haar eigen tijd en wijze. De inwoners van
Cisjordanië schenen het erover eens te zijn dat de demonstraties in feite een
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soort referendum waren, niet zozeer voor Arafat zelf als voor de idee die hij
vertegenwoordigt.
Die idee was in hun ogen dat de vrede vooraf moet gaan aan de `dezionisatie'
van Israël. Zij waren bereid via Arafat vrede te sluiten met de bestaande
Joodse staat en een eigen Arabische staat daarnaast te stichten. Terwijl de
Israëliërs in de redevoering van Arafat te New York slechts een herhaling
van een intransigente orthodoxie zagen, zagen de Cisjordaniërs er, meer
dan andere Arabieren, een toonbeeld van matiging in. Arafats droom beschouwden zij als zuivere lippendienst aan het einddoel van `totale bevrijding', omdat hij de voorstanders van voortzetting van de strijd tevreden
moest stellen. Arafat heeft eveneens geloofd dat de strijd de enige manier
was om het karakter van Israël te wijzigen, maar hij was de Cisjordaniërs
een heel eind tegemoet gekomen.
De Israëlische Arabieren begonnen zich aan te passen aan de nieuwe politiek. Hun christelijke en druzen minderheden toonden, dat zij in de eerste
plaats Arabieren waren. De Druzen waren in verzet gekomen tegen de militaire dienstplicht. Indien een Palestijnse staat een serieuze mogelijkheid zou
worden, zouden de 100.000 Arabieren van de zogenaamde Galilese driehoek waarschijnlijk een secessionistische beweging ontketenen om zich
daarbij aan te sluiten.
Voor Cisjordaniërs en Israëlische Arabieren blijft een democratisch Palestina een droom, maar zij geloven dat de vereniging van de beide Palestijnse
staten slechts de vrucht kan zijn van een geleidelijk politiek proces. Maar
ook leeft het besef, dat dit proces nimmer zal plaatsvinden, dat vreedzame
`dezionisatie' een wensdroom is. De overgrote meerderheid van de Cisjordaniërs realiseert zich dit, hoe moeilijk het ook is afstand te doen van Haifa,
Jaffa en het grootste deel van Jeruzalem. Zij zullen zich, zij het tijdelijk, bij
de verdrijving uit een deel van Palestina neerleggen, mits Israël tenminste
alle in juni 1967 bezette gebieden ontruimt.
Men kan zich afvragen of de Cisjordaniërs hierin oprecht zijn. Misschien
zullen zij zich bij de minder gematigde Arabieren aansluiten en steeds meer
eisen, wanneer Israël eenmaal concessies gedaan heeft. Maar het staat vast
dat een groot en representatief deel van het Palestijnse volk momenteel
krachtiger over de mogelijkheid van vrede spreekt dan vroeger.

Een ontmoeting in Praag
Naftali Feder, de algemeen-secretaris van de MAPAM, de links-zionistische
partij, die deel uitmaakt van de regering Rabin, had in december 1974 te
Praag een onverwachte ontmoeting met een vertegenwoordiger van de PLO.
Bij terugkomst in Israël gaf Feder, die in Praag ook contact had gehad met
andere Arabische delegaties, te kennen dat hij niets over zijn onderhoud
met de PLO-vertegenwoordiger openbaar wilde maken alvorens verslag te
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hebben uitgebracht aan premier Rabin en minister van Buitenlandse Zaken,
Allon. Maar ook daarna werd van officiële zijde het stilzwijgen bewaard.
Toch was wel iets over Feders onderhoud bekend geworden. Feder zou allereerst tegenover zijn gesprekspartner hebben verklaard dat de rede van
Arafat voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, waarin het
verdwijnen van Israël ten behoeve van een Palestijnse staat werd beklemtoond, de positie van de gematigde krachten in Israël, die erkenning van de
nationale rechten van de Palestijnen bepleiten, had verzwakt. Integendeel,
aldus Feder, Arafats rede had al diegenen gesterkt die zich hardnekkig verzetten tegen elke dialoog met de PLO. De PLO-vertegenwoordiger zou
daarop hebben geantwoord, dat de rede van Arafat voor alles van ideologische aard was en niet bedoeld om de deur voor onderhandelingen met Israël — `op een moment dat de tijd rijp is' — te sluiten. Voorts zouden volgens de PLO-vertegenwoordiger de nodige voorwaarden vervuld zijn, wanneer de Israëlische regering het recht van het Palestijnse volk op zelfbeschikking zou hebben erkend, zich zou hebben gedistantieerd van het denkbeeld om over het lot van de Palestijnen te beschikken door middel van een
akkoord met koning Hoessein en zij haar weigering om met de PLO te praten zou hebben opgegeven.
Het zou te vroeg zijn om deze dialoog te Praag te bestempelen tot een gebeurtenis die de verbetering van de verhoudingen tussen de twee volkeren
inleidde. Toch bracht het onderhoud twee dingen aan het licht. In de eerste
plaats, dat gematigde en realistische kringen in de PLO in de afgelopen decembermaand een opening zochten naar een dialoog met Israël. In de tweede plaats, dat ondanks alle, vaak extreme, beschuldigingen die door de regering Rabin aan het adres van de PLO waren geuit, een vooraanstaand Israëlisch politicus de mogelijkheid tot een onderhoud met een officiële vertegenwoordiger van de PLO had aangegrepen, waardoor een versoepeling
van de Israëlische stellingname jegens de Palestijnen in zicht was gekomen.

Lord Byron: de bandit-hero van een
tijdperk

Robert Hoozee

Vorig jaar, dit is anderhalve eeuw na zijn dood, kon men talrijke Engelsen
nieuwsgierig zien aanschuiven om even te kunnen binnenloeren in een reconstructie van het salon dat Lord Byron (1788-1824) had ingericht toen hij
in Venetië woonde. Wat zij zagen was een schaars verlichte wanorde van
meubelen bedekt met rollen en vellen papier, en een menigte honden, katten
en papegaaien, die aan het geheel de geheimzinnige sfeer verleenden die er
ook moet geheerst hebben toen er nog levende dieren in bewogen. Deze reconstructie was de kern van een tentoonstelling in het Victoria en Albert
Museum te Londen, opgebouwd rond de blijkbaar nog erg actuele Engelse
dichter Byron die in 1824 te Missolonghi in Griekenland overleed.
Merkwaardig was het overwegend anekdotisch karakter van die expositie,
waarmee de inrichters blijkbaar willen inspelen op de aard van de belangstelling die er voor Byron bestaat. Zijn poëzie wordt zelden gelezen, maar
voor zijn brieven is er een ruime interesse en de vele biografieën gaan vlot
van de hand — onlangs werd er zelfs een boek gepubliceerd dat uitsluitend
de financiële toestand van de dichter onderzoekt. 1 Het is dus meer de persoon Byron dan zijn kunst die tot de verbeelding spreekt. Zowel deze tentoonstelling als de meeste biografieën versterken bovendien nog het mysterieuze rond Byron door hun suggestieve en insinuerende benadering. Op
die manier wordt de dubbelzinnigheid als een belangrijk ingrediënt van zijn
populariteit behouden.
Men meent bijvoorbeeld nog te vaak dat Byron in Missolonghi sneuvelde
toen hij meevocht in de Griekse vrijheidsoorlog. De werkelijkheid was
echter minder heroïsch en zelfs enigszins komisch. In een poging om uit zijn
spreekwoordelijke inertie weg te vluchten vertrekt hij uit Italië, waar hij
reeds acht jaar een luxueus leventje heeft geleid, om zich in te zetten voor
de goede zaak van Griekenland. Hij arriveert in Missolonghi in 1824 en betrekt er een ruime villa. Er worden hem grote sommen geld gevraagd — die
hij geeft — en hij krijgt het bevel over zo'n zeshonderd Sulioten. Twee maanden brengt hij door met de training van zijn huurlingen en met allerlei andere sportieve bezigheden die hem de onklaarheid van de Griekse situatie
1 Doris Langley Moore, Lord Byron Accounts Rendered, London 1974.

515

Lord Byron: de bandit-hero van een tijdperk

doen vergeten en die zijn aandacht afleiden van zijn verslechterende gezondheid. In het al te vochtige klimaat sterft hij, door eigen onvoorzichtigheid,
op 19 april, omringd door vier dokters die hem kennelijk te veel aderlatingen hebben gegeven. Toch treurde Griekenland om de dood van een nationale held die zijn leven gaf voor de ontvoogding van een onderdrukt volk.
Men spreekt graag van een Byron-legende, en zijn naam was inderdaad
reeds tijdens zijn leven een begrip geworden. Men spreekt ook graag van de
byroniaanse held: maar gaat het dan om het heldentype dat Byron in zijn
gedichten beschreef of gaat het over de held Byron zelf? Byron heeft nimmer een consistente levensfilosofie geschreven, maar contradictorische uitspraken waren hem niet vreemd. Hij ging prat op zijn hoge maatschappelijke rang maar deed niets liever dan zijn klassegenoten hekelen. Hij leefde
in een sfeer van melancholie en tragiek maar schreef het best en bij voorkeur op een luchtige satirische toon. Nu schrijft een satiricus doorgaans van
uit een stevig moreel beginsel. De satirische Byron ontkende evenwel alle
morele wetten. Hij rebelleerde zowel tegen goed als tegen kwaad, tegen
deugd als tegen ondeugd. Vanaf het ogenblik dat hij in 1816 Engeland verliet, groeide zijn afkeer voor zijn vaderland, maar tegelijkertijd droomde hij
ervan zich in Engeland te vestigen als degelijk aristrocraat. Als noch zijn
levenswandel, noch zijn geschriften enig concreet houvast boden aan de
minder zelfstandige geesten uit zijn tijd, als bij alles wat hij uitrichtte de
show nooit van de ernst gescheiden kon worden, hoe kan men dan spreken
van de eeuw van Byron, van een byroniaanse held, levensopvatting en literatuur?

Engeland en Childe Harold
George Gordon Byron werd geboren met een horrelvoet. Zijn vader, die
geen smetteloos verleden had, overleed vroeg en liet zijn enige zoon achter
onder de heerschappij van een tirannieke moeder — `die moeder die door
haar vreselijk gedrag elke aanspraak op affectie van haar kind verbeurde'.
Toch was het aan háár eerzucht te danken dat bij de dood van een verwant
diens titel op de tienjarige Byron overging, zodat hij de rechtmatige bezitter
werd van een vervallen landgoed, Newstead Abbey in Nottinghamshire. Hij
werd de zesde baron van Rochdale; maar de Rochdales waren alleen beroemd door hun schandalen. In het Londense high life van het begin der negentiende eeuw kan men zich geen typischer figuur voorstellen dan de edelman Byron, die evenwel door tal van onedele aspecten allerminst een aristocraat was. Hij combineerde twee tegenstrijdige charmes: die van de lord en
die van de ambitieuze jongeman van lage komaf, vol agressie en rivaliteit.
Hij moet zeer goed ingezien hebben in welke mate zijn lot reeds bepaald
was. Door natuur en opvoeding benadeeld, scheen hij zich meer te mogen
permitteren dan anderen en heel zijn doen en laten was als het ware bij voor-
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baat al verontschuldigd omdat het begrijpelijk was en herleidbaar tot gegeven oorzaken. Byron leefde deze jaren zeer intens en uitvoerig als dandy,
de nodige liaisons met dandizettes inbegrepen. Hij was extravagant, onberekenbaar en eigenzinnig, en al deze buitenissigheden werden met zoveel
bravour aan de man gebracht, dat Byron spoedig een der protagonisten op
het Londense schouwtoneel was.
De inzichten die men op dat moment verworven had in de mens als vrij individu, met even weinig gedicteerde normen als de natuur en voor wie het
`zichzelf' zijn als enig criterium van zelfverwerkelijking gold — het was beter op een persoonlijke en vrije manier een misdaad te bedrijven dan uit
slaafse gehoorzaamheid `goed' te handelen — dergelijke inzichten kregen
met Byron meteen duidelijk zichtbare, zelfs opdringerige toepassing.
Nu is het van groot belang te bedenken dat Byron zelf zich van deze `toepasselijkheid' bewust was. Zijn gedragspatroon kan men enigszins vergelijken
met dat van een proefpersoon, die men na grondige testen op een blaadje
meegeeft `U bent egoïst, dààrom en dààrom' en van wie men dan nog bezwaarlijk een spontane altruïstische houding kan verwachten! Men kan zich
licht voorstellen dat, naarmate het inzicht in de determinerende factoren
toeneemt en het dwingende mechanisme van de persoonlijkheidsvorming
duidelijker wordt, de geanalyseerde daarop eerder met fatalisme en cynisme gaat reageren dan met een corrigerende impuls.
In 1815 huwt Byron Annabella Milbanke. Men beweert dat zij tot de dichter aangetrokken werd omdat zij in hem een harteloze schurk zag die zij kon
bekeren. Het huwelijk was van meet af aan tot mislukking gedoemd, want
zij had bij Byrons aanzoek geaarzeld en slechts na vrij lange bedenktijd toegestemd. Hierdoor werd Byrons trots gekrenkt en wist hij zich te veel geanalyseerd; dus kon hij bij voorbaat verontschuldigd opmerken dat het nu voor
bekering te laat was. Annabella's echtelijke ambities hadden een kans gemaakt indien zij hem spontaan had genomen; nu stonden achterdocht en
bedenking de redding van de zondaar in de weg. Het huwelijk duurde één
jaar en het was er een van onvoorstelbare morele wreedheid van Byron jegens de deugdzame Annabella! Byrons relatie tot zijn vrouw is vaak beschreven als niets meer dan een passie van de kant van de dichter, als een
poging om te ontsnappen uit de ennui die onvermijdelijk samenging met de
ijdelheid van zijn turbulente leven — een egoïstische aangelegenheid dus,
net als dat gevoel van levensmoede verveling zelf. Later heeft Byron deze
episode gecommentarieerd met de woorden:
Mijn omhelzing was fataal
Ik beminde haar, en vernietigde haar3
2 The Life and Letters of Anna Isabella, Lady Noël Byron, ed. E. C. Mayne, 1929.
3 Manfred (1817) Act II, sc. 1 en 2, quot. Mario Praz, The Romantic Agony, 2de ed.,
1951, p. 76.
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De Byron, die na de echtscheiding Engeland verliet, was een beroemdheid.
Elk nieuwtje dat over hem verscheen werd in Londen verslonden. Kenschetsend voor de wijze waarop hij een levende legende werd, is de genese
van zijn eerste grote gedicht Childe Harold (1812). Dit verhaalt de reizen
in Spanje, Portugal, Albanië en Griekenland van Harold, een met schuld
beladen, vreemde, sombere en melancholische zwerver. Hoewel Byron in
de inleiding had beklemtoond dat zijn held niets dan het kind zijner verbeelding was, werd het hele verhaal in Londen zonder nuance betrokken
op de dichter zélf, die dergelijke reizen voordien ook had ondernomen. Met
een gerechtvaardigd misprijzen begon Byron toen maar de hem opgedrongen rol te spelen (een rol die hem ook wel lag). In 1816 schreef hij canto III
van het gedicht duidelijk met die bedoeling. Hier raken wij opnieuw dat belangrijk element in Byrons populariteit dat wij het `cynisme van zijn toepasselijkheid' zouden kunnen noemen.

Prometheus - Satan - Byron
Een cultuurperiode schept zichzelf in literatuur en kunst een aantal helden
of idolen. Deze zijn een deels ontleende, deels zelf geconcipieerde voorstelling van tendensen in die bepaalde tijd en maatschappij.
De generaties van het einde der achttiende en het begin der negentiende
eeuw leefden in of aan de periferie van omwentelingen waarvan wij volgens
sommigen nu nog de nawerking ervaren. Er heerste een vage behoefte aan
revolte wegens ondermeer het antagonisme tussen het individualisme van
die tijd en de weliswaar sterk aangetaste maar nog welig tierende monarchieën en privileges. Door het geleidelijk verzwakken van richtinggevende
principes, zowel op sociaal als religieus vlak, werd de bewuste mens meer
en meer met zijn eigen complexiteit geconfronteerd. Ook de Umwelt werd
grilliger en onzekerder naarmate de oude vereenvoudigende verklaringen
werden achterhaald door nieuwe en meer gedetailleerde wetenschappelijke
inzichten. De uitbreiding zoekende industrialisering legde de nadruk op
`positieve deugden' en had een noodzakelijk banaliserend effect. Vandaar
een in de kunst gesublimeerde neiging tot negatie, tot alles wat duister was,
en tot een vreemde schoonheid. Een voorbeeld van de extravagante smaak
van die dagen is de ontdekking van het griezelige als bron van schoonheidsgenot.
In heel Europa verschenen romans noirs of griezelverhalen. Ook Frankenstein en de vampieren kregen in die tijd hun huidige vorm. 4 Begrippen als
mal de vivre, Weltschmerz enzomeer dateren ook van toen. Sommige vooruitstrevende kunstenaars zoals een Constable, een Corot of een Words-

4 Cf. Mary Shelley, Frankenstein, 1818 en Dr. Polidori, The Vampire, 1819.
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worth, weken af van die hang naar het ongewone. In hun kunst, respectievelijk landschapschilderkunst en natuurpoëzie, kan men een positieve assimilatie waarderen van de wetenschap. Maar zulke kunstenaars behoorden
evenzeer als de nieuwe geld verdienende handelaars en industriëlen tot die
ene kant van de maatschappij die de toekomst voor zich had. Zij waren politiek minder geïnteresseerd en keken met evenveel onbegrip naar de ellende
die door de nieuwe tijd werd veroorzaakt, als naar de wanhoop en de uitspattingen van de klasse met aanpassingsmoeilijkheden, zoals de bedreigde
adel, die zij vaak veroordeelden. Wij ook zijn vandaag de dag nog geneigd
op de hele romantiek neer te kijken met niet meer dan een ironische belangstelling. Toch beroeren het savoir vivre en het mal de vivre elkaar ook
nu nog veelvuldig en zijn al die aan de romantische sensibiliteit gekoppelde
sentimenten — gaande van landerigheid tot vreselijke wanhoop — bepaald
niet on-actueel.
Het belangrijkste mannelijk idool dat in de romantiek vorm kreeg, was afgeleid van de mythologische figuur van Prometheus. Prometheus bevocht de
goden om de mensen te helpen. Hij was een rebel, de eerste machiavellist en
een voorbeeld van de bandiet die door allerlei ongeoorloofde praktijken uiteindelijk toch een goed doel dient. Zijn strijd wordt gestreden met ongelijke
kansen, maar desondanks blijft hij verder rebelleren. Een ander prototype
van de romantic hero was de Satan uit de christelijke mythologie. Ook Lucifer kwam in opstand tegen God en hij werd door Hem verpletterd, in zijn val
een heel leger engelen meesleurend. Hoogst merkwaardig is het toch dat
Lucifer in de zeventiende eeuw in Miltons Paradise Lost meer sympathie
krijgt dan God. De accentverschuiving ligt in het feit dat de duivel niet meer
de verpersoonlijking is van het kwaad als dusdanig, maar van het kwaad dat
van het goede werd afgescheiden. Ook na de val blijft Satan een majestatische persoon die respect afdwingt. Hoezeer in de romantiek de morele normen werden gecomplexifieerd en zelfs omgekeerd, kan men leren uit Shelley's commentaar op Milton: `Miltons duivel is als moreel wezen meer hoogstaand dan zijn God in die zin dat iemand die spijts tegenstand en marteling
volhardt in een voor hém voortreffelijk doel hoger staat dan hij die in het
koude vooruitzicht op een zekere overwinning zijn vijand treft met de vreselijkste vergelding'.5
De Prometheus-Satan combinatie genoot in de achttiende en negentiende
eeuw een enorme populariteit en men ziet het idool in veel nuanceringen in
de literatuur opduiken. De enen, o.a. William Blake, onderzochten via de
satanfiguur het hele scheppingsverhaal, de anderen ging het om het wezen
van het type zelf. Deze concentratie op de satanfiguur was een spontaan

5 A Defense of Poetry, uit Romantric Poetry and Prose, Oxford 1973, p. 753.
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gevolg van de algemene romantische preoccupatie met het specifieke in de
mens, dus met het kwaad, de misdaad en de misdadiger. Sinds Milton ontmoeten wij bij veel auteurs een soort misdadiger die buiten een simplistische
goed-kwaad tegenstelling staat. In Schillers Rduber, in The Monk van
Lewis, in de verhalen van Mrs Radcliffe, in René van Chateaubriand en
tenslotte in Byrons The Giaour, The Corsair en Childe Harold is de
hoofdfiguur telkens een afstammeling van Miltons Satan. De held is hoogmoedig en daagt het noodlot uit. Zijn verschijning is geheimzinnig. Zijn
bleek gelaat en zijn donkere ogen verraden uitgeteerde passies en een bewogen verleden dat hij om een of andere reden verbergt. Hij gaat gebukt
onder schuldbesef, is gedoemd om te zwerven en is van nature melancholisch. Zijn opvallendste eigenschap is echter dat hij in al zijn ellende groot
is en vooral dat hij buiten de normen valt: hem is alles toegestaan. Meestal
zou men zijn onbekend verleden als verontschuldiging kunnen aanvoeren
voor zijn hoogmoed en zijn eigenzucht, maar wat hij doet lijkt veeleer aanvaard te worden omdat hij nu eenmaal zo is. Het Prometheus-Satan idool
staat als voorbeeld voor de mens die de natuur als enige norm erkent. Leert
de wetenschap niet dat de natuur destructie, moord, seksuele vrijheid,
schoonheid enzomeer in zich combineert — en moeten wij dan niet onze
cultuur verloochenen om terug te keren tot onze oorspronkelijke staat, om
te worden als de natuur? Ook de mensheid lijkt te bestaan om door haar
superieure elementen misprezen te worden — volkomen in overeenstemming
met de natuurwet van de sterkste. Die romantische helden lijken tevens
op bliksemafleiders die door de leden van een gemeenschap hoog boven
hun hoofden werden geposteerd om zichzelf te beveiligen. Het zijn natuurelementen waarnaar een zwakke mensheid opkijkt, als naar grote broers
die op veilige afstand het grootse en gevaarlijke spel van dit leven spelen,
idolen die alles mogen maar die mét andere voorrechten ook dit ene genieten: dat zij door het noodlot worden gezocht. Zij zijn gedoemd tot de
grootste verwezenlijkingen maar ook tot de zwaarste straffen. De toegeeflijkheid ten opzichte van die helden ging zeer ver, want men zag ze ook misdaden bedrijven zonder enig goed doel. De nazaten van Prometheus zijn
trouwens niet steeds revolutionairen: soms zijn het ook melancholische
sadisten die leven in le bonheur dans le crime.
De populariteit van Lord Byron ligt precies in zijn actualisering van dit bestaand en evoluerend type. Byron heeft zichzelf in een beroemd geworden
passage uit Lara als volgt proberen te beschrijven:

Wat was hij geweest, wat was hij, onbekende,
Die hun wereld bewandelde, alleen zijn naam gekend,
Een hater van zijn soort?
Het wezen der natuur vroeg hij zijn schuld te delen,
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En al zijn fouten weet hij aan de vleselijke vorm
Die zij zijn ziel gegeven had als feestmaal voor de wormen;
Tot hij tenslotte goed en slecht verwarde,
Voor 't lot aanzag de daden van zijn wil:
Boven gewone eigenzucht verheven kon hij soms
Zichzelf verzaken voor iemands anders goed,
Maar niet uit meelij, niet omdat het moest,
Maar in een vreemde wispelturigheid van geest
Die hem voortstuwde met geheime trots
Tot daden die niemand naast hem deed.
En die impuls kon soms, wanneer daartoe verleid,
Zijn geest ook evengoed tot misdaad drijven;
Zoveel hoger steeg of dieper viel hij
Dan de mensen met wie hij gedoemd was te leven,
En wilde hij zich door goed of kwaad
Losrukken van hen die zijn sterfelijk bestaan deelden.6
Er klinkt tegelijk iets triomfantelijks en iets tragisch door in dit gedicht waarvan alle bewoordingen stuk voor stuk slaan op facetten van Byrons persoonlijkheid en op die van de romantische held tout court. De identificatie van
Byron met zoiets als een tijdssymbool, zijn consequent en tot het uiterste
uitleven van al wat contradictorisch is in de mens, heeft stellig een grote
historische betekenis. Byron was zo'n bliksemafleider voor de Londense —
en nadien voor de internationale dandy-kringen, omdat hij zich `bruikbaar'
opstelde, zich ertoe leende om verguisd of vereerd te worden al naargelang
men zich in zijn levensstijl en gedachten herkende of zich er tegen verzette,
wat in beide gevallen erop neerkwam dat hij voor zijn tijdgenoten een middel
was tot persoonlijke oriëntering. Lord Byron werd ten dele tot zijn byroniaanse levenswandel gepredestineerd, maar hij heeft die evenzeer zelf ontworpen, en juist dit dubbele aspect, zijn wisselen tussen het standpunt
van beschrijver en beschrevene, maakt hem uniek. Hij verschilt inderdaad
van vele gelijkaardige auteurs door de grotere consequentie in zijn eigen
levensloop, en hij verschilt van andere romantische extravagante individualisten omdat hij het allemaal beschreven heeft. De eerlijkheid en nadrukkelijkheid waarmee hij zijn eigen individualiteit in alle facetten publiceerde,
plaatsten hem voor het voetlicht van een generatie die zichzelf begon te
ontdekken in het schone en het lelijke voor zover daartussen nog een geldig
onderscheid bestond. Wat hij in 1816 over Prometheus schreef kon evengoed over hemzelf gezegd worden:

6 Lara (1814), canto I, 17-19, quot. Praz, op. cit., p. 64-65.
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Gij zijt symbool en teken
Voor de stervelingen van hun noodlot en hun kracht;
Als gij, is de Mens een halfgod,
Een troebele stroom uit een zuivere bron.'
Dit Prometheus-Satan prototype is sinds Byrons tijd nooit geheel van het
toneel verdwenen en er bestaat nog steeds een grote onderzoekende belangstelling voor het kwade, het duivelse in de mens. Het spelen met het
kwaad vindt men bij Stendhal, Flaubert, Dostojewski en Poe en, meer
recent, bij André Gide, waar nogmaals de uitdaging van het noodlot opduikt, de behoefte aan een misdaad (om uit de sleur te geraken) welke de
schrijver aan de een wél en aan de ander niet toestaat. Zowel Byron als diens
minder artistieke tegenhanger De Sade werden door opeenvolgende schrijvers en denkers bestudeerd. Er bestaan ook vandaag nog voldoende reële
aanleidingen, zoals het fascisme en het terrorisme, en er is ook voldoende
gebrek aan persoonlijke zekerheid om de buiten de normen levende bandithero als idool weer te zien verschijnen. De tegenwoordige belangstelling
voor Hitler bijvoorbeeld bevat een opvallend samengaan van veroordeling
en gelijktijdige erkenning van zijn `grootheid', die vaak neerkomt op bewondering. Toch is de situatie sinds de negentiende eeuw merkelijk gewijzigd:
in onze eeuw zijn het niet zozeer kern-types en schema's die aan de basis
liggen van een denkstroming of een artistieke creatie. Door een dieper inzicht in de mens en in de natuur wordt thans nog veel meer rekening gehouden met het veelsoortige en het complexe, zodat het aantrekkelijk vreemde en geheimzinnige rond het romantische satan-idool weggeanalyseerd geraakt. De bandit-hero die vandaag in film en literatuur opduikt is niet langer een stilering van hèt individualisme, noch bestaat zijn innerlijke spanning uit de wrijving van grootse tegenstellingen als goed en kwaad, maar
de `satans' van vandaag verschillen onderling zo sterk van elkaar dat ze
stuk voor stuk unieke individuen worden, instinctief levende mensen in wel
omschreven, concrete en unieke omstandigheden. Wanneer men dus uit
de hedendaagse literatuur weer een prototype zou willen afleiden, dan zou
men het essentiële van het romantische type daarin nog wel herkennen,
maar dan beïnvloed door en aangepast aan de variabiliteit van de onoverzichtelijke huidige menselijke conditie.

Italië, Griekenland en Don Juan
Toen Byron wegens het schandaal van zijn echtscheiding als banneling naar
Italië trok, werd hij nagejouwd maar ook in stilte bewonderd: hij was letter-

7 Prometheus (1816), 45-48, uit Romantic Poetry and Prose, Oxford 1973, p. 308.
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lijk een dolende ridder. Voortaan zou heel zijn doen en laten tot in de details
gevolgd worden. Hij verbleef in luxueuze palazzi in Italië en begon een
liaison met Teresa Quiccioli, wier echtgenoot eigenaardig genoeg toestond
dat de minnaar van zijn vrouw bij hem kwam inwonen. Shelley woonde ook
in Italië. Hij en Byron leefden er als halfgoden in een artistiek vruchtbare
vriendschap maar vooral waren zij er zichzèlf: zij leefden spontaan, natuurlijk, vrij en avontuurlijk. Zo lieten zij zich bijvoorbeeld elk een boot maken,
waarmee ze dan gevaarlijke tochten maakten die Shelley uiteindelijk het
leven kostten. Byron geraakte zelfs in die mate betrokken bij de verzetsbeweging van de Carbonari dat hij nog slechts wegens zijn roem en zijn titel
in het land mocht blijven. Alles samen dus een voor de buitenwereld boeiend
bestaan, maar het idool zelf was de ouder wordende Byron. De man die
overdag fysieke krachttoeren uithaalde om werkelijk de animale levensenergie in heel zijn lichaam te voelen trillen, kon 's avonds tot rust komen
en zich wijden aan zijn poëzie, die regelmatig in afleveringen in Engeland
werd gepubliceerd. Zo ontstond Don Juan, Byrons belangrijkste gedicht,
aanvankelijk onder invloed van de Italiaanse humoristische dichters als
komisch verhaal geconcipieerd. In Don Juan keert Byron de traditionele
rollen om en voert een Juan ten tonele die in plaats van de verleider de verleide wordt, hierbij duidelijk zijn eigen image corrigerend. De kritiek op
de eerste afleveringen was matig en eerder negatief. Als reactie begon Byron
toen de satirische mogelijkheden van zijn thema uit te buiten. Naar het
einde toe laat hij zijn held deelnemen aan een weekend-party op een Engels
buitenverblijf, wat hem toelaat de Britse aristocratie grondig te hekelen.
Don Juan steekt vol symbolen en zelfanalyses. Belangrijke thema's zijn
opnieuw de gevallen mensheid, de held en strijder, de poging van de mens
om zijn tragisch lot te verbeteren, het terugvinden van het paradijselijke in
de liefde, de eenwording met de natuur, enzomeer. Don Juan bezit alle
kwaliteiten van de romantic hero. In canto I besteedt Byron opvallend veel
aandacht aan Juans afkomst en opvoeding, waarbij hij niets anders doet dan
zijn eigen situatie verklaren.
Byron gaf nooit een heldere uiteenzetting van zijn levensvisie en uit zijn
werk kan men moeilijk achteraf een complete filosofie distilleren. Don
Juan nochtans, meer dan de andere gedichten, toont de lezer een theoretiserende Byron die in het vuur van zijn verhaal korte bedenkingen weggeeft
of plots schijnbaar de draad afbreekt met levensbeschouwelijke uitweidingen, waarna hij dan weer even plots doorgaat met vertellen. Canto II van
het gedicht, waar de liefde van Juan en Haidée bezongen wordt, is voor Byrons romantische visie het meest verhelderend. De hele episode is een allegorie van de samenhang van schoonheid en geweld, goedheid en kwaad. De
nog jonge Juan spoelt na een schipbreuk aan op een Grieks eiland waar de
mooie Haidée hem ontdekt en in het geheim verzorgt. Er groeit een prachtige
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idylle maar wij worden er vlug aan herinnerd dat die paradijselijke situatie
pas door geweld mogelijk werd: storm en schipbreuk brachten Juan ter
plaatse en de jongeman zweeft eerst tussen leven en dood voor Haidées zorgen hem te beurt vallen. Het meisje is bovendien de dochter van een piraat,
heerser van het eiland en slavenhandelaar. Men bedenke dat al die elementen, storm, schipbreuk, piraterij en slavenhandel zeer actuele verschrikkingen waren voor de Engelsman van die tijd. De liefde tussen Haidée en Juan
is op zichzelf een toenemende spanning tussen de tegenstrijdigheden van
het leven. Zij is zuiver als de natuur, maar zoals in de natuur schoonheid
volgt op geweld (liefde na de schipbreuk) zo zal ook weer geweld op schoonheid volgen en deze dreiging neemt toe naarmate het geluk van de geliefden
intenser wordt. Met een duidelijke allusie op de val van Adam en Eva wordt
die dreiging even aangevoeld op het meest intieme moment:
Helaas want Juan en Haidée, zij waren
Vol liefde en zo lieflijk, tot dan had nooit
Sinds onze eerste ouders een paar zozeer
Gevaar gelopen van een eeuwige verdoeming.8
Het noodlot slaat toe wanneer de piraat vroegtijdig terugkeert van een expeditie en het amoureuze koppel betrapt. De onvermijdelijke kortstondigheid
van dit geluk is evenwel niet louter door krachten van buitenaf veroorzaakt:
ze is inherent aan dit geluk zelf en aan de mensen die erin betrokken zijn.
Op subtiele wijze introduceert Byron in het samenzijn van Juan en Haidée
elementen van ennui die beiden voor elkaar verzwijgen. Midden in het verhaal vraagt hij plots, verwijzend naar Canto I (Juans eerste liefdeservaring):
Maar Juan! Was hij Julia dan vergeten?
En mocht hij haar vergeten zijn zo vroeg ?9
En hierop volgt een uitweiding over 's mensen onstandvastigheid die hij besluit met de volgende regels die behoren tot de meest introspectieve van
Byron:
The heart is like the sky, a part of heaven,
But changes night and day, too, like the sky.10

8 Don Juan, (1818-24), canto II, 192.
9 Don Juan, canto II, 208.
10 Don Juan, canto II, 214.
'Het hart is als de lucht, deel van de hemel,
Maar wisselt dag en nacht, ook als de lucht'.
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Het diepste in de mens is het meest natuurlijke en ook het meest wispelturige. Hierdoor wordt Juans ontrouw aan Julia niet alleen verontschuldigd
maar zelfs onrechtstreeks geprezen. Dus weer een contradictie, het probleem
van verlangen naar en ongeschiktheid tot standvastigheid.
Elders in het gedicht vinden wij een merkwaardige uitleg over het de mens
aangeboren kwaad. De dichter heeft het vaak over de val der mensheid en
hij voert die als precedent aan voor ons voortdurend vallen. Wanneer een
mens zich afkeert van God (zondigt) dan geeft hij louter toe aan de zwaartekracht'. Deze woorden van Simone Weil" verduidelijken hoe de inzichten
van de wetenschap, mét het wereldbeeld, ook morele normen kunnen veranderen. Het besef dat zondigen inherent is aan de menselijke natuur en
dus in wezen niet verkeerd is, kan men zeer dikwijls bij Byron nalezen. Hij
komt daarbij zelfs tot een mooie cirkelredenering waarin hij aantoont dat
het kwade gevolg is van het goede. Immers, het menselijk streven dat zich
uit in poëzie, kunst, heldendom, wetenschap, kortom in alle inspanningen
om de sporen van de val (de erfzonde) uit te wissen, impliceert energie en
actie en een zekere mate van hoogmoed. Nu is het juist uit deze elementen
dat Satan was gecomponeerd. Met andere woorden: de mens is een eeuwige
strijder en hij zal ook altijd met zijn hoofd tegen een muur stoten, in een
absurde vicieuze cirkel. De notie van de val der mensheid is zowel negatief
als positief: de hele civilisatie is gebaseerd op de val en leidt tot de val. De
hele civilisatie, het hele menselijk streven is daarom in Byrons visie zinloos.
Toegepast op zijn concrete situatie wil dit zeggen dat Byron door zijn dichterschap de ogen van de mensen wil openen, maar als dichter neemt hij
noodzakelijkerwijze een te hoge vlucht (to soar) om zijn doel te bereiken en,
Soms als Pegasus de wedloop lijkt te winnen
Verrekt hij een vlerk en naar beneden stuiken wij,
Als Lucifer, om zijn zonde uit de hemel gestoten;
Onze zonde is dezelfde en even moeilijk te vergeven,
Hoogmoed die de geest te hoog doet vliegen
Tot onze eigen zwakheid ons toont wat we zijn.$
Het is voor ons historisch inzicht belangrijk dat de individualist van de
romantiek geen triomferende zelfbewuste mens was: het besef van eigenwaarde en het geloof in eigen mogelijkheden riep onmiddellijk de angst op.
Want het zich poneren als vrij individu impliceerde trots, dezelfde trots die
Satan, Adam, Kaïn en Prometheus ten val bracht.
Het is een verdienste geweest van de moderne critici dat zij door correcte
11 Waiting for God, 1951, p. 128, quot. George M. Ridenour, A Waste and Icy Clime,
in Twentieth Century Interpretations of Don Juan, ed. E. E. Bostetter, 1969, p. 42.
12 Don Juan, canto IV, 1.
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lezing van Byrons gedichten zijn bekende negatieve inslag een tegengewicht
hebben gegeven, door uit zijn werk de constructieve redeneringen te excerperen. Toch moet men van Byron geen groot denker willen maken. Hij heeft
door zijn intuïtieve inzichten, zijn assimilatie van de inzichten der achttiende en negentiende eeuw, en bovenal door zijn onmiddellijke toepassing
van die inzichten, bijgedragen tot de globale evolutie van het denken. Speciaal door zijn `toepassing-zijn' werd hij voor latere auteurs een hanteerbaar
begrip: een man die zeer nauwkeurig reageerde op het romantische besef
van de duizelingwekkende menselijke rijkdom — een rijkdom die hij zelf
hielp ontdekken en verwoorden. Achteraf beschouwd was het besef dat het
leven absurd is essentieel in Byrons visie en concreet handelen. Maar, zoals
Ridenour13 treffend opmerkt, is Byrons notie van absurditeit eerder een
complexifiërend dan een negatief element. Dat de menselijke energie —
want daar ging het om — in wezen zinloos is, betekende geen rem op die
energie, dit besef leidde er alleen toe dat Byron de energie àls energie, dus
functieloos, begon uit te leven. Of liever dat het doelgerichte in zijn leven
minder belang kreeg dan de energie die voor gelijk welk doel kon ontwikkeld
worden. Een goed doel nastreven of een misdaad bedrijven, het is alles niets
meer dan existeren, voelen dat men bestaat. Daarom zal Byron innerlijke
noch openlijke conflicten vermijden maar ze veeleer cultiveren of zelfs veroorzaken terwille van de dynamiek, die daardoor op gang komt.
Toen Byron tegen het einde van zijn leven door het Engelse comité voor de
bevrijding van Griekenland werd aangezocht om als gezant ter plaatse de
goede zaak actief te dienen, werd niet alleen ingespeeld op zijn latente liefde
voor Griekenland, noch uitsluitend op zijn betrokkenheid bij elk vrijheidsideaal; deze uitnodiging bood Byron voor alles de kans om op een grootse
en totale manier te ontsnappen aan zijn inert geworden bestaan in Italië. De
stap die Byron zette door zich in de Griekse zaak te engageren was van
dezelfde aard als zijn besluit om te huwen, als zijn engagement in de Italiaanse Carbonari-beweging of als zijn bevlieging in 1812 om de Hellespont over
te zwemmen. Hij werd aangetrokken door een fysieke krachttoer, hij zou
opeens veldheer kunnen worden in zijn geliefde Griekenland dat weer een
paradijs moest worden, hij zou bovendien door velen, zelfs door officiële
instanties bewonderd worden. Hij was ineens weer een jonge Engelse aristocraat, want Engels stond in die tijd (cfr. de napoleontische oorlog) voor
vrijheidsliefde en verdediging van de menselijke rechten. Byron liet schitterende uniformen ontwerpen en enscèneerde zijn expeditie als een middeleeuwse kruistocht of als de roverstocht van een piraat. Nogmaals was Byron
de vleeswording van zovele romanhelden, de vreemde, diepzinnige bandit13 Ridenour, op. cit., p. 43. Het pionierswerk in de studie van de romantische levensvisie werd verricht door Mario Praz, Ridenour, Du Bos (Byron et le besoin de la fatalité, Paris 1929) wat de figuur van Byron betreft.

526

R. Hoozee

hero die zich inzet voor de onderdrukten, die met ware doodsverachting de
tirannie bestrijdt. Maar te midden van dit vertoon, waardoor Byron ten dele
beantwoordde aan de verwachtingen van zijn publiek en ten dele tegemoet
kwam aan zijn eigen heroïsche behoeften, was zijn doodsverachting zeer
reëel. Byron was zesendertig jaar, zijn lichamelijke aftakeling was al begonnen, zijn drang naar energie-ontladingen had op dat moment iets wanhopigs, iets verbetens gekregen. Hij werd door een levensgevaarlijke omstandigheid aangezogen als de rusteloze complexe naar een klare situatie,
voor een rustkuur in eenvoud en rechtlijnigheid. Of het nu Griekenland of
gelijk welk ander zuiders land betrof, het was oorlog en gevaar, een slagveld
waar Byron een louter persoonlijke kwestie kwam uitvechten, met trots en
misprijzen de internationale draagwijdte van zijn daad beschouwend.
Als ge uw jeugd betreurt, waarom dan leven?
Dit is het land van eervolle dood
Op naar het slagveld en geef uw laatste
Ademtocht!
Zoek uit — vaak niet gezocht maar wel gevonden —
Een soldatengraf , voor u het beste;
Wel kijk nu rond, en kies uw grond,
En vind uw rust.14

14 On This Day I Complete My Thirty-sixth Year, 1824, regel 33-40.

Gedichten van T. S. Eliot in vertaling

H. Roeffaers

In een klein taalgebied als het onze wordt de literaire markt haast dagelijks
overspoeld met uitheemse produkten, al dan niet in vertaling. Het is opvallend dat ongeveer tweederde van de vertaalde werken bestaat uit wat wij
nogal denigrerend tweederangs- of ontspanningsliteratuur noemen. De reden hiervan is wellicht niet ver te zoeken: wie op dit vlak wat beters verlangt
kiest meestal binnen de vreemde taal zelf die hij zich eigen heeft gemaakt.
Zo gebeurt het dat waardevolle literaire werken uit een ander taalgebied
tenslotte nog alleen tot de privé collectie van academici gaan behoren. Een
vertaling gaat dan vlug lijken op een kopie waarvoor de bezitter van het
origineel zijn neus ophaalt. Hierbij verliest men uit het oog dat een geschreven tekst maar echt een kunstobject is in de mate dat hij gelezen wordt. In
dit opzicht vervult een vertaling een tweevoudige functie: zij maakt het origineel voor heel wat lezers opnieuw toegankelijk en brengt daardoor het literaire proces opnieuw op gang. Met zijn vertaling van de Four Quartets'
biedt Prof. H. Servotte ons niet alleen de mogelijkheid kennis te maken met een van de meesterwerken van de Engelse poëzie, maar laat hij ons
ook deelnemen aan het literaire scheppingsproces. Hoe een vertaling deze
tweevoudige functie vervult, willen we aan de hand van dit boek van naderbij gaan bekijken.
T. S. Eliot heeft sinds lang een vaste plaats ingenomen in het Pantheon van
de groten der literatuur. Een steeds breder wordende stroom van literaire
studie bracht mede dat men zijn werk meer als een filologisch studieobject
dan als poëtische lectuur ging beschouwen. Eliot had nochtans zelf hiertegen gewaarschuwd. Het ergste, schrijft hij, wat een literair werk kan overkomen is dat men het gebruikt om zijn eruditie te vergroten, terwijl men verwaarloost zijn smaak te laten vormen.2
Een erudiet leeft in het huis van een ander. Hij is een eeuwige huurder, maar
gedraagt zich als een eigenaar. Wie zijn smaak laat vormen, weet dat hij
1 T. S. Eliot, De Four Quartets, Ingeleid, vertaald en gecommentarieerd door Herman
Servotte. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen-Amsterdam, 1974.
2 Selected Essays, p. 33.
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aan een huis bouwt met de bouwstenen die hem door een ander worden aangereikt. Daarom nodigt Eliot de lezer uit met `de hoop van gebroken beelden', die hij hem aanbiedt, een eigen poëtische wereld te creëren. Een vertaler nu is op de eerste plaats een lezer. Zoals de lezer vertelt hij in zijn eigen
taal het verhaal van een ander. Lezen is immers meer dan een ontcijferen
van de syntaxis, en vertalen nog iets anders dan een oefening in linguïstische
transpositie. Lezen is een vorm van begrijpen en begrijpen een wijze van
zich inleven in een tekst. Zoals de lezer van poëzie, wordt de vertaler
niet alleen geconfronteerd met een geschreven tekst, of met de wereld van
het gedicht, maar ook met de wereld waarin het gedicht zich beweegt. De
verschillende momenten van ontcijferen, begrijpen en zich inleven, die wij
met één woord 'lezen' noemen, warden in een vertaling afzonderlijk gearticuleerd. De vertaler is een luciede lezer die het meestal onbewuste leesproces expliciet poogt over te doen. Toch beperkt de vertaler zich niet tot de
rol van de lezer. Hij leest immers niet alleen voor eigen gebruik, maar met
het oog op een ander. Daarom schrijft hij zijn verhaal neer en dit heeft hij
dan weer gemeen met de auteur. Heel dit ingewikkelde vertalingsproces is
in ons taalgebied wellicht nooit zo helder in kaart gebracht als in dit boek
van H. Servotte. De verschillende momenten van de vertaling liggen gespreid over de drie delen: een kennismaking met de auteur, de eigenlijke
vertaling in juxta en een afsluitend essay.

De figuur van T.S. Eliot in 1934
Als verantwoording van zijn keuze van de Four Quartets schrijft H. Servotte, dat er in de Britse literatuur van deze eeuw geen werk is dat hem zo
diep aanspreekt en blijvend boeit. De lezer vergist zich als hij meent dat de
vertaler zich vooral liet bekoren door een bepaald literair genre (lyriek) of
zelfs door een bepaalde vorm van poëzie (belijdenislyriek). Meer dan hijzelf
wellicht vermoedt, suggereert de vertaler dat wat iemand in een tekst boeit
niet op de laatste plaats de persoonlijkheid van de auteur is. In Eliots poëzie
is dat natuurlijk niet de Engelse gentleman, maar wel de auteur die zich met
de woorden van Baudelaire tot de lezer richt als `mon semblable, mon
frère'. M.a.w. de communicatie die plaats vindt door middel van een tekst,
geschiedt niet met een anoniem personage en nog minder met een abstracte
boodschap. Een tekst komt tot stand binnen een bepaalde historische context en is als zodanig gesitueerd in tijd en ruimte. Van dit ontstaan is de
auteur een bevoorrechte getuige. Is een tekst zoals bijvoorbeeld de Four
Quartets sterk autobiografisch, dan is een kennismaking met de auteur niet
weg te denken uit de wereld waarin het gedicht zich situeert. In dit inleidend
hoofdstuk wil de auteur dan ook meer dan tegemoetkomen aan een begrijpelijke biografische nieuwsgierigheid. De vraag waarop in deze bladzijden
een antwoord wordt gezocht luidt: hoe komt het dat een persoonlijke le-
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venservaring met zulke grote afstandelijkheid en koele vormelijkheid
poëtisch wordt verwoord? Eliots persoonlijke evolutie als mens en als dichter is hier natuurlijk niet vreemd aan.
Als Amerikaan van geboorte voelt Eliot zich in Engeland een ontwortelde
op zoek naar een eigen identiteit. Zijn filosofische vorming verscherpt in
hem zowel de gave van verwondering alsook de nood om zijn nieuwe ervaringen voortdurend te bevragen. De afstand tussen verwondering en reflectie creëert een zekere ironie die Eliot tot een tweede natuur wordt. Hoe deze
scepsis zijn religieuze houding positief beïnvloedt, beschrijft Eliot in een
opstel over zijn leermeester Bradley: Wijsheid bestaat voor een groot deel
uit scepsis en desillusie die niet cynisch wordt ... Scepsis en desillusie zijn
niet te versmaden instrumenten voor een religieus aanvoelen'.3
Eliots evolutie als dichter vertoont eenzelfde ontwikkelingscurve. Zijn eerste
gedichten zijn sterk beïnvloed door het Franse Symbolisme. In een verder
stadium is het vooral Pounds Imagisme dat Eliot in zijn ban houdt. Kenmerkend voor beide richtingen in de poëzie is dat het beeld centraal staat,
maar erg subjectief en willekeurig wordt aangewend. Voor de lezer verhult
het beeld meer dan het prijsgeeft, het oriënteert de lezer wel maar fixeert
hem niet minder. Spreekt de dichter zich persoonlijk uit, dan bedient hij zich
graag van een maker, een `persona', waarmee hij poseert en zich aan de lezer opdringt. In Eliots latere gedichten en vooral in de Four Quartets heeft
dit Symbolisme een merkwaardige uitzuivering ondergaan. De dichter manipuleert het beeld niet meer volgens eigen subjectieve behoeften of met het
oog op de lezer. Hij poogt het beeld in zijn eigen oorspronkelijkheid te herstellen, alvorens er zich zelf in te zoeken. Het beeld wordt de lezer niet meer
opgedrongen, maar deze wordt uitgenodigd zich op zijn beurt in het beeld
te herkennen. Op die wijze ontstaat er binnen het gedicht een objectieve
ruimte, waarin zowel de dichter als de lezer zich kunnen situeren. Het is
precies tegen de eigen wetmatigheid van de wereld van een gedicht dat de
lezer en vooral de vertaler telkens weer aanbotsen. Hoe de confrontatie tussen vertaling en oorspronkelijke tekst verloopt hopen we in de volgende paragrafen te verduidelijken.

Lezen in vertaling
Aan de titel van een gedicht loopt men vaak achteloos voorbij. Toch gaf de
dichter precies die naam en geen ander aan het gedicht mee, en alleen onder
die naam wil het door ons gekend worden. Een titel is als een voorportaal,
waar men de sfeer van een huis al kan voorvoelen. Hier wordt kennis gemaakt en afscheid genomen, twee niet onbelangrijke gebeurtenissen wanneer men een bezoek aflegt. De muzikale analogie die de titel Four Ouartets
3 Selected Essays, p. 449-450.
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oproept, suggereert dat we vooral ons oor moeten te luisteren leggen in dit
gedicht. 't Luisteren moet voorafgaan aan het verstaan, het horen aan het
begrijpen, want: `Mijn woorden weerklinken zo in je geest'. (Burnt Norton,
1.14-15). In een vertaling gaat de oorspronkelijke echo van een gedicht
uiteraard verloren. Slechts door een verwijzing naar het origineel kan de
oorspronkelijke klank van een gedicht weer gehoord worden. Deze verwijzing gebeurt echter op basis van het begrijpen. Dit begrijpen moet dan verlopen volgens een continue slingerbeweging tussen vertaling en origineel.
De beide teksten die bij een eerste lezing als op elkaar gegoten leken, schuiven bij nader toezien meer en meer uit elkaar. Bij een herhaalde lezing gaan
zij elkaar steeds sterker afstoten, tot de lezer tenslotte geen genoegen meer
neemt met de vertaling en zich alleen nog aan de incantatie van de oorspronkelijke tekst toevertrouwt. Dit is een ervaring die men bij het lezen van een
vertaling bewust moet nastreven. Hiervoor kiest men liefst een korte passage
uit die om welke reden ook aanspreekt, of zoals Eliot zegt, blijft naklinken
in je geest. Hoe een vertaling de toegang tot de oorspronkelijke tekst voor
de lezer kan ontsluiten, maar hoe ze die ook kan versperren, mag blijken uit
de volgende leeservaring. Op basis van het origineel vergelijken we hier de
vertaling van H. Servotte met die van Michel van der Plas. 4 Wij kozen een
passage, geschreven in een traditionele versvorm, uit het vierde deel van het
tweede kwartet East Coker. In deze regels reflecteert Eliot over het uitzichtloze van de menselijke situatie die in haar wortels aangetast is door de dood.
De mens kan maar een positieve zin geven aan deze situatie als hij reeds in
deze wereld de eenheid van dood en leven, ondergang en opstanding ervaart. In de christelijke boodschap wordt nu volgens Eliot aan deze mens
een mogelijk interpretatiemodel aangereikt.
The wounded surgeon plies the steel
That questions the distempered part;
Beneath the bleeding hands we feel
The sharp compassion of the healer's art
Resolving the enigma of the fever chart.
Dit luidt in de vertaling van H. Servotte:
De gewonde chirurg hanteert het staal
Voor onderzoek van het verziekte deel;
Wij voelen onder zijn bloedende hand
't Scherp meelij van de heiland
Die het raadsel oplost van de koortsgrafiek.
4 Thomas Stearns Eliot, Gedichten, Toneel en Essays. Met een inleiding over toneel
en werk door Michel van der Plas, Hasselt 1962.
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Wat in deze vertaling verloren gaat is het rijm, de alliteratie en vooral de assonantie in de derde regel. Behouden blijft echter de centrale tegenstelling
tussen de handelende persoon en de mens die deze handeling ondergaat. Dit
contrast is verder gearticuleerd door een reeks frappante paradoxen: de 'gewonde chirurg', de 'bloedende hand' en "t scherp meelij'. De vertaling van
'healer' door 'heiland' opent reeds de weg naar een christelijke interpretatie
die in het oorspronkelijke echter zwakker werd gesuggereerd. De Nederlandse tekst volgt regel per regel trouw het model, maar heeft weinig poëtische kwaliteiten. Eens voorbij het stadium van het begrijpen zal de lezer
zich dan ook alleen nog inlaten met het origineel.
Lezen we nu even de vertaling van Michel van der Plas;
Ziek lichaam, luister naar 't lancet
van de gewonde arts; voel zijn
bebloede hand te werk gaan met
het strenge meelij van de chirurgijn
die 't raadsel oplost van de koortslijst en de pijn.
In deze regels heeft de vertaler vooral het behoud van de formele stijlkenmerken nagestreefd; bijvoorbeeld het rijm en de alliteratie in de tweede
regel. Maar het behoud van deze formele karakteristieken gebeurde ten nadele van de syntaxis. In de vertaling vindt men geen van de oorspronkelijke
syntactische structuren terug. Dit leidde uiteraard tot een nieuwe betekenisvorming. Zo werd de oorspronkelijke tegenstelling gewoon op haar kop gezet. Het zieke lichaam staat in de vertaling centraal als de actieve pool (vgl.
de imperatieven 'luister' en `voel'), terwijl de rol van de 'healer' als een afstandelijk gebeuren wordt beschreven. De vertaling van 'healer' door chirurgijn (met het oog op het rijm), sluit daarenboven een symbolische betekenisvorming af. Het verouderde woord wijst in de richting van een magisch
gebeuren. Kortom wij hebben hier te maken met een 'ander' gedicht.
De bespreking van beide vertalingen maakt duidelijk voor welke keuze de
vertaler van poëzie zich gesteld ziet. Hij kan zich vooral laten leiden door de
formele kenmerken van een tekst en die zo getrouw mogelijk imiteren. Daar
deze formele kenmerken echter geworteld zijn in de syntactische structuur,
leidt een dergelijke methode haast altijd tot een nieuwe betekenisvorming.
De lezer vindt dan ook in deze vertaling zo goed als geen houvast voor het
verstaan van de oorspronkelijke tekst. De andere mogelijkheid is dat de vertaler zo getrouw mogelijk de betekeniseenheden van een tekst probeert weer
te geven. Hiervoor zal hij zich laten leiden door de syntactische structuur,
en door de indeling in regels. Een dergelijke tekst bezit op zich weinig of
geen poëtische kwaliteiten maar vraagt om een voortdurende aanvulling
door het origineel. H. Servotte koos in zijn vertaling duidelijk voor deze
laatste oplossing, daarom biedt hij ons ook de oorspronkelijke tekst in juxta.
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De begeleidende voetnoten bieden ons niet alleen een bron van informatie,
maar verwijzen op hun beurt naar de Engelse versie.
Wij hebben bewust een kleinere teksteenheid aan de lezer voorgesteld, want
een gedicht als de Four Quartets vraagt om een close reading. De kleinere
eenheden zijn als zovele kruispunten van waaruit de lezer het gedicht gaat
verkennen. De analogie met de structuur van een muzikaal kwartet kan hem
hier verder op weg helpen. In een kwartet worden verschillende themata
door vier instrumenten (meestal snaarinstrumenten) telkens weer opgenomen en geïnterpreteerd binnen een vaste structuur. In de Four Quartets
vinden we een vijfdelige geleding. In de specifieke poëtische vormgeving
van elk van die delen herkent de lezer het eigen timbre van een bepaalde interpretatie. De steeds weerkerende themata zijn: het probleem van de tijd,
de verhouding tussen tijd en eeuwigheid, de plaats van de mens in dit schema het probleem van de poëtische expressie.

Een houding in de tijd
In een afsluitend essay neemt de vertaler het gesprek met de lezer weer op.
Dit gesprek gaat in de eerste plaats over de tekst: `In welke mate slaagt de
tekst erin om de veelheid van betekenisssen tot eenheid te structureren? 5 Op
deze vraag kan echter geen bevredigend antwoord worden gegeven zonder
dat de lezer zich nog eerst met zijn eigen leeservaring confronteert. Hij zal
zich namelijk de vraag moeten stellen in hoever hijzelf heeft bijgedragen tot
het proces van betekenisvorming, waartoe de tekst hem opriep. Deze betekenisvorming is echter geen louter literair gebeuren: de lees-ervaring impliceert een levens-ervaring, `een houding in de tijd'. Daarom rijst hier de
vraag of in de tekst alle elementen van de menselijke ervaring werden betrokken. Servotte geeft hierop een negatief antwoord, hij meent dat de categorie van de menselijke ontmoeting in de Four Quartets ontbreekt. Mocht
deze dimensie zonder meer afwezig zijn, dan zou men geneigd kunnen zijn
de hele problematiek van dit gedicht te herleiden tot een literaire fictie. Door
deze leemte echter zo radicaal aan te wijzen, ontdekt Servotte de centrale
ervaring die in dit gedicht wordt verwoord. `Misschien wilde hij (Eliot)
spreken over datgene wat niet in menselijke relaties kan worden gevonden,
ook al wordt het doorheen deze ervaring bereikt ... daarom verkoos hij de
categorie van de ontmoeting te vervangen door de subtielere categorie van
de afwezige aanwezigheid'.6
Vanuit dit nieuw verworven inzicht zal de lezer ongetwijfeld de behoefte
voelen de tekst nogmaals te herlezen. Zo brengt de vertaler aan het einde

5 Op. cit. p. 171.
6 Op. cit. p. 188-189.
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van zijn boek de lezer waar Eliot hem wil ontmoeten: opnieuw bij het begin:
We zullen niet ophouden met ontdekken
En het einde van alle ontdekking
Zal zijn aan te komen waar we vertrokken
En de plaats te kennen voor de eerste keer.
Wie met behulp van deze vertaling de Four Quartets mocht ontdekken, weet
welke onschatbare dienst de vertaler hem bewees. H. Servotte maakte voor
ons niet alleen een moeilijke tekst transparant, maar leerde ons vooral
poëzie op een nieuwe wijze lezen en smaken.

Individu en geschiedenis
De waarde van een existentiële praxis

Gerard Visser

Inleiding
Door menig marxisti is vaak bij de beoordeling van dichters, schrijvers en
filosofen een al te scherp onderscheid aangebracht tussen het proletarisch
klassebewustzijn dat oog heeft voor de wezenlijke gang der historie en dit als
enige in waarlijk progressief handelen kan concretiseren en het bewustzijn
der bourgeoisie dat eenvoudigweg tot het juiste inzicht en handelen niet in
staat is omdat het daarmee haar eigen doodvonnis zou bekrachtigen. Het is
onjuist zo'n scherp onderscheid aan te brengen. Immers, noch het proletarisch klassebewustzijn noch dat van de bourgeoisie heeft zich ooit in volmaakt ideale eenheid gemanifesteerd. Als we het met Marx en met name met
Lukács eens zijn dat één van de belangrijkste kenmerken van het proletarisch klassebewustzijn de historische beoordeling is, om een term van Kolakowski te gebruiken — dwz. het vermogen de geschiedenis op zichzelf bezien
te bestuderen, als een zelfstandig object, dat nog iets anders is dan de optelsom van afzonderlijke menselijke gedragingen, dat men dus rekening moet
houden met een zekere mate van historische noodwendigheid — dan dienen
we niet te vergeten dat er in de arbeidersbeweging moralisten rondliepen
die geen enkel inzicht hadden in de objectief gegeven historische omstandigheden en de daarin aanwezige tendensen, terwijl er daarentegen zg.
bourgeoisdenkers waren die een ongewoon scherp inzicht in de historische
noodwendigheid etaleerden. Het zijn de opvattingen en attitudes van deze
denkers die in dit essay besproken zullen worden teneinde gestalte te geven
aan het fundamentele probleem waarmee zij worstelen, namelijk het conflict tussen enerzijds datgene wat zij als historisch noodzakelijk ervaren en
anderzijds hun zedelijke overtuigingen, tussen de wereld van het zijn en die
der waarden, tussen werkelijkheid en plicht.
In verband met deze problematiek kan men zich bijvoorbeeld de volgende
vragen stellen: zijn Berdjajew, Kafka, Camus, Dostojewski, Pasternak en

1 Ik denk hierbij met name aan Georg Lukács in o.a. zijn Existentialisme ou Marxisme? (Parijs, 1948). De inhoud van het begrip 'proletarisch klassebewustzijn' geef ik
weer volgens de interpretatie die Lukács eraan gegeven heeft in zijn Geschichte und
Klassenbewusstsein (Berlijn, 1823).
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zovele andere intellectuelen en kunstenaars egocentrische individuen met
prometeïsche scheppingsaspiraties, die in tegenstelling tot de meeste
marxisten niet in staat zijn te beseffen dat zij slechts een door de arbeidsdeling geprivilegieerd aspect van de mens zijn? Moet of mag men hen vanwege het afzijdige karakter van hun politieke houding zonder meer verwijzen naar de onbewuste regionen van de bourgeoisie? Indien het de middelmaat van de doorsnee-mens is die de geschiedenis maakt, dient de intellectueel zich daar dan niet bij aan te sluiten?
Dit essay kan uiteraard niet het defitieve antwoord op dit soort vragen geven. Het biedt ook geen nauwkeurig historisch schema of een toereikende
inventarisatie, maar is eerder een oriënterend graafwerk dat in de diepte van
het probleem een hechte kern heeft willen lokaliseren.

Nivellering en revolutie
Een voorbeeld van het conflict tussen de wereld van het zijn en die der
waarden is de angst die vele intellectuelen, in ieder geval tot aan het midden
van deze eeuw, gehad hebben voor de zogenaamde opkomst der `massa's'.
Zoals bijvoorbeeld Nikolaj Berdjajew de collectiviteit, de algemeenheid, als
een vervreemdend gevaar op zag dringen, Menno Ter Braak zijn individualistische schouders schudde temidden van de massaal opkomende burgerlijkheid en `veilige-gewoonheid', zo sprak Ortega Y Gasset met afschuw
over de `opstand der horden'. Zij waren van mening dat de opkomende massamedia vertechniseerde en verrationaliseerde informatie over de `massa's'
uitstortte, waardoor de cultuur ernstig dreigde te verarmen.
Vele onafhankelijke denkers, aristocraten, religieus anarchisten enz. zagen (en zien) de opkomst van de `massa's' zozeer als een bedreiging, dat ze
niet in staat waren de historische noodzaak er van te erkennen, laat staan
zich er mee te verzoenen en zich er achter te scharen. Hun preoccuppatie
met de cultuur gaf hun wellicht een blinde vlek voor de objectieve krachten
die de opkomst der `massa's' tot een logische noodzaak maakten. Door al te
zeer te letten op het toenemende conformisme, dat volgens hen een steeds
groeiende kwantiteit met zich meebracht, waren ze niet in staat of weigerden
ze het kwalitatieve element van deze opgang te erkennen, namelijk het feit
dat er niet louter sprake was van de opstand der horden, der `massa's', maar
wel degelijk van een specifieke groepering: de arbeidersklasse.
De noodwendigheid van de emancipatie der arbeidersklasse en dus van de
opkomst der `massa's' heeft Habermas onder andere duidelijk gemaakt door
aan te tonen hoe vanuit de vooronderstellingen van de burgerlijke openbaarheid. haar eigen negatie groeit. 2 Met Marx toont hij aan hoe de burger2 Zie Jurgen Habermas, Strukturwandel der Oe f f entlichkeit (Neuwied and Berlin,
1962).
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lijke openbaarheid haar basis verliest doordat de politieke standen door de
noodwendige ontwikkeling van het kapitalisme evolueren tot twee klassen.
De openbaarheid komt dan in tegenspraak met haar eigen principe van algemene toegankelijkheid, immers, slechts de klasse van bezitters is in staat
politiek te fungeren. De proletariër kan door zijn gebrek aan bezit en vorming geen politiek burger zijn. Het publiek komt niet overeen met de natie,
er is dus geen volledige toegankelijkheid, en de openbare mening is niet
identiek met de rede, want er is geen sprake van een rationele autoriteit,
maar van een politieke. Het liberale ideaal van een discussiërend publiek
heft derhalve de politieke macht van de feodaliteit niet op, maar zet haar
voort in een andere gedaante, en dus is de burgerlijke rechtsstaat evenals
haar organisatieprincipe van de openbaarheid louter ideologie, dwz. gemaskeerd klassebelang. Algemene toegankelijkheid impliceert kiesrechthervormingen en eventuele uitbreiding tot algemeen kiesrecht. Daardoor dringen
allengs niet-burgerlijke lagen in de openbaarheid door, ze maken gebruik
van de pers, richten partijen op, komen in het parlement en/of strijden voor
een revolutie teneinde gelijke voorwaarden van bezit en vorming te kunnen
scheppen.
Gezien vanuit deze analyse, zo men wil dit gebruik van de historische beoordeling, is de opkomst der `massa's' een noodzakelijkheid. Pas nu echter
dringt zich de grote vraag op: als men de opkomst der massa's als een
noodzakelijkheid ziet, wil dat dan ook meteen zeggen, dat men die opkomst
toejuicht? Uiteraard is dat niet het geval. Men kan gedwongen worden een
en hetzelfde feit als historisch progressief en als zedelijk afstotend te beschouwen. Er zijn immers, zoals we dadelijk zullen zien, burgerlijke filosofen en literatoren, voor wie de opkomst van de arbeidersklasse (zo men wil
de massa's) een historische noodwendigheid, maar tegelijkertijd ook massaliteit, nivellering en conformisme betekent. Men kan zich dan vervolgens
afvragen of een mens in staat is op een dergelijke gespleten wijze zijn houding te bepalen? Kan en mag de mens zijn zedelijke overtuiging ondergeschikt maken aan een oordeel van historische noodwendigheid?
Nemen we als voorbeeld Franz Kafka. In zijn gesprekken met Gustav Janouch komen we enkele kenmerkende uitspraken tegen: `Ik zie haar, die
vormeloze schijnbaar ontembare kracht van de massa die niet anders verlangt dan getemd en gevormd te worden. Aan het eind van iedere werkelijke
revolutionaire beweging verschijnt eens Napoleon Bonaparte'. En terwijl hij
vanuit het raam een demonstratie van arbeiders gadeslaat, zegt Kafka tot Janouch: `De mensen zijn zo zelfbewust, zo zeker van zichzelf en in zo'n goede
stemming. Ze beheersen de straat en denken daarom dat ze de hele wereld
beheersen. Maar in werkelijkheid vergissen ze zich toch. Achter hen staan al
de secretarissen, ambtenaren, beroepspolitici, al de moderne sultans, die zij
aan de macht helpen brengen'. Kafka identificeerde zich sterk met de gebeurtenissen in de wereld, maar zijn politieke praxis beperkte zich tot een
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aantal bezoeken aan anarchistische bijeenkomsten; en dat was in zijn jeugdjaren. Doordat hij geen positieve elementen in de historische noodwendigheid wist te onderkennen, bleef hij steken in het fatalisme. `De oorlog, de
Russische revolutie en de ellende van de hele wereld komen mij voor als
een stroom van kwaad. Een overstroming ... De geschiedkundige gebeurtenissen worden niet meer door het individu maar alleen door de massa gedragen. Wij worden gestompt, geduwd, weggevaagd. Wij ondergáán de geschiedenis'.3
Het meest sprekende voorbeeld is wellicht Soren Kierkegaard, niet alleen
een voorbeeld, maar de vader van de existentialisten of ruimer gezegd van
al diegenen die worstelen met de kloof tussen zijn en waarden, het conflict
tussen vooruitgang, revolutie en nivellering enerzijds en individu, religie en
kunst anderzijds. In de keuze tussen de subjectieve leefwereld, de existentie,
en de veronderstelde objectieve gang van de geschiedenis, kiest Kierkegaard
voor het eerste juist door zijn scherpe inzicht in het tweede. Hij baseert namelijk zijn individualisme op het diepe besef dat een handelend optreden
in de historie onderworpen is aan een eindeloze dialectiek: `Geen tijdperk,
en daarom ook het onze niet, kan de scepsis van de nivellering stuiten, want
op het moment dat het haar wil tegengaan, zal deze weer haar wet ontwikkelen'. Zij kan slechts tegengehouden worden, zegt Kierkegaard, door de
enkeling die zich in individuele afzondering de onverschrokkenheid van de
religiositeit verwerft. Dat Kierkegaards historisch inzicht niet louter bestaat
uit een simpel besef van wat men wel de wet van het tegengestelde gevolg
heeft genoemd, maar wel degelijk getuigt van een scherpe dialectische kijk,
mag blijken uit de volgende notitie in zijn monumentale dagboek: `Ach, du
lieber Augustin, kijk, dat is het fatale gevolg van honderden jaren van strijd
tegen pausen, koningen en machtigen: dat men nu het volk en de massa
voor het heilige is gaan verslijten. Men ziet in de verste verte niet de mogelijkheid, dat de categorieën der wereldgeschiedenis kunnen omslaan, zodat
nu de massa de enige tiran, het volledige grond-bederf kan worden. Natuurlijk zal de massa dit zelf het allerlaatst begrijpen'.4
Naast de nivellering is ook de revolutie een belangrijke oorzaak van het
con fl ict tussen de wereld van het zijn en die der waarden. Dit laatste verschijnsel hangt ten nauwste samen met het eerste, immers, het optreden
van de massa's manifesteert zich pas optimaal in de revolutie, met name de
proletarische revolutie. Het conflict tussen het ethisch bewustzijn en de
historische beoordeling treedt bij de schokkende historische gebeurtenis
van de Russische revolutie het scherpst aan de dag. Ook hier vinden we bij
hen die zich bij de wel degelijk onderkende noodwendigheid niet kunnen

3 Gustav Janouch, Gesprekken met Kafka (Querido, Amsterdam), p. 111.
4 Kierkegaard, Dagboeknotities (een keuze) door drs. W. R. Scholtens samengesteld, vertaald en ingeleid (Baarn, 1971), p. 171 notitie 282.
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neerleggen, dat merkwaardige dialectische inzicht. `Uitgaande van de onbegrensde vrijheid zal zij in onbegrensd despotisme uitmonden', laat Dostojewski zijn romanfiguur Sjigalew van de revolutie zeggen. In De demonen
wordt de `warme' idealist Sjatow vermoord, de lauwe' weifelende aristocraat Stavrogin pleegt zelfmoord, maar de `koude' revolutionair Pjotr Stepanowitz weet, in het boek althans, te ontkomen. Zo voorspelt Dostojewski
niet alleen de revolutie, maar onderkent reeds haar schaduwzijde. Doordat
hij het duistere gevolg van de noodwendigheid voorzag, kon hij de emancipatorische kracht ervan niet ondersteunen. De historische beoordeling eist
het besef dat men in de golfslag van de vooruitgang op gezette tijden de
krachten die boven het individu uitgaan de voorrang verleent, Dostojewski
was daar echter niet toe in staat.
Kan men Dostojewski, ondanks zijn scherpe inzicht in de aard van de mens,
een ongenuanceerd conservatisme verwijten, Nikolaj Berdjajew is het ideale
voorbeeld van iemand die zowel praktisch als theoretisch consequent worstelt met de dialectische tweespalt van de revolutie. In 1922 uit zijn vaderland verbannen, wordt hij aanvankelijk ook in het westen verguisd, omdat
hij weigert met rancune over het na-revolutionaire Rusland te spreken: zijn
wellicht al te scherpe inzicht in de geschiedenis doet hem tussen wal en
schip belanden. `Ik ben mij altijd niet alleen van het noodlotskarakter van
de revolutie, maar ook van het demonisch beginsel ervan bewust geweest.
En dit moet gezegd worden, ook wanneer wij het gerechtvaardigde van de
revolutie inzien'. 5 Berdjajew verduidelijkt dit nog verder: `Ik werd er mij
van bewust, dat het voor Rusland volstrekt onvermijdelijk was door de ervaring van het bolsjewisme heen te gaan. Dit is een moment van het innerlijk lot van het Russische volk, zijn existentiële dialectiek. Er is geen terugkeer naar wat er voor de bolsjewistische revolutie is geweest, ... mogelijk,
alleen een Aufhebung in de hegeliaanse betekenis. Maar deze bewustzijnsverdieping hield voor mij niet in, dat ik mij met de bolsjewistische machthebbers verzoende'.

Dialectiek der vooruitgang; het type van de
revolutionaire, positivistische en existentiële mens
Zowel nivellering als revolutie zijn verschijnselen die pas tot een ware historische kracht konden uitgroeien sinds in de 18e eeuw het idee opkwam
dat de mens gewikkeld is in een vooruitgangsproces.
Dacht men aanvankelijk, dat deze vooruitgang zich harmonisch zou voltrekken, in de nadagen van de Franse revolutie en het begin van de industrialisatie werd de onproblematische alliantie tussen rede en natuur verbroken om plaats te maken voor een onoverbrugbare kloof tussen een ideolo5 Nikolaj Berdjajew, Mijn weg tot zelfkennis (autobiografie), (Arnhem, 1952).
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gie van wetenschappelijke en industriële vooruitgang aan de ene kant en een
aan de kaak stellen van haar onthumaniserende gevolgen aan de andere.
De ene groep beschouwde de historie als de geleidelijk toenemende bevestiging van het vermogen van de mens door middel van de rede uit te stijgen
boven zijn dierlijke oorsprong. Wetenschappelijke en technologische vooruitgang waren aldus een weldadig proces dat de mens uit een traditionele
wereld van gewoonte en onwetendheid overhevelde in een wereld van calculatie en beheersing. De andere groep ervoer echter een sterk gevoel van
vervreemding. De mens kon zichzelf niet langer meer herkennen in zijn
zelfgeschapen wereld en verzette zich ertegen.
De vervreemding, de dialectische schaduwzijde van de vooruitgang, deed
naast de positivistische mens, die gelooft in de moderniteit en de analytische
rede, de existentiële mens ontstaan, die zich niet thuisvoelt in de rationele
`Gesellschaft' en zich terugtrekt in zijn intuïtief begrepen existentie. De polariteit tussen natuur en wetenschap, die in beweging kwam door de dualistische implicatie van de Franse revolutie, de verlichting en de aanzet van het
industriële kapitalisme, heeft haar nagalmen tot in onze eeuw, waar de existentialisten zich schrap zetten tegen de positivisten.
Om in dit verband beter begrip te kunnen krijgen van de afkeer van nivellering en revolutie van de existentiële mens, dienen we nog een type mens op
het toneel te brengen: Saint Juste, Tsernisjevski, Netsjajew (de Pjotr Stepanowitz uit de Demonen), Lenin, 6 kortom de revolutionaire mens, waarbij
het woord revolutionair heel ruim opgevat moet worden, evenals de termen existentieel en positivistisch. De existentiële mens verzet zich tegen
de revolutionair niet omdat hij revolutionair is, maar alleen voor zover hij
evenals de positivist gelooft dat de maatschappij vervolmaakbaar is, dat
de fabelachtige vooruitgang van techniek en wetenschap in principe niet
kwaadaardig is, dat zij automatisch kunst en religie zal doen verdwijnen,
maar dat er wel een revolutie nodig is om de ideale maatschappij te waarborgen. De revolutionaire mens die gelooft dat alle kwalen die de mensheid
teisteren, `inclusief constipatie en het Oidipus-complex' (Koestler), kunnen
en zullen worden genezen door de revolutie, dat wil zeggen door een radicale reorganisatie van het systeem van goederenproduktie en -distributie,
en dat dit doel het gebruik van alle middelen heiligt. Maxim Gorki onderscheidde reeds in de jaren 1917-1918 twee typen revolutionairen, de eeuwige en de tijdelijke, waarbij hij de laatste als volgt karakteriseerde: `Mensen
zijn voor hem materiaal: hoe minder het bezield is des te meer kan hij het
gebruiken ... hij is een kille fanaticus, een asceet. Hij castreert de creatieve
kracht van het revolutionaire idee'.' Menig marxist was(en is) geen eeuwige
Prometheus, maar eerder een revolutionair van het type dat Gorki zo bij-

6 Marx willen wij hier buiten beschouwing laten. De existentiële mens verzet zich
meer tegen de `vulgair-marxisten' dan tegen Marx zelf.
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tend beschrijft. Hier is als het ware sprake van een kleinkind van de verlichting, een revolutionaire voortzetting van de positivist die de mens als een
natuurwetenschappelijk voorwerp beschouwt. Het vooruitgangsgeloof der
positivisten kreeg in ieder geval bij vele volgelingen van Marx monstrueuze
afmetingen.
De existentiële mens verzet zich tegen de reductie van de mens tot een automaat. De mens is immers geen machine wiens opvattingen en gedragingen
begrepen kunnen worden in termen van een model dat ontleend is aan de
mechanica of de biologie, ook laat hij zich niet invoegen in een geschiedenis
waarvoor hij slechts een onbetekenend bouwsteentje is op de weg naar het
rijk der vrijheid. `Juist zijn stoutste dromen', zegt Dostojewski's mens uit
het `ondergrondse', `juist zijn gemeenste dwaasheid grijpt hij aan, alleen al
om aan te tonen dat mensen nog mensen en geen pianotoetsen zijn. En wanneer men hem bewijst, wanneer men mathematisch aantoont dat hij toch een
pianotoets is, dan neemt hij zijn toevlucht tot verwoesting en chaos, tot
nieuw lijden.'
De voorspelling dat de zucht naar geluk, rechtvaardigheid en vrijheid haar
einde zal vinden in nieuwe, ongekende despotie is tegelijkertijd een verdediging van iets in de mens wat als een soort universele waarde voorgesteld
wordt: namelijk zijn recht een mens en dus een volkomen onvoorspelbaar
wezen te zijn. Kierkegaard zit op dit zelfde spoor wanneer hij beweert dat er
in zijn (en onze) tijd gebrek is aan primitiviteit en naïviteit, termen die bij
hem een rijke inhoud krijgen. Alleen deze waarden zouden de mens kunnen
verlossen van de `geestloosheid van het aangeleerde'. Maar, zo zegt Kierkegaard, `sinds Hegels historiserende methode is alle primitiviteit om zeep
gebracht.8 In deze opmerking van Kierkegaard komt onze fundamentele
probleemstelling weer duidelijk naar voren: de relatie individu-geschiedenis, de kloof tussen subjectieve leefwereld en een veronderstelde objectieve
gang van de geschiedenis, tussen de wereld der waarden en die van het zijn,
tussen plicht en werkelijkheid. Volgens de marxistische revolutionair is de
werkelijkheid de tegenstelling arbeid-kapitaal en de plicht de strijd voor de
opheffing van die tegenstelling. Tussen werkelijkheid en plicht bestaat een
dialectische wisselwerking welker ontwikkeling het tijdstip va nde revolutie
zal bepalen. Het `identieke subject-object' is het proletariaat en de geschiedenis, zetelend op de troon der rede, de toetssteen van goed en kwaad. Onder de blik van de via Hegel door Marx tot ontwikkeling gebrachte historische beoordeling of historiserende methode, om Kierkegaards term te gebruiken, verdwijnen `traditionele' of `universele' waarden als sneeuw onder de zon. Zij stelt namelijk dat men ten aanzien van het interpreteren en

7 Geciteerd in Roj A. Medvedev Laat de geschiedenis oordelen — ontstaan en ge(A'dam, 1973), p. 375.
8 Kierkegaard o.c., p. 190, notitie 317.
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het veranderen van de wereld waarden moet zien als steeds veranderende
reflecties van die wereld zoals die objectief waarneembaar is in haar produktiekrachten en produktieverhoudingen.
De existentiële mens, de eeuwige revolutionair van Gorki (?), de mens die
de draak van de vooruitgang (o.a. nivellering en revolutie) niet op de koop
toe kan nemen, verzet zich tegen deze historische methode of beoordeling
die de menselijke natuur en derhalve het oordeel over goed en kwaad inschakelt in de tijd, en is op de een of andere manier geworteld in en poogt
zich te wortelen in een rijk van waarden dat zich aan de vloed van de geschiedenis tracht te onttrekken, hetzij in de traditie, 9 hetzij in de kunst, hetzij in de religie, hetzij in de natuur.
In dit stadium kunnen we de existentiële mens die onderwerp is van onze
studie de volgende kenmerken geven:
1-- een scherp inzicht in de dialectische ontwikkeling van de geschiedenis:
men kan bepaalde waarden kopen, maar moet er andere voor terugbetalen;
2 — een vage conceptie van een eeuwige menselijke natuur, die de vrijheid
om ontoereikend en onberekenbaar te zijn als een universele waarde voorstelt;
3 — een drang om 6f schepper te zijn en in plaats van recht dat nieuw onrecht voortbrengt, schoonheid tegenover het onrecht te stellen, of op zoek
te gaan naar innerlijke rust in zichzelf of in God;
4 -- de praktische consequentie tussen de wal en het schip terecht te komen,
aangezien men door begrip voor links te tonen door rechts, en door geen
partij te kiezen door links verguisd wordt.
We zullen ons vervolgens moeten verdiepen in de aard van de praxis en de
waarde van de praktische keuze voor kunst en/of religie.

Individuele existentie en de historische missie
van het proletariaat
Het contemplatieve rationalisme van de 18e eeuw zag zichzelf geplaatst tegenover een antinomie: de kloof tussen het waarneembare rijk der noodzaak en het nominale rijk der vrijheid. Ten einde deze antinomie te overstijgen zien we hoe het denken verschuift van contemplatie naar praxis. Alleen in de praxis immers kan men als denkend subject inwerken op het object, dat wil zeggen existentie voortbrengen.
De verschuiving van contemplatie naar praxis bereikte pas haar voltooiing
in Marx en Kierkegaard. Naast het feit dat voor beiden Hegels dialectiek een

9 Uitgaande van de door Jan Romein van Mannheim overgenomen definitie van het
begrip `conservatisme' is er alleen in dit geval sprake van conservatisme. Mannheim
definieerde conservatisme als het `Reflexifwerden' van het traditionalisme. In veel gevallen is de religie natuurlijk deel van de traditie.
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universele sleutel is, komen deze voor het overige zo verschillende denkers
nog op dit punt met elkaar overeen dat zij beiden het `cognito, ergo sum' van
Descartes vervangen door `sum, ergo cogito'. Uit de vooropstelling van het
'sum' vloeit logisch voort de verbinding van theorie en praxis, de wisselwerking tussen subject en object.
Voor Kierkegaard is het `sum' uitsluitend de menselijke existentie. De overwinning van de contemplatieve rede kan men bij hem afleiden uit de overtuiging, dat het niet voldoende is filosofische leerstelsels of religieuze dogma's te kennen, maar dat men een filosoof of een religieus mens moet worden. Kierkegaard verwerpt het abstracte bewustzijn en de abstracte gedachte ten bate van het concrete geestelijke individu, zijn innerlijkheid en subjectiviteit. Marx daarentegen interpreteert het `sum' in materialistische zin
als een materieel zijn, waarvan het denken grotendeels een geconditioneerde
reflex is. Marx heeft de contemplatieve rede overwonnen in zijn overtuiging dat het er niet op aankomt de wereld te interpreteren, maar haar te
veranderen.
Kierkegaard protesteert tegen zijn tijd namens het individu als geestelijk
wezen, Marx doet dat namens de materiële existentie en het proletariaat.
Nu zou men kunnen stellen, dat Marx ook Kierkegaard overstijgt, in zo
verre dat men kan aantonen dat Marx een fundamentelere praxis ontdekt
heeft dan Kierkegaard. Immers, wat heeft het menselijk individu, wat heeft
één existentie te bieden tegenover de grote historische opdracht van de arbeidersklasse!
Een man die heel duidelijk met dit conflict geworsteld heeft en een ideaaltype genoemd kan worden van de existentiële mens zoals we die in het voorgaande geschetst hebben, is de inmiddels overleden Poolse schrijver Witold
Gombrowicz. Hij kan gekenschetst worden als de partijloze individualist,
wiens enige waarheid de mens van vlees en bloed is tegen de achtergrond
van de dialectische oneindigheid `wier naam niet-voltooide-vorm is'. 10 Afkomstig uit een land dat zich na de tweede wereldoorlog als `satellietstaat'
van de Sovjet-Unie een communistisch bewind verwerft en als zodanig geconfronteerd met de problematische keuze tussen existentie en collectiviteit stelt hij zichzelf de vraag: waarom wijs ik het communisme af? `Het is
niet moeilijk het communisme af te zweren, wanneer men in de Heilige
Drievuldigheid gelooft. Niet moeilijk, wanneer men vergane schoonheid
ademt. Eenvoudig, wanneer men een trouw exponent van zijn milieu is —
een graaf, een cavalerist, een grondbezitter, een koopman of industrieel, ingenieur of arts, makelaar of financier, een Sienkiewicz of een antisemiet.
Maar ik?' Met de inleiding op deze vraag plaatst Gombrowicz zichzelf reeds
buiten de kaders van bourgeoisie en proletariaat, ofwel tussen de wal en het

10 De nu volgende citaten van Gombrowicz zijn alle ontleend aan Uit het dagboek
van Witold Gombrowicz (Amsterdam, 1967), blz 70-76.
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schip. Hij zegt te spreken met de stem van de kunstenaar, het individu van
vlees en bloed, wiens taak het is ervoor te zorgen dat in een steeds abstracter
wordende wereld het levende, menselijke woord niet ophoudt te klinken.
Volgens Gombrowicz is het communisme een idee die van de mens is losgemaakt, en een idee die van de mens is losgemaakt, existeert niet ten volle,
het kan een gevaarlijke sociale kracht worden. Ook hier dus weer dat dialectische inzicht. Voor de meesten echter is de gedachte waartoe zij hun toevlucht genomen hebben teneinde de wereld te beheersen, te sterk gebleken,
Gombrowicz is van mening dat de intelligentsia die het communisme heeft
voortgebracht, zich er door heeft laten verslinden. Niet alleen door zijn
scherpe inzicht in de contradictoire gang der geschiedenis komt hij tot deze
conclusie, maar ook vanuit zijn bewustzijn als kunstenaar. Als kunstenaar,
poëet, die er als enige aanspraak op kan maken vanuit autonome ervaringen
te spreken, zegt hij tot de communistische intellectueel: `Ik ben niet geroepen uw gelijk of ongelijk vast te stellen, mij gaat het erom dat uw argumenten uw gezicht niet tot een smoel veranderen, dat u onder hun invloed niet
afstotend en ongenietbaar wordt. Ik ben er niet om een idee te controleren,
maar om direct te constateren hoe een idee een persoon kan beïnvloeden'.'
Wanneer de theorie de gezichten tot een grimas vertrekt is zij niet meer van
vlees en bloed, maar is zij abstract en overheersend. Hij zegt: `Maar daar ik
de mensen op een directe wijze aanvoel, observeer ik uw gezichten wanneer
u spreekt ...' Een communist zal zeggen dat hij vrij is, want vrij is slechts
hij die begrepen heeft dat hij afhankelijk is van het dialectisch proces der
geschiedenis. Maar voor Gombrowicz is dit al geen vrijheid meer, omdat zij
zich heeft onderworpen aan intellectuele argumenten. Een beredeneerde
vrijheid is geen vrijheid.
Gombrowicz gelooft niet in het paradijs dat op ons wacht aan het einde der
tijden. Voor hem is de geschiedenis een dialectische oneindigheid waarin
twee tendenties in het strijdperk van de cultuur onafgebroken met elkaar
strijd leveren: de ene die streeft naar vorm, gestalte, definitie, de andere
die zich hiertegen verzet, geen vorm wil. `De mensheid is zo geschapen dat
zij zich altijd definiëren en altijd weer aan de eigen definities onttrekken
moet. De werkelijkheid is niet iets dat zich volledig in een vorm laat insluiten. De vorm stemt niet overeen met de essentie van het leven. Maar iedere
gedachte die deze ontoereikendheid van de vorm zou willen definiëren,
wordt eveneens tot vorm en bevestigt daarmee slechts ons streven naar
vorm'. Hoe feilloos dialectisch Gombrowicz de betrekkelijkheid van het
menselijk handelen ook formuleert, hij lijkt zich met zijn inzichten wel buiten de geschiedenis te plaatsen, die maar al te vaak of misschien wel altijd
slechts diegenen gehoorzaamt wier gezichten volgens zijn eigen zeggen door
de theorie tot een grimas geworden zijn. Gombrowicz' waarheid is de volgende: `Een concreet mens zijn. Een individu zijn. Niet ernaar streven de
wereld als geheel te veranderen -- binnen de wereld leven, haar slechts om-
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vormend voorzover dat in de mogelijkheden van mijn natuur ligt. Mij in
overeenstemming met mijn behoefte verwerkelijken — mijn individuele
behoeften. Ik wil niet zeggen dat die andere gedachte — de collectieve, abstracte — dat de mensheid als zodanig niet belangrijk is. Maar het evenwicht
moet hersteld worden. De modernste richting van het denken is die welke de
enkele mens weer ontdekken zal'.
Individueel existeren of zich invoegen in een veronderstelde objectieve
gang der geschiedenis? Wellicht zou men kunnen stellen, dat de geschiedenis zelf tot nu toe uitwijst dat beide vormen van praxis elkaar begeleiden en
als het ware onophoudelijk dialectisch bevruchten. Daar waar de geschiedenis te zeer vergoddelijkt wordt en het individu in haar collectivistische
maalstroom verdwijnt, duikt als potentieel revolutionair naast de proletariër het existentieel georiënteerde individu op.
In een land waarin het oordeel van de historische noodwendigheid zozeer
verabsoluteerd werd dat het gepretendeerde rijk van de vrijheid meer weg
had van het extreemste rijk van de noodzaak, moest de praxis van de proletariër wel plaats maken voor die van de meest extreme individualist. En dan
rijst de vraag: welke praxis is in de Russische situatie het meest waardevol,
die van bijvoorbeeld een Lukács, voor wie het proletariaat het enig werkelijke identieke subject-object van het huidig historisch tijdvak is en die de
contradicties van haar ontwikkeling accepteert gezien de historische noodwendigheid, of die van Pasternak, die zich over politiek niet wenst uit te
laten en Joeri Zjivago laat zeggen: Wanneer ik over al die hervormingen
van het leven hoor, verlies ik mijn zelfbeheersing en word ik wanhopig'?
Vele revolutionairen pasten zich aan bij de `blind werkende kracht van het
gemiddelde', maar de voorspellingen van Dostojewski, Kafka, Kierkegaard
en Berdjajew zijn uitgekomen. Het rijk van de vrijheid is niet via een eenvoudig rechtlijnig schema te verwerkelijken, de geschiedenis staat dat niet
toe. Zij maakt dialectische sprongen, zij geeft en neemt. Je kunt haar lelijke
koppen afhakken, maar op de plaats van het bloed verschijnt weer even snel
een nieuwe afzichtelijke kop. In haar niets ontziende jacht naar het geluk
levert de mensheid dan ook op gezette tijden (van overspannen en vervolgens geknakt vooruitgangsoptimisme) individuen op, die zich liever wortelen
in het goede dat er is, dan ook dat op te offeren aan het herstel van het
kwaad, die de mens niet boven de rest van de natuur wensen te verheffen,
niet alles in het politieke vlak trekken en van mening zijn dat de mens niet
zijn ganse leven aan de geschiedenis, dwz. de omvorming van de natuur
hoeft te wijden. Dan verschijnt de existentiële mens die tracht te leven in
een rijk van waarden dat zich aan de vloed van de geschiedenis onttrekt.

De existentiële praxis van de kunst
Evenals Gombrowicz en Pasternak is Albert Camus de mening toegedaan
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dat de kunst een mens de mogelijkheid biedt op een meer universele wijze
te existeren.
`De kunst heeft ons tenminste geleerd dat de mens niet uitsluitend deel is
van de geschiedenis, maar dat hij ook een bestaansgrond heeft in de natuur
dat voor hem de God Pan niet dood is'.11
Voor Camus is het duidelijk dat de geschiedenis niet de enige en uiteindelijke toetssteen kan zijn. Zijn L'homme révolté is één lang pleidooi voor een
mens die zijn subject niet verliest in de zogenaamde objectieve gang van de
geschiedenis. Camus kan namelijk niet geloven dat er in deze wereld een
diepere zin schuilt. Zovelen zijn er geweest die wel geloofden in een diepere
zin van dat wat er in de wereld gebeurt, zij hebben de straten bezet, overtuigd van de komst van een heilstaat of een duizendjarig rijk. De mens ging
echter langzaam tenonder in een allesoverheersend doel. Wie het doel wil,
heiligt de middelen. In Stalin en Hitler stierf voor Camus de zin van de wereld. Bij het zien opdoemen aan de horizon, als een enorme zwarte zon, van
het grote axioma van onze eeuw, kwam Camus in verweer, in naam van een
innerlijke stem die hem deed zeggen: `Ik ben niet groot genoeg om het zonder eergevoel te stellen'. En verder: Deze wereld heeft op zijn minst één
waarheid -- die van de mens, en het is onze taak haar een bestemmingsgrond
te geven waarmee zij zich tegen het noodlot kan verweren'.
Voor Camus is de enige maat de mens, de mens met zijn eergevoel. Maar
wat is dat eergevoel, zijn er waarden die onafhankelijk van de geschiedenis
geldig zijn voor de mens? `Het gaat er om te weten of de mens, zonder steun
van het eeuwige of van het rationalistische denken, geheel alleen zijn eigen
waarde kan scheppen'.
Sinds de verlichting heeft de mens zichzelf waarden trachten te verwerven
door de gang van zijn eigen menselijk initiatief te beoordelen. In de 18e
eeuw kwam het idee op dat de mens in een vooruitgangsproces gewikkeld
was en de beoordeling van het worden met behulp van het rationalistisch
denken werd de bron waaruit de menselijke waarden dienden te worden
geput. Eerst zocht men de zin van de wereld in God, om die vervolgens in
de mens te zoeken, maar niet in de mens zoals die zich in de natuur, maar
zoals hij zich in de geschiedenis verwerkelijkt. Camus wil nu niet alleen van
God, maar ook van de geschiedenis af, immers, de beoordeling van de gang
van de mens in de geschiedenis heeft slechts nieuwe goden voortgebracht
die het offer van talloze mensenlevens eisten.
`Wij worden gesommeerd te kiezen tussen God en de historie. Vandaar
die verschrikkelijke lust der aarde, de wereld en de bomen te kiezen ... '12
We moeten terug naar de mens van alle tijden, de mens die zich inricht in
de natuur in plaats van strijd met de natuur te leveren. Hoewel hij zichzelf
11 Albert Camus, De mens in opstand (A'dam, 1952), p. 221/222.
12 Albert Camus, Dagboek (A'dam 1969), p. 145.
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met zijn these van de Uebermensch niet aan de consequenties ervan heeft gehouden, kunnen we de opvatting van Nietzsche dat ieder die niet gelooft
aan een kringloop van alle dingen noodzakelijk in een willekeurige God
moet geloven, of dat nu God in de hemel of het socialisme is, als karakteristiek beschouwen voor de gedachtengang van Camus. De boodschap van
Nietzsche ligt volgens de Franse schrijver vervat in het woord schepping. De
herwaardering van alle waarden bestaat uit niets anders dan uit het vervangen van de waarde van de beoordelaar door die van de schepper: de eerbied
en hartstocht voor dat wat is. Hiermee zijn we beland bij de kunst als existentiële praxis.
De revolutionair, wiens rijk slechts in de geschiedenis ligt, zal zeggen dat de
kunst, schoonheid scheppend buiten de geschiedenis om, daardoor de enige
werkelijk rationele schoonheidspoging tegenwerkt: de omvorming van de
geschiedenis zelf in absolute schoonheid. Sinds Rousseau er de aandacht op
vestigde dat de kunst de maatschappij aan de natuur toevoegde, heeft de
hervorming de deugd gekozen en de schoonheid uitgebannen. Kunst mag er
wel zijn, maar moet de vooruitgang dienen.
`Het koortsachtig verlangen, dat de mens doet walgen van een verbrokkelde
wereld maar waarvan hij zich niet kan losmaken, dat is het verlangen naar
eenheid. Het leidt niet tot een weinig betekenende ontsnapping aan die wereld, maar tot een allerdringendste eis. Op die eis is iedere inspanning van
de mens een antwoord; een antwoord op dat onredelijke verlangen aan het
leven de vorm te geven die er aan ontbreekt. De gemoedsbeweging die de
mens de hemel kan doen aanbidden of de andere mens doen vernietigen,
kan ook leiden tot de creatie van een roman, die juist aan die beweging zijn
belangrijkheid ontleent. Immers, wat is de roman anders dan een wereld,
waarin de actie haar vorm vindt', aldus Camus. Hij eist het recht op de kloof
tussen onrechtvaardigheid en rechtvaardigheid, onvrijheid en vrijheid in
één scheppend moment te overbruggen met de schoonheid, omdat de geschiedenis hem leert dat hij die louter antwoordt met de deugd maar al te
vaak nieuw onrecht voortbrengt. Politieke en existentiële praxis dienen hand
in hand te gaan en in elkaar hun grens te vinden.
Als we kijken naar het conflict tussen geschiedenis en individu, de keuze
tussen collectiviteit en existentie, dan ontkomen we evenwel niet aan de indruk dat ook Camus in hetzelfde niemandsland terecht lijkt te komen als
dat waarin we Gombrowicz gezien hebben met zijn waarheid van de concrete mens. Het is namelijk maar al te zeer de vraag of de aristocratische
moraal waartoe Camus in zijn essay oproept, ooit een materiële macht zal
worden, of de opstandeling die ingrijpt in de geschiedenis niet altijd gevolgd
zal worden door een leger conformisten voor wie de doodslag een rekensom
is en vaak dat nog niet eens. Dit geeft ons echter niet het recht deze mens en
zijn moraal te verwijzen naar de onbewuste regionen van de bourgeoisie.
Deze vragende mens die zich geplaatst ziet tegenover een zwijgende wereld,
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is wellicht de universele mens, de mens van alle tijden, die in het hart gegrift zou moeten zijn van iedere revolutionair die streeft naar een verbetering van de levensomstandigheden van de mens en een ontplooiing van
diens vermogens. Pas als dat het geval is zal de revolutionair misschien eindelijk beseffen dat het kristallen paleis, om met Dostojewski te spreken, een
illusie is, alleen al omdat de mens zich het recht voorbehoudt er zijn tong
tegen uit te steken.

De existentiële praxis van de godsdienst
Marx noemde religie de fantastische verwerkelijking van de menselijke essentie. Omdat de menselijke essentie in het aardse leven geen werke lijkheid
bezit, zoekt de mens deze in de religie. Volgens Marx is de religie zowel het
complement van het menselijk tekort alswel een hindernis op de weg naar
haar transcendentie. Zij is niet alleen de symbolische uitdrukking van het
sociale en menselijke drama, zij manifesteert zich ook als een materiële
macht. Die materiële macht in de vorm van het instituut der christelijke kerken is een factor die het leed van de mens verhult en normaliseert door het
als noodzakelijk en door God gewild voor te stellen.
Deze kritiek van Marx is volkomen juist en gerechtvaardigd gezien de vaak
`verderfelijke' invloed van de christelijke kerken. Het punt is evenwel dat
Marx met zijn voorspelling van een communistisch rijk van de vrijheid
waarin de menselijke essentie geen religie meer nodig heeft, een leger volgelingen kreeg voor wie alles leugen en bedrog is behalve de slotfase der
geschiedenis. Het feit dat Marx er op lijkt te rekenen dat zoiets als de godsdienst door het licht van de wetenschap uit de weg geruimd zal worden, getuigt wel enigszins van een positivistische inslag. `Het lijkt wel of Marx weigert de godsdienst te begrijpen', merkt Merleau-Ponty dan ook op. f 3 Door
de religie als maatschappelijk bepaald, als mystificerend en belemmerend
voor te stellen, maakte Marx de weg vrij voor de positivistische, tijdelijke
revolutionair die ieder mens het recht op de religieuze ervaring ontzegt.
De godsdienst afschilderen als surrogaat en verhulling en deze aanvankelijk
rechtvaardige kritiek vervolgens niet nuanceren, maar verheffen tot een absoluut dogma, is dat niet wederom onrecht, bedreven in naam van het recht
en domheid varend onder de vlag van de opheldering? Voor de existentiële
mens is de religieuze ervaring iets wat zich onttrekt aan deze dorre kritiek,
kunst zowel als religie worden gezien als volwaardige existentiemogelijkheden. Luisteren we naar Franz Kafka:
`Het gebed en de kunst zijn hartstochtelijke wilshandelingen: Wij willen de
normaal aanwezig zijnde wilsmogelijkheden die in ons bereik liggen over13 Merlau-Pont,
geerte').

Essays

(Aulaboeken), p. 169 (uit het essay `Marxisme en Wijsbe-
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schrijden en verhogen. Kunst is evenals bidden een hand in het donker uitgestrekt, die iets van de genade deelachtig wil worden, om dan in een schenkende hand te veranderen. Bidden betekent ons in de lichtboog tussen vergaan en worden die alles vervormt werpen, er volmaakt in opgaan om zijn
onmetelijk licht in de broze, kleine wieg van ons eigen bestaan neer te leggen.14
De ons omringende levenswereld is zowel ondoordringbare duisternis als onmetelijke lichtbron, zij neemt ons in zich op en zij geeft ons het leven. Met
de wetenschap zullen we de duisternis nooit geheel kunnen doorvorsen noch
ooit het licht kunnen uitputten, daarom zijn voor de existentiële mens kunst
en gebed, als twee in het donker tastende handen, onontbeerlijke elementen
van de menselijke praxis.
De politieke praxis van het zich invoegen in een veronderstelde historisch
noodwendige voortgang is niet de menselijke praxis zelf, alleen al omdat de
mens zodra de collectiviteit verstart, toch altijd weer bij zichzelf terugkeert.
Is het immers niet een merkwaardige vorm van dialectiek de Russische literator Andrej Sinjavski, die vanaf zijn geboorte van staatswege niet anders
gehoord moet hebben dan dat godsdienst leugen en bedrog is, te horen zeggen: `Wij hebben aan het comfort van de stad en de technische vooruitgang
te danken dat ons geloof in God is verminderd. Omgeven door dingen die
wij zelf hebben gemaakt, zijn wij ons scheppers van het heelal gaan voelen.
Kan ik de Here God in de wereld ontdekken wanneer ik bij iedere stap een
mens tegen het lijf loop? ... Er is nu genoeg over de mens gepraat. Het
wordt tijd om over God te denken'.15
Dat de stemmen van Dostojewski, Solowjew, Berdjajew en Tolstoj geen religieuze fossielen genoemd kunnen worden blijkt uit het feit dat in het Rusland van nu de mens uit het ondergrondse zich toch weer opricht. De naam
van God wordt door de revolutionaire stem niet geschuwd.

Afsluiting
In het voorafgaande hebben we kunnen constateren hoe mensen als Berdjajew en Kafka een bepaald verschijnsel, zoals dat van revolutie en nivellering wel als historisch noodwendig onderkennen, maar gevoed door hun
ethisch bewustzijn in datzelfde oordeel reeds de profetische zekerheid van
het duistere gevolg van die noodwendigheid meedragen en derhalve sterk
geneigd zijn tot politiek fatalisme. Wanneer de jacht naar het rijk van de
vrijheid slechts nieuwe noodzaak in het leven roept, pogen zij de verbrokkeling van de wereld in hun individuele existentie tot eenheid te brengen.
Men zou met Sartre kunnen zeggen dat de filosofie van schrijvers als Kierke14 Janouch, o.c., p. 45.
15 Abram Terts, Fantastische verhalen (A'dam 1971), p. 110/111.
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gaard, Camus, Dostojewski enz. die is van de bourgeoisie die langs de weg
mediteert over zijn eigen mislukking. Dat hun vlucht in de subjectiviteit en
de ontdekking van zg. `grondeloze diepten' alleen maar een heilloze poging
is de mislukking van hun bestaan te sublimeren. Deze visie dient gerelativeerd en aangevuld te worden met de conclusie van dit essay, en dat is de
volgende: de existentiële praxis en het eventueel hieruit volgend politiek f atalisme van bovengenoemde denkers zijn in zoverre waardevol dat ze een
bron van inspiratie vormen voor die generaties na hen die zich weggedrukt
voelen in het door hen voorspelde en/of bestreden collectivisme van een gemeenschap die alles in het politieke vlak trekt. Zij bieden een rijk van waarden dat zich enigszins weet te onttrekken aan de vloed van het historisch relativisme.
Wanneer de existentiële mens zijn stem laat horen kun je niet louter spreken
van de stuiptrekkingen van een bourgeois of het jammeren van een conservatief. Hetgeen hij meent te moeten verdedigen, wenst op te wekken in de
mens, is niet klassegebonden, maar universeel. De primitiviteit, naïviteit en
religiositeit van Kierkegaard, de wens geen pianotoets te worden van Dostojewski, het open gezicht en de instinctieve vrijheid van Gombrowicz, het
menselijk eergevoel van Camus: ieder voor zich roepen zij dat de mens menselijk moet blijven, dat hij zijn plaats in de natuur niet dient te vergeten.
`Hebben kunst en religie geen vaste plaats in de menselijke natuur? Is de
mens niet eeuwig geplaatst tussen dier en God? Dient hij naast zijn verwerkelijking in de geschiedenis niet een plaats in de natuur te behouden, waar
hij het gevoel van verbrokkeling te boven poogt te komen door een scheppende activiteit of een terugtrekken in zichzelf? Zij zullen hierop allen antwoorden met een volmondig `ja'.

Welvaart en welzijn. Wat mankeert er
aan onze welvaartsmaatschappij?*

Harry Hoefnagels en Raf Janssen

Onze maatschappij heet een welvaartsmaatschappij. Die naam past bij haar.
Welvaartsvermeerdering is voor haar niet alleen de dominante doelstelling,
maar ook het middel waardoor zij haar voortbestaan verzekert. Regelmatige
toename van het nationaal inkomen moet het arbeidsbestel doen functioneren. Gestadige verbetering van de materiële welvaart moet de maatschappij
verzekeren van de loyaliteit van haar leden.
De stijgende welvaart heeft het élan waarmee de arbeidersbeweging naar
een andere maatschappij streefde, doen verbleken. Wie voelt er voor de
`sociale verworvenheden' op het spel te zetten? Door de welvaart, die verzekerd werd, kwam een stabilisering van ons maatschappelijk systeem tot
stand.
Toch worden wij genoopt ons te bezinnen op de grondslagen van deze maatschappij. Haar basis, de gestadige welvaartsgroei, is een problematische
zaak aan het worden. Steeds luider klinkt de vraag, of onze welvaart niet ten
koste gaat van ons welzijn. Er zijn tekenen, dat de welvaartsmaatschappij
een maatschappelijke houding verspreidt die haar eigen voortbestaan in gevaar brengt.

Een maatschappij die opgaat in het welvaartsstreven
De welvaartsmaatschappij bracht belangrijke vooruitgang. Alle bevolkingsgroepen kregen de beschikking over ruimere middelen, maar vooral de lagere inkomensklassen zagen hun positie verbeterd. De sociale voorzieningen werden zodanig uitgebouwd, dat niemand meer hoeft te vrezen zonder
bestaansmiddelen te komen. De mogelijkheden om verder onderwijs te ge-

* Ingekorte versie van het hoofdstuk 'De wankele welvaartsmaatschappij' uit het werk
van H. Hoefnagels e.a., De Toekomst staat op het spel: Beschouwingen over het problematische karakter van de huidige maatschappij, dat binnenkort bij de Nederlandsche
Boekhandel Antwerpen/Amsterdam verschijnt. Dit hoofdstuk wordt voorafgegaan
door de hoofdstukken, gewijd aan de oliecrisis en de onmacht van onze maatschappij
tegenover de problematiek van de radicalisering van de vakbeweging, democratie en
planning van de toekomst, het kapitalisme van onze maatschappij, de maatschappelijke
verantwoordelijkheid van de wetenschap.
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nieten werden belangrijk vergroot. Ook aan 'vergeten groepen', zoals de
bejaarden, werd toenemend zorg besteed.
Dat dit alles kon, was te danken aan de economische groei. Hij schiep de
ruimte voor gelijktijdig groeiende bestedingen in de privé-sfeer en toenemende overheidsuitgaven ten behoeve van collectieve voorzieningen. Hij
maakte de voor de welvaartsmaatschappij kenmerkende welvaartstoename
mogelijk. Hij is de basis van de welvaartsmaatschappij.
Het is niet verwonderlijk, dat het verzekeren van groei de centrale doelstelling van deze maatschappij is geworden. Voor de overheid wordt het zeer
belangrijk, de economische bedrijvigheid te stimuleren en te zorgen voor
een gunstige economische ontwikkeling. Politieke partijen, werkgevers- en
werknemersorganisaties vragen niet anders. Allen vinden elkaar in het gemeenschappelijk belang van de economische groei. Verbetering van de
produktiviteit wordt aldus de grote maatschappelijke preoccupatie.
Heden wordt wel de kritiek geuit, dat de welvaartsmaatschappij volkomen
economisch georiënteerd is, dat zij welvaart schept ten koste van wat nodig is
voor werkelijk menselijk welzijn. Is deze kritiek terecht? Is werkelijk uit het
oog verloren, dat welvaartsgroei in dienst moet staan van menselijk welzijn?
Dat welvaart tot welzijn moet bijdragen, is beslist niet vergeten. Uitgangspunt van het denken dat aan de welvaartsmaatschappij ten grondslag ligt, is
altijd geweest, dat welvaartsverhoging nastrevenswaardig is, omdat zij
verruiming van de mogelijkheden voor het realiseren van welzijn betekent.
Als thans blijkt, dat eenzijdig nagestreefde welvaartsgroei ten koste van
menselijk welzijn gaat, is dit niet omdat het welvaartsdenken het belang van
welzijn onderschat. Het is omdat — in tegenstelling tot de leidende gedachte
welvaartsvermeerdering niet zonder meer het menselijk welzijn ten goede komt.
Het moge verwonderlijk schijnen, dat geen probleem wordt gezien in de
verhouding tussen welvaart en welzijn. Maar men geve zich er rekenschap
van, dat de welvaartsmaatschappij berust op de nog altijd gangbare gedachtengang, dat welzijn een subjectieve zaak is. Over de inhoud en opvulling
van welzijn hebben de mensen, ieder voor zich, te beslissen. Zij moeten uitmaken wat zij als welzijn willen. De behoeften die zij voelen, en de prioriteiten die zij opstellen, moeten hier de doorslag geven. Dat betekent dat welzijn een zaak is waar de maatschappij zich niet mee heeft in te laten.
In deze opvatting over welzijn kan de maatschappij met betrekking tot welzijn niet meer doen dan zorgdragen voor het aanwezig zijn van middelen,
die nodig zijn voor het door de mensen gewilde welzijn, zoals dat in de
vraag naar goederen en diensten zijn neerslag vindt. Aan de welvaartsmaatschappij kan geen verwijt gemaakt worden. Zij kwijt zich van haar taak: zij
zorgt door toename van de welvaart voor een betere bevrediging van de
subjectief bepaalde behoeften en daarmee voor welzijn.
Met het oog op de problemen die voor de welvaartsmaatschappij zijn gaan
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rijzen, is het dienstig erop te wijzen, dat deze gedachtengang het overbodig
maakt om in de sociaal-economische politiek aandacht te schenken aan
welzijn. Ook al acht men het evident dat welvaart slechts zin heeft in functie
van welzijn, er is geen probleem om te verzekeren dat een welvaart tot
stand komt die bijdraagt tot welzijn. Welke mogelijkheden tot het realiseren van welzijn geboden moeten worden, kan aan de door subjectieve behoeften bepaalde vraag der individuele mensen worden overgelaten. Wat
zij voor hun subjectieve behoeftenbevrediging nodig achten, is doorslaggevend voor de richting die het welvaartsstreven aanneemt. De maatschappij
bevordert welzijn door het nastreven van welvaart in de zin van verruiming
van de voorziening van goederen en diensten.
Er is iets mis met deze gedachtengang; dat bewijzen de feiten waaruit blijkt
dat met de groeiende welvaart ons welzijn in de knel komt. Bij het zoeken
naar wat mis is, ligt het voor de hand te beginnen met een vraag, die meestal
niet wordt gesteld, maar die de welvaartsgedachtengang bij enig nadenken
doet rijzen: kan welvaart wel gelijk gesteld worden met zuiver quantitatieve
verbetering van de middelenvoorziening? Verzekert een maatschappij die
slechts bedacht is op de vermeerdering van de hoeveelheid van diensten en
goederen, wel echte welvaart?

Het problematische van de nagestreefde welvaartsgroei
Vooraleer wij de problematische kanten van ons welvaartsstreven onder de
loupe nemen, zij erop gewezen, dat het streven naar welvaart niet uitsluitend
negatief gezien mag worden. Een tweetal opmerkingen mogen daaromtrent
geen misverstand laten.
Welvaart, zo mag niet vergeten worden, is een zaak van groot belang. De
basis van alle welzijn wordt gevormd door een redelijke voorziening met
middelen. In bepaalde situaties heeft het verzekeren van de materiële basis
van welzijn zelfs de hoogste prioriteit. Met name met betrekking tot de ontwikkelingslanden moet dit bedacht worden: het verzekeren van economische groei is daar een zaak van levensbehoud.
Op grond van de gevolgen die het welvaartsstreven voor ons welzijn heeft,
zo zij verder opgemerkt, mag niet geconcludeerd worden, dat er een tegenstelling is tussen welvaart en welzijn. Welvaart is wezenlijke voorwaarde
voor welzijn. De vraag die onze situatie oproept, is daarom in eerste instantie, of wij niet voor welvaart houden, wat eigenlijk geen welvaart is. Wordt
niet iets nagestreefd dat de benaming welvaart eigenlijk niet verdient?
De vraag of er niet iets mis is met onze welvaart zelf, wordt wel op heel
scherpe wijze opgeworpen door de situatie die ontstaat met het in zicht komen van de grenzen van de groei. Wat constateren wij? Als wij het huidige
welvaartsstreven voortzetten, stevenen wij op een catastrofe af. De wijze
waarop wij welvaart op dit ogenblik verzekeren, leidt ertoe dat de voor-
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waarden voor welvaart op langere termijn vernietigd worden. Mag zulks
nog wel op welvaart gericht streven heten? Tot werkelijke menselijke welvaart hoort toch ook het perspectief van op langere termijn verzekerde welvaart!
Van deze constatering is het een kleine stap naar de volgende. Het proces
dat groeiende welvaart moet verzekeren, wordt begeleid door zorgwekkende verschijnselen: het milieu waarin wij moeten leven, dreigt zodanig aangetast te worden, dat er niet meer in te leven valt. Dat is, zo begint duidelijk
te worden, meer dan een begeleidingsverschijnsel; het is een zaak die vastzit aan de wijze waarop welvaart wordt nagestreefd.
In dit verband spreken, zoals men wel doet, van de kosten die nu eenmaal
gemaakt moeten worden terwille van de welvaartsgroei, is een merkwaardige wijze van uitdrukken. Hoort leven in een leefbaar milieu dan niet
wezenlijk tot menselijk welvaren? Komt welvaart die het goede leven onmogelijk maakt, niet in tegenspraak met zichzelf?
Hoezeer welvaart losgeraakt is van wat betrekking heeft op het welvaren
der mensen, blijkt in een volgend punt, dat direct van belang is voor de
problematiek waarmee de welvaartsmaatschappij thans worstelt. Men heeft
geen aandacht besteed aan de `sociale kosten' die met eenzijdig welvaartsstreven verbonden zijn: de uitwerkingen van het welvaartsstreven op het
gemeenschapsleven der mensen blijven buiten beschouwing. Bezint men
zich hierop dan blijkt dat hier de oorzaak gezocht moet worden met de
groeiende `maatschappelijke onverantwoordelijkheid', waaraan de welvaartsmaatschappij dreigt te bezwijken.
De moeilijkheden waarmee de welvaartsmaatschappij heden worstelt, komen voort uit het feit dat de mensen de maatschappij steeds minder als hun
maatschappij zien, zich er nauwelijks bij betrokken voelen. Deze afnemende betrokkenheid hoeft niet te verwonderen, gezien de wijze waarop de
welvaartsburgers in het produktie- en consumptieproces zijn ingeschakeld.
Met materiële motieven worden zij bewogen om zonder gedachten over de
zin van hun werk mee te draaien in het produktieapparaat; hetzelfde produktieapparaat zorgt ervoor dat zij zich in het consumptieproces gedragen
als gedachtenloze bereidwillige afnemers van wat geproduceerd wordt.
Wat van de welvaartsburger gevraagd wordt, is het tegendeel van maatschappelijk verantwoordelijk gedrag.
Met het verlorengaan van de betrokkenheid en de verantwoordelijkheid
voor de maatschappij valt de sociale basis weg, waarop de maatschappij, als
het erop aan komt, moet kunnen rekenen. Het eenzijdige welvaartsstreven
vernietigt aldus de voorwaarde voor het verder functioneren van de welvaartsmaatschappij en daarmee het perspectief van blijvende welvaart. Wij
constateren weer, dat het welvaartsstreven zoals dat in onze maatschappij
plaats vindt, in tegenspaak met zichzelf komt. Ook hier blijkt, dat hetgeen
als welvaart geldt, deze benaming eigenlijk niet verdient.
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De laatste beschouwing brengt aan het licht, dat welvaartsstreven om wille
van zijn eigen continuering er niet omheen kan rekening te houden met wat
welvaart in strikte zin overstijgt. Het moet afgestemd zijn op hetgeen nodig
is voor het verzekeren van het sociaal goed functioneren van de samenleving, op een samenleving die als samenleven gezond is. Dit valt niet meer
onder hetgeen men gewoonlijk onder welvaart verstaat. Het hoort eerder
onder hetgeen het woord welzijn tot uitdrukking wil brengen. Is het niet een
aspect van welzijn dat meer dan iets anders de naam `sociaal welzijn' verdient?
Wat is de teneur van hetgeen uit deze beschouwing over het problematische
van onze welvaart naar voren kwam? Datgene wat de welvaartsmaatschappij als welvaart nastreeft, is slechts welvaart in zeer enge zin. Het gaat, zoals
reeds bij de analyse van het welvaartsdenken bleek, louter om de vermeerdering van de quantiteit der ter beschikking staande goederen en diensten.
Welvaart zo eng gevat komt met zichzelf in tegenspraak, omdat het niet
meer de uitdrukking voor welvaren is en daarmee zijn relatie tot welzijn
verliest.

Welvaart en welzijn: een onoverbrugbare tegenstelling?
De ervaring van het welzijn dat in de knel komt, heeft voedsel gegeven aan
de gedachte, dat wij ons welvaartsstreven zouden moeten temperen. Datgene wat voor welzijn nodig is, zou de voorrang moeten krijgen op de eisen
die de verhoging van de welvaart stelt. Welzijn en niet welvaart zou als centrale doelstelling het maatschappelijk leven moeten beheersen.
Deze reactie betekent dat men is gaan onderkennen dat verhoging van welvaart, in de zin zoals onze maatschappij die nastreeft, nog geen welzijn garandeert. Welzijn is geen situatie die vanzelf tot stand komt als de mensen
ruim voorzien worden met de middelen waarmee zij zelf, ieder voor zich,
hun welzijn moeten zien te realiseren. Het totstandbrengen van welzijn, zo
concludeert men, vraagt een daarop gerichte systematische maatschappelijke inspanning.
De gedachte van een op welzijn gerichte maatschappijorganisatie, die vooral uit kringen van het welzijnswerk naar voren komt, stuit op weerstand.
Dat is niet verwonderlijk; zij geeft aanleiding tot enige huiver. Tegenover
de gangbare, subjectivistische opvatting van welzijn stelt men een opvatting
die misschien het beste als `objectivistisch' gekenmerkt kan worden. Welzijn, zo luidt de redene ri ng, is niet een aangelegenheid die aan de individuen
overgelaten kan worden; het is een zaak die gebonden is aan objectieve
voorwaarden, welke door de maatschappij gerealiseerd moeten worden.
Daarin ligt de suggestie opgesloten, dat voor de mensen uitgemaakt zal moeten worden, wat voor hun welzijn nodig is. Leidt dit niet tot een situatie
waarin overheidsinstanties bepalen wat de mensen tot welzijn strekt? De
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vrees dat de mensen aldus objecten worden van sociale zorg en consumenten
van de door de overheid verstrekte welzijnsvoorzieningen, is niet ongegrond. Een tendens in die richting is niet geheel afwezig in het Nederlandse
welzijnswerk.
Zoals onze analyse aantoonde, zijn de opvattingen van degenen die tegenover dit welzijnsdenken vasthouden aan de gedachtengang van de welvaartsmaatschappij, niet houdbaar. Toch verdient één element in hun denken alle aandacht. Welzijn, zo moet hun toegegeven worden, is en blijft een
zaak waarover de mensen zelf moeten beslissen. Dat de mens zelf over zijn
bestaan beslist, zelf uitmaakt wat waardevol is, vormt juist een wezenlijk
aspect van welzijn. Zelfbepaling hoort wezenlijk tot menselijk welzijn.
De standpunten die hier botsen, schijnen tot de conclusie te voeren dat het
probleem van de verzekering van welzijn onoplosbaar is. Laat men, zoals
dat in de welvaartsmaatschappij het geval is, de beslissing wat welzijn is,
over aan de mensen, dan komt men — dat leren de feiten -- tot een maatschappelijke toestand die niet in overeenstemming is met wat objectief voor
welzijn nodig is. Het verwerkelijken van een maatschappelijke toestand
overeenkomstig de objectieve eisen van welzijn, zoals de pleitbezorgers van
een `welzijnsmaatschappij' willen, zou weinig overlaten van de zelfbepaling,
die toch wezenlijk is voor welzijn.
Dit dilemma zonder uitzicht, waarop de in Nederland gevoerde discussie
over welvaart en welzijn uitloopt, blijkt bij nader toezien vals te zijn. De
situatie zoals hij bestaat en die de `welvaartsdenkers' bestendigd willen
zien, maakt slechts in schijn zelfbepaling mogelijk. De mensen die als aan
zichzelf overgelaten individuen ieder voor zich moeten bepalen wat hun tot
welzijn strekt, vormen in feite de gewillige slachtoffers van bepaling van
buiten-af. Zij staan vrijwel weerloos bloot aan de met ons produktiestelsel
verbonden inspanning om de behoeften te scheppen die nodig zijn om de
voortbrengselen van het produktieproces met winst af te zetten. Wat valt
omgekeerd te verwachten van de welzijnsmaatschappij die tegenover de
welvaartsmaatschappij wordt gesteld? Niet een samenleving die weet te
realiseren wat nodig is opdat de mensen die haar vormen, welzijn kunnen
vinden. Datgene wat een het maatschappelijk leven beheersend apparaat
voor de mensen nodig acht, zullen de mensen als welzijn moeten nemen.
Men moet wel tot dit valse dilemma komen, omdat men niet anders weet te
denken dan in de termen waarin het probleem van de verhouding tussen
individu en samenleving in onze maatschappij zich stelt. Tegenover een individualistische opvatting van welzijn kan dan alleen een collectivistische
worden gesteld. Vanuit de individualistische opvatting komt men tot een
aanpak waarin van het gezamenlijke welzijn weinig terecht komt en het individu slechts schijnbaar aan zijn trekken komt. De collectivistische aanpak
laat van de menselijke zelfbepaling weinig over en verzekert slechts in schijn
gemeenschappelijk welzijn.
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De welzijnsmaatschappij, zoals zij bepleit wordt, heeft een fundamentele
trek met de welvaartsmaatschappij gemeen: ook voor haar bestaat de samenleving uit naast elkaar levende individuen. Het welzijnsdenken kent
evenmin als het welvaartsdenken de gedachte dat de mensen samen het subject van hun eigen samenleven zouden moeten vormen, dat welvaart en welzijn zaken zijn die de mensen samen zouden moeten realiseren. Als in de
praktijk blijkt, dat de ieder voor zijn eigen welzijn zorgende individuen de
voorwaarde voor aller welzijn, het gemeenschappelijk welzijn, in gevaar
brengen, ziet men geen andere mogelijkheid dan dit aan een `instantie' toe
te vertrouwen. De staat, die al lang zijn rol van `Stat gendarme' heeft opgegeven en die de verantwoordelijkheid voor de welvaart op zich heeft genomen, wordt nu `l'Etat providence', die ook de zorg voor het welzijn van de
burger op zich neemt.
Is, op de keper beschouwd, het verschil tussen het welvaartsdenken en het
welzijnsdenken wel zo groot? Is het tenslotte niet een kwestie van hoever men
de individuen in feite aan zichzelf overlaat? Moet men halfweg blijven staan
bij de ontwikkeling van het apparaat dat voor de mensen moet zorgen, of
moet men dit apparaat zo perfectioneren, dat het tenslotte alles gaat omvatten?

Sociaal welzijn
Wanneer men tegenover de falende `subjectivistische' welzijnsopvatting heil
zoekt bij een 'objectivistische' bepaling van welzijn, stelt men zich een opgave die bij voorbaat gedoemd is te mislukken. Men wil met het redenerend
verstand inhoud geven aan wat slechts in de praktijk van het leven duidelijk
kan worden. Men vergeet, dat in een proces van pogen en falen de mensen
moeten leren wat hun werkelijk tot welzijn strekt. Zodra men dit wel bedenkt, constateert men onmiddellijk waar het eigenlijke probleem ligt: de
samenlevende mensen zijn niet in staat om op grond van de lessen die de
ervaring brengt, de koerswijziging tot stand te brengen die geboden is.
Karakteristiek voor onze maatschappelijke situatie is, dat wij duidelijk zien
dat wij op de verkeerde weg zijn, maar dat wij niet in staat zijn daarop terug
te keren. Wij constateren dat het zelfzuchtige handelen van allen, ieder voor
zich, tot een situatie leidt die eigenlijk niemand wil, maar wij zijn niet bij
machte daar iets aan te doen. Wat zou nodig en voldoende zijn voor een
meer bevredigende situatie? Dat de samenlevende mensen bij machte zouden zijn de verwerkelijking te verzekeren van datgene waarvan, mede op
grond van de opgedane ervaringen, redelijkerwijze verwacht mag worden
dat het hun welzijn beter zal dienen. Maar wat is de conditie daarvan? Een
samenleving die werkelijk het samenleven van met elkaar verbonden mensen is!
Wij worden in dezelfde richting gewezen, als wij ons nader bezinnen op de
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onmogelijkheid om aan geïsoleerde, op zichzelf gestelde individuen de beslissing over te laten wat hen tot welzijn strekt. Over menselijk welzijn en
menselijke ontplooiing kunnen slechts verstandige gedachten worden ontwikkeld door mensen die samen over de problemen van een menswaardig
leven nadenken. Wat veronderstelt dit? Een samenleving die door echt sociaal leven gedragen wordt.
Hier ligt tenslotte ook het fundamentele probleem van onze maatschappij.
Zij wordt niet ervaren als de eigen maatschappij, als het maatschapsverband
van met elkaar verbonden mensen. De maatschappij is voor de mensen die
haar vormen, een als vreemde macht ervaren apparaat, waarvan men zonder enige scrupules tracht te profiteren zonder daar iets tegenover te stellen. Geen wonder dat er steeds minder sprake is van gemeenschapszin, die
ertoe aanzet het eigen handelen af te stemmen op hetgeen voor het `algemeen belang' nodig is.
Van de huidige maatschappij moeten wij vaststellen dat zij niet beantwoordt
aan wat nodig zou zijn om haar eigen leven op het realiseren van menselijk
welzijn te richten. Wij moeten echter tegelijk nog iets anders vaststellen: zij
voldoet niet aan wat nodig zou zijn om als bevredigende samenleving ervaren te worden. Juist daarom is zij als samenleving niet gezond en is zij niet
opgewassen tegen de opgaven die op haar afkomen.
Deze tweede constatering is van groot belang. Wat blijkt hier namelijk? Dat
datgene waarvoor boven de term sociaal welzijn werd gesuggereerd, de verbinding vormt tussen het `wel zijn' der individuen en het `wel zijn' van de samenleving. Sociaal welzijn in de zin dat de mensen zich verbonden weten
en zich in hun gemeenschap geborgen voelen, is een wezenlijk onderdeel
van menselijk welzijn; het is tevens datgene wat maakt dat de samenleving
als samenleven van mensen goed functioneert.
Hier moet het fundamentele gebrek van de welvaartsmaatschappij gezocht
worden. De gedachte van een maatschappij van met elkaar door `maatschap'
verbonden mensen is haar vreemd. De zorg voor het algemene, het gemeenschappelijke, wordt toevertrouwd aan een apparaat dat buiten de mensen
om werkt. Men denkt de mensen te verbinden met hun maatschappij door
de welvaart en de verzorging die ieder als individu van haar mag verwachten.
Ondanks de sociale vooruitgang die de welvaartsmaatschappij bracht, zijn
de verhoudingen in de samenleving niet `socialer' geworden, is de maatschappij niet meer gaan beantwoorden aan wat van het samenleven van
mensen mag verwacht worden. Echt sociaal perspectief is in het streven der
welvaartsmaatschappij niet aanwezig. Wat als `sociale verbeteringen' wordt
nagestreefd en zelfs wat als `sociaal welzijn' wordt bevorderd, heeft geen
betrekking op verhoudingen die meer sociaal worden gemaakt. Het is uiteindelijk een zaak die individuen betreft: de individuele welvaart wordt
verhoogd, aan individuen wordt een betere verzorging geboden.
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De `welvaartsdenkers' hebben geen oog voor wat hier als de inhoud van sociaal welzijn naar voren komt. Maar evenmin is dat het geval bij de pleitbezorgers van de `welzijnsstaat'. Dat is de reden waarom hun discussie eindigt in de impasse van een vals alternatief.
Uit deze impasse leidt, zo moet duidelijk geworden zijn, slechts één weg: de
voorwaarden moeten geschapen worden die het de mensen mogelijk maken
ten aanzien van hun welzijn samen de beslissingen te nemen die redelijk verantwoord zijn. Dit veronderstelt mensen die werkelijk samenleven, die een
werkelijk menselijke samen-leving vormen. Het streven naar de verwerkelijking van deze situatie, naar de verwerkelijking van sociaal welzijn in de
eigenlijke betekenis van het woord, is de weg voor het oplosbaar maken van
de problemen van onze samenleving.
Dit streven heeft allerlei consequenties die hier niet behandeld kunnen worden. Slechts op één ding zij gewezen: men zal tot een economie moeten komen waarin tot uitdrukking komt dat zij een zaak is van met elkaar verbonden en solidaire mensen. Tenzij zulks gebeurt, kan de economie — en meer
in het algemeen het maatschappelijk leven — niet door de mensen ervaren
worden als hun eigen zaak. Of dit verwezenlijkt kan worden zonder dat een
einde gemaakt wordt aan het kapitalistische rentabiliteitsbeginsel, is een
vraag waarvan wij de beantwoording aan de lezer overlaten.

Politiek overzicht

Door ziekte van de auteur komt deze maand het internationale en Nederlandse maandoverzicht te vervallen. Wij wensen Dr. Hermans een spoedig en algeheel herstel toe.
Redactie

• België: Einde maand december - maand januari 1975
In de sfeer van Kerstmis en Nieuwjaar
gunnen oorlogvoerende mogendheden of
andere vijanden elkaar zelfs een wapenbestand. De politici gaan op Kerstreces en
iedereen komt weer even op adem. Even
maar, want de onzekerheid waarmee het
oude jaar begraven werd, duikt vlug weer
op: onzekerheid over materiële bestaansvoorwaarden, over de stevigheid van het
bedrijfsleven, over de vastheid van de
werkgelegenheid, over de relaties tussen
de verschillende politieke partijen enz.. .
De `suspense' omtrent de aankoop van gevechtsvliegtuigen ter vervanging van de
Starfighter, even geluwd in de feestperiode, flakkerde ook weer op. België, Nederland, Denemarken en Noorwegen zullen in principe gezamenlijk overgaan tot
de aankoop van een all-round vliegtuig,
dat geschikt is om de taken in Nato-defensie-verband uit te voeren. De koop van de
eeuw! De keuze gaat tussen de twee Amerikaanse vliegtuigen YF-16 van General
Dynamics en YF-17 Cobra van Northrop,
de Zweedse Viggen en de Franse Mirage
Fi/M53 van Dassault. Nu blijken de meningen omtrent deze vier types nogal verdeeld te zijn. Terwijl de Nederlanders, de
Denen en de Noren geneigd zijn de Amerikanen de penning te gunnen, schijnt
België de voorkeur te geven aan de Mirage. Nou ja, de gustibus non est disputandum, maar daar gaat het hem waarschijnlijk niet om!
Zowel internationaal als louter nationaal
bekeken, schijnt de aankoop van nieuwe
gevechtsvliegtuigen nogal wat politieke
voeten in de aarde te hebben. Dat oorlogstuigen na gemeenschappelijk overleg
aangeschaft worden, is op zich al een ietwat vreemd verschijnsel. Daarbij wordt
de vraag gesteld of de veiligheid alleen

door bewapening kan worden gewaarborgd. Is er werkelijk geen andere mogelijkheid? Maar goed, aan de militaire verplichtingen als zodanig die de Nato heeft,
schijnt geen ontkomen: men is nu
eenmaal bondgenoot van een in-se militair orgaan, of men is het niet. Maar intussen is de publieke opinie wel allergisch
geworden voor de idee dat zowat dertig
miljard gespendeerd moeten worden aan
oorlogsvliegtuigen, in een tijd waarin versobering en gematigdheid gepredikt worden. De argumentatie van Minister Vanden Boeynants valt in dovemansoren, ook
al is ze binnen een bepaalde context geheel of gedeeltelijk gegrond. Ook de geruststelling dat de regering het beste
vliegtuig aan de beste prijs en met de
beste (economische) compensaties zal kopen maakt niet veel indruk. De aankoop
zal o.i. toch gebeuren; de protestbetoging
van 12 januari ten spijt. Deze vlieger zal
nog wel opgaan, misschien wel wat later
dan verwacht, aangezien ook de CVP, die
dan toch regeringspartij is, enig voorbehoud maakt.
Misschien wordt 1975 voor het Belgische
leger `het Jaar van de Mirage(?)'. Voor
elk wat wils, zouden we zeggen: er is nu
al het Monumentenjaar, het Heilig Jaar,
het Jaar van de Vrouw. Voor Minister
Michel wordt het wellicht het grote jaar
van de fusies der gemeenten. Het is logisch dat kleine leefgemeenschappen samengesmolten worden tot entiteiten, die
wat de omvang en de dichtheid van de bevolking betreft, beantwoorden aan wat heden ten dage een `gemeente' kan worden
genoemd. Dat die logica wel eens de psychologie van de doorsnee-burger over het
hoofd ziet, is niet denkbeeldig: immers in
de gemeente — en vooral dan in een klei-
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ne gemeente -- speelt de politiek zich nog
in mini-formaat af, beleeft de inwoner de
democratie in een zeer persoonlijke vorm;
namelijk in een onmiddellijk, gemakkelijk
en spontaan contact tussen `regeerders' en
`geregeerden'. Bij de fusie van een reeks
gemeenten is het niet uitgesloten dat de
overheid wat vér komt te staan van de bevolking die ze moet administreren. Komt
daarbij nog het probleem van de naamgeving. Hopelijk zal er rekening gehouden worden met de bestaande namen, die
in het volksgebruik wortelen en van oudsher met het volksleven vergroeid zijn.
Er roerde ook wat bij pers, radio en televisie. De kranten ontvangen dezer dagen
hun overheidssteun, die uiteraard welkom
is, maar eigenlijk niet veel aarde aan de
dijk brengt, gezien de verhoging van de
posttarieven, de stijging van de papierprijzen en de hogere loonkosten. Intussen
wordt in syndicale en politieke kringen
gedacht aan een mogelijke afschaffing van
de zaterdagpost. Een dergelijke beslissing
zou een grove bedreiging zijn voor de
vrije meningsuiting, aangezien radio en
televisie dan het monopolie van de informatie en het nieuws hebben van vrijdagtot maandagochtend. Hier raken we
echter aan een delicaat probleem, met name de verhouding tussen de geschreven
en de gesproken pers. Botert het niet zo
goed tussen deze beide, tussen de politici
en de BRT-RTB loopt het al evenmin van
een leien dakje. De discussie gaat over de
mogelijkheid tot objectieve informatie,
over de dosering van de benoemingen van
journalisten, over het ideologisch evenwicht, over de oprichting van zogenaamde zendgemachtigde verenigingen ... een
moeilijke strijd, die vooralsnog niet uitgestreden is. Intussen vergastte de ACODBRT de kijkers op een drietal weken van
stakings- en prikacties. Door een ruzie op
hoog niveau rond enkele aanstellingen en
eventuele latere benoemingen, waarover
een meningsverschil bestond tussen het
socialistisch syndicaat en de politici, werd
de BRT bijna lamgelegd: dat heeft nochtans niet belet dat er uitvoerig bericht
werd over `de affaire Van Mechelen'.
Er is inderdaad een politiek incident ont-

staan sinds het Hoog Comité van Toezicht
een dossier heeft overgemaakt aan het
parket; dat op zijn beurt Kamervoorzitter
Dequae verzocht heeft de parlementaire
onschendbaarheid van Oud-Minister Van
Mechelen te laten opheffen. Hij wordt er
namelijk van verdacht op administratief
onregelmatige wijze een Turnhouts meubelbedrijf te hebben bevoordeeld. Op de
keper beschouwd lijkt het een beetje
vreemd dat de Kamer thans op grond van
art. 90 van de Grondwet de zeer ongebruikelijke procedure tot inbeschuldigingstelling van een minister moet inzetten.
Wegen die meubelen dan zwaarder door
dan de RTT-zaak of de computers en de
torengebouwen, waarover we berichtten
in ons vorig politiek overzicht? Wordt het
politiek evenwicht ook nagestreefd waar
het de schandalen betreft: ieder zijn
schandalenkluif?
Ondertussen werd de vraag naar de ministeriële verantwoordelijkheid al maar
scherper gesteld. Een voorontwerp van
een wet ter zake is reeds klaar, waarin de
rechtsverantwoordelijkheid van ministers
terdege wordt geregeld. Ministers over
wie ongunstige berichten de ronde doen,
zouden het recht krijgen op eigen initiatief
hun zaak voor te leggen aan de voorzitter
van het Hoog Comité van Toezicht.
Wordt dan een misdrijf geconstateerd,
dan gaat het dossier naar de kamervoorzitter. Blijkt de minister in kwestie onschuldig te zijn, dan gaat het rapport van
het onderzoek naar de eerste-minister en
moet het uit zijn met de verdachtmaking.
Het is eigenlijk bedroevend dat in een
klein land als het onze zo weinig wederzijds vertrouwen en solidariteit bestaan.
Het zal er vermoedelijk nog niet op beteren. Het debat over de splitsing van het
kiesarrondissement Brussel is nog zo een
zaak, waarover veel inkt zal vloeien en
veel woorden de ether zullen ingaan. We
wachten voorlopig af: als het om Brussel
gaat, koesteren we doorgaans weinig illusies.

Helma De Smedt
26 januari 1975.

Een heel groot boek
voor een heel kleine prijs
(vergelijkt u maar eens in de boekbesprekingen ...)

streven

biedt per jaargang: 1.150 pagina's groot formaat

Lager secundair technisch
na de lagere school
Hoger secundair beroeps
Hoger secundair technisch
Industrieel wetenschappelijke
na elke vorm van lager secundair
Hoger technisch onderwijs
Korte type over twee jaar
na elke vorm van hoger secundair
voor jongens en meisjes
Hoger technisch onderwijs
Korte type over drie jaar
na wetenschappelijke A
Latijn - Wiskunde
Industrieel wetenschappelijke
na andere
Humanioravorm of hoger
secundair technisch
mits examen wiskunde
voor jongens en meisjes

Sociale promotiecursus
zaterdag
na Hoger secundair
offset
(repro, montage, copie en drukken)
lay-out
(typografie, fotografisch zetten)
grafiek
zeefdruk

Lager en Hoger Instituut
voor Grafisch Onderwijs
Oude Houtlei 38, 9000 Gent
telefoon (091) 232223 of 253573

Hoger
Technisch
Instituut
SINT-LIEVEN
Gildestraat, 7 — GENT
tel. (09) 23.20.57

Afdeling Al 2e graad:
—technisch ingenieur
in de industriële scheikunde
— technisch ingenieur
in de gistingsbedrijven

Afdeling Al le graad:
—bedrijfsassistent
in de gistingsbedrijven
— laboratoriumassistent
in klinische scheikunde
— laboratoriumassistent
in industriële scheikunde
Voor jongens en meisjes
De school beschikt over een pedagogie voor jongens.
De meisjes kunnen volledig pension nemen in een meisjes-home.

HOGER TECHNISCH INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
Kapucijnenvoer, 39, 3000 Leuven . Tel. 016/284.21
Paramedisch Hoger Onderwijs van het korte type
Gegradueerde ziekenhuisverple(e)g(st)er — kinderverpleegster —
psychiatrische verple(e)g(st)er — sociale verple(e)g(st)er — Vroedvrouw
Aanvullend Secundair Beroepsonderwijs
Verpleegassistenten — Ziekenhuisverpleegsters
Internaat (eerste jaar verplicht) en externaat
Inlichtingen en inschrijvingen
Tijdens het schooljaar
— op zaterdag van 10 tot 12 uur
Tijdens de vakantieperiodes
— op dinsdag en donderdag van 14 tot 16.30 uur
— op zaterdag van 10 tot 12 uur

Forum

De DDR als instrument van
de Russische Westpolitiek
Naast het onderzoeken van de problematiek Duitsland en de koude oorlog in de
periode 1945-1972 worden door Ernst
Nolte in zijn voortreffelijk geschreven
boek Deutschland und der Kalte Kriegl
ook de historische grondslagen van het
in 1945 ontstane conflict tussen Oost en
West geanalyseerd. In het kader van de
bespreking van Ernst Nolte's boek willen
wij de problematiek van de DDR als instrument van de Russische Westpolitiek
onderzoeken.
Met de ondertekening van het Basisverdrag met de DDR in december 1972 sloot
de Bondsrepubliek Duitsland een fase van
zijn Oost- en Duitslandpolitiek af, die met
het verdrag van Moskou van 12 augustus
1970 geopend was.
Voor de Sovjet-Unie had het Basisverdrag
een tweeslachtige betekenis. Enerzijds was
het een bevestiging van Duitsland betreffende aspecten van het verdrag van Moskou, dat door de bekrachtiging van de status quo in Europa niets wezenlijk nieuws
mede bracht, anderzijds opende het in de
verhouding tussen de beide Duitse staten
onderling een proces dat — in de opvatting
van de Bondsregering — van een `naast
elkander' — tot een `met elkander' — bestaan van de beide delen van Duitsland
voeren moest.
Welke dynamiek dit proces ontwikkelen
zal, is momenteel, ondanks het feit dat
het Basisverdrag meer dan twee jaar geleden tot stand is gekomen, nog niet te
overzien. Niettemin is het juist de onoverzichtelijkheid van de ontwikkeling die
de Sovjet-Unie zal dwingen het dynamische aspect van het Basisverdrag en daarmee de verdere ontwikkeling in de betrekkingen tussen de beide Duitse staten met
grote aandacht te volgen. Immers, de
Duitse kwestie raakt onmiddellijk de

Europese veiligheid en daarmee de veiligheid van de Sovjet-Unie in het bijzonder.
Het Basisverdrag is voor ons aanleiding
om terug te blikken op de bemoeiingen
van de Sovjet-Unie met het probleem
Duitsland. Daarbij kunnen er perioden
van tien jaar worden onderscheiden.
In 1948 en 1949 poogde Stalin West-Berlijn hoe dan ook in handen te krijgen. Het
ging er de Sovjet-Unie om met Berlijn het
politieke centrum van de Duitse Natie in
het bezit te hebben, teneinde in geheel
Duitsland een beslissend woord mee te
kunnen spreken. Dit speelde zich af vóór
de oprichting van de beide Duitse staten
en in een tijd dat de splitsing van Europa
tot twee vijandig tegenover elkaar staande blokken nog niet als definitief onderkend werd.
De crisis van 1958 en 1959 daarentegen
betrof een beperkter aangelegenheid: de
maximale bedoeling, welke destijds door
Walter Ulbricht met veel nadruk nagestreefd werd, was een vredesverdrag met
de beide Duitse staten of ten minste met
de DDR te forceren. Natuurlijk was geen
van de westerse mogendheden toen in een
vredesverdrag met beide Duitse staten geinteresseerd, waarmee niets te winnen viel,
maar wèl de Bondsrepubliek verloren kon
worden. Als minimale oplossing bleef
voor de Sovjet-Unie en haar bondgenoten
de noodzaak over de DDR tegen WestBerlijn en daarmee tegen de aantrekkingskracht van het `gouden Westen' af te
schermen. Met de bouw van de Berlijnse
muur in augustus 1961 trok de DDR zich
inderdaad op deze minimale oplossing terug.
Een derde hoogtepunt bereikte de confrontatie tussen Oost en West met het afbreken van de gesprekken over het afzien
van het gebruik van geweld tussen de Sovjet-regering en de regering-Kiesinger in
Bonn in juli 1968, de bezetting van Tsjechoslowakije in augustus van dat jaar en
de Berlijn-crisis van begin 1969. De DDR

562

stond in dit geval niet meer in het centrum
van de belangstelling. Immers, hoewel de
consolidatie van de DDR tegenover het
Westen nog een rol speelde, waren de ontwikkelingen van het communisme in Tsjechoslowakije van meer beslissende aard.
De gevechten aan de Ussuri-rivier in februari 1969 en het gestegen oorlogsgevaar
met de Volksrepubliek China verzwakten
echter de Russische onderhandelingspositie ten opzichte van het Westen. De Kremlinleiders leverden dan ook een bijdrage
tot de oplossing van de accute Berlijncrisis en tekenden op 12 augustus 1970 een
verklaring met Bonn waarin van het gebruik van geweld wordt afgezien en sloten
vervolgens in september 1971 een viermogendheden-overeenkomst inzake Berlijn, waarbij de regering Brandt-Scheel de
politieke en territoriale realiteit in Midden-Europa erkende en de Sovjet-Unie
ervan afzag verder tegen de Bondsrepubliek te ageren.
Ook bij dit laatste bleek nog eens dat de
verhouding van de Sovjet-Unie tot de
DDR toch grotendeels een functioneel
karakter draagt: de Kremlinleiders sloten
met de voor hen oneindig veel belangrijkere Bondsrepubliek een compromis om
met betrekking tot de defensiepolitiek van
de Sovjet-Unie in Centraal Europa niet
op één been behoeven te staan; dat wil
zeggen, niet alleen van de in de DDR en
Tsjechoslowakije gestationeerde Russi-
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sche troepenmacht afhankelijk te zijn,
maar ook een andere troef in handen te
hebben, namelijk een ontspanningsovereenkomst die het gevaar van een militaire
confrontatie in Midden-Europa vermindert. Deze troef is voor de Sovjet-Unie zo
belangrijk, aangezien een militair conflict
in Centraal-Europa een onbegrensde militaire escalatie ten gevolge kan hebben.
Maar deze ontspanningsovereenkomst
heeft de Sovjet-Unie dan ook een prijs gekost die enerzijds bestond uit concessies
van de DDR aan de Bondsrepubliek (onder andere verbetering van telefoon-, transit- en reizigersverkeer tussen de beide
Duitslanden) en anderzijds uit het stoppen
van machtspolitieke, ideologische en subversieve activiteiten in het Westen.
Ten slotte moeten wij eindigen met een
beschouwing over de vraag of de Kremlinleiders nog hopen de Bondsrepubliek,
onder opoffering van de DDR, tot Finlandisering, dit wil zeggen neutralisatie over
te kunnen halen.
Hoewel deze vraag moeilijk te beantwoorden valt, kan geneigd worden tot de
opvatting dat van prijsgeven van de DDR
door de Sovjet-Unie, althans voorlopig,
geen sprake is. Duidelijk is evenwel dat
de Sovjet-Unie de Bondsrepubliek reeds
als grote mogendheid en niet meer als een
politieke dwerg beschouwt.
L. L. S. Bartalits

1 Ernst Nolte, Deutschland and der Kalte Krieg, R. Piper and Co. Verlag, München,
1974, 755 pp.

Een boek
voor Simon Wiesenthal
Boeken kunnen gevaarlijk zijn. Dit boekt
is gevaarlijk. Gevaarlijk voor de zelfzuchtige, de trouweloze en de lakse. Acht essays, gewijd aan Simon Wiesenthal en zijn
werk. Simon Wiesenthal, bekend als de
gedreven en niet klein te krijgen speurder
naar nazi-misdadigers, minder bekend
maar zeker even belangrijk als gedreven
en onvermoeibaar publicist over de misdaden van de nazi's. Vijfentwintig jaar
onophoudelijk bezig zijn met het verleden, een verleden zo gruwelijk dat een
mens niet weet wat hij ermee beginnen

moet, hoe hij er ook maar aan beginnen
moet het te verwerken.
Simon Wiesenthal is een bijzonder mens
en het is wel tragisch, dat we deze menselijke man zoiets bijzonders zouden moeten vinden. Mensen die door alles heen,
door alle gebrokenheid van onze existentie heen, een mens onder de mensen weten
te blijven, die een hartelijke glimlach
weten te behouden en een vriendelijke
oogopslag en die kunnen blijven lachen
om een komieke situatie en een goeie
grap. Simon Wiesenthal weet ervan, van
ons bloedend en gebroken staan in deze
wereld. Hij heeft in concentratiekampen
gezeten, op de vlucht was de angst durend zijn metgezel en twee keer heeft hij
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gedacht aan de dood als laatste weg en
mogelijkheid. Simon Wiesenthal is een
jood. Wat maakt de jood tot jood voor
Simon Wiesenthal? Hij zegt: `De jood
draagt de onzichtbare graven van zijn
voorvaderen op zijn schouders mee, maar
zelf vormt hij de levende grafsteen van
zijn familie. En dit gevoel kan hij tenslotte niet verdringen. Op de grafstenen mogen de namen der doden met het stof van
jaren zijn bedekt — eenmaal komt de dag
waarop de stromende regen de letters
weer te voorschijn brengt. Het lot onzer
voorvaderen, dat in ons bewustzijn was
verbleekt, komt door de vervolging weer
duidelijk te voorschijn' (blz. 14). Een jood,
aldus Wiesenthal, is iemand die behoort
tot een gemeenschap van lotsverbondenen. Dit alles impliceert niet in het minst
dat Wiesenthal slechts aan joden denkt
als hij het heeft over de nazi's en hun
euveldaden. Niet zes miljoen joden, maar
elf miljoen mensen zijn het slachtoffer
geworden van het Hitlerregime.
Wiesenthal onderscheidt oorlogsmisdaden — handelingen, die ingaan tegen de
oorlogswetten, die al voor de Eerste Wereldoorlog werden vastgesteld — en misdaden tegen de mensheid, nazimisdaden:
moord, vernietiging, slavernij, deportatie,
vervolging vanwege politieke overtuiging,
ras of religie, zowel in vredes- als in oorlogstijd. Wiesenthal stelt hoofdzakelijk de
nazi-wandaden aan de kaak. In de grond
van de zaak is Wiesenthal een praktische
moralist, die een oude waarheid verkondigt: volkerenmoord vernietigt meer dan
de te vermoorden mannen, vrouwen en
kinderen. Volkerenmoord vernietigt het
zelfrespect van al degenen die het treurspel hebben aangezien, geduldig en zonder protest. Dan komt de gewetenswroeging, het schuldbesef. Dan volgt de verdringing en van daaruit de reële mogelijkheid tot nieuwe wreedheden en martelpartijen. En zo maar verder, in alle eeuwen der eeuwen. Trekt daarom een duidelijke scheidslijn tussen uzelf en degenen
die moorden. Veroordeelt hun daden in
het openbaar. Zwijgt niet en nooit, want
hij die zwijgt, wordt medeschuldig. En
dat is wat de moordenaars van u willen.
De acht essays die deze bundel vullen,
zijn stuk voor stuk opmerkelijk. Dr. N.
Blumetal tracht aan de hand van documenten uit te maken, wanneer het besluit
tot de 'Endlösung der Judenfrage' door
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Hitler definitief werd genomen. Tussen
14 en 20 september 1939, meent hij en dat
is jaren vroeger dan de beruchte Wannseeconferentie van januari '42, die meestal als startpunt voor de 'Endlösung' beslissing wordt aangehouden. Ben Sijes
toont aan, dat de nazi-bereidheid tot volkerenmoord, `rassen'moord ten minste al
in november '38 in ruime mate aanwezig
was en dat de concrete voorbereiding tot
moord op grote schaal niet in de eerste
plaats gericht was op joden, hoewel er
natuurlijk voortdurend werd gesproken
en geschreven over jodenmoord in Hitlers
gruwelijke SS-staat, maar op de Poolse
intelligentsia en op de andere Poolse bevolkingsgroepen, die geacht konden worden het Poolse nationale besef in stand te
houden. Want Hitler wenste niet alleen
Polen militair te verslaan, maar veeleer
een einde te maken aan de Poolse staat
voor tijd en eeuwigheid.
Dan volgt een historische en sociologische
beschouwing over de joden in nazi-getto's
en kampen van de hand van dr. H. G. Adler. Van buitengemeen belang acht ik het
artikel van Lau Mazirel over de vervolging der zigeuners in het Derde Rijk.
Overvloedig duidelijk toont zij aan dat
zigeunervervolging dateert van lang voor
Hitler en voortgaat tot op de huidige dag.
De zigeuners zijn nog altijd in gevaar.
Dan is er een `zigeunerprobleem', dat
moet worden `opgelost'. Dat joden `raciaal' niet zouden deugen, dat kun je als
fatsoenlijk mens sinds Hitler niet meer
hardop zo zeggen, maar wie weet er iets
van zigeuners af? Behalve natuurlijk dat
het zwervers zijn en dat ze stelen. En dat
ze vrij en vrolijk langs 's Heren wegen
trekken, terwijl de brave burger alsmaar
werken moet en bovendien belasting betaalt. Nog in 1972 gingen er in Tsjechoslowakije stemmen op om de zigeuners te
dwingen tot sterilisatie. In Duitsland werken beruchte nazi-ideologen nog immer
ijverig voort aan hun 'bewetenschapping'
van de 'Zigeunerfrage' en publiceren rustig en gerespecteerd hun racistische antizigeunertheorieën onder auspiciën van
het ministerie van binnenlandse zaken.
Professor Bastiaans schrijft nog eens uitvoerig over de behandeling van lijders
aan het KZ-syndroom. Hij dringt erop
aan de individuele behandeling van de
patiënt, waar enigszins mogelijk, te zetten in het raam van de moderne gezins-

564

therapie, omdat zonder deze van een blijvende verbetering van de situatie moeilijk
sprake kan zijn.
Het voert te ver alle acht essays uitvoerig
te bespreken. Adalbert Riickerl bespreekt
het voor en tegen van de processen tegen
de nazi-misdadigers in Duitsland. Hij is
er voor, niet zozeer om de Duitsers te
bevrijden van de morele belasting van het
verleden, als wel om het rechtsgevoel van
de Duitsers voor de toekomst veilig te
stellen, veiliger althans dan het zonder die
processen mogelijk ware geweest. Dan
volgt een juridische discussie over de verjaring van de nazimisdaden in Duitsland.
In 1969 werd uiteindelijk vastgesteld dat
strafvervolging wegens volkerenmoord en
de voltrekking van de straf niet verjaren
kan. De auteur van dit opstel, dr. Jurgen
Baumann, wijst erop, welk een zware belasting dit betekent voor de Duitse justitie:
de processen zullen voortduren tot diep
in de jaren tachtig.
Het laatste artikel is stellig niet het minst
belangrijke van de serie. Dr. Spross
schrijft over het taalgebruik van de dictatuur. Wij mensen hebben been belangrijker middel om elkaar te bereiken dan
onze taal, het gesproken en het geschreven woord. Tirannen zijn mensen die andere mensen niet in hun waarde kunnen
laten. Het spreekt vanzelf dat ze dan ook
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de taal niet haar wezenlijke waarde kunnen laten behouden. Onzindelijke denkers
zijn onzindelijke taalgebruikers. Dat gaat
altijd op. Harry Spross wijst op de grote
overeenkomst tussen het taalgebruik van
de Stalin- en de Hitlerdictatuur, op het
verzuim van de literatoren en andere taalgevoeligen in Hitler-Duitsland, die hun
moreel en ethisch protest tegen Hitlers
taalverkrachting niet in politieke daden
hebben kunnen of durven omzetten en
op het onrustbarende feit dat vele speciale woorden en zinswendingen uit de Hitlertijd in het hedendaagse Duitsland, ook
bij jongeren, nog altijd overvloedig in omloop zijn. Er ligt een groot gevaar in deze
continuïteit van de taal van de dictatuur
tot in onze democratische dagen, een tendens tot aanvaarding van de geest van de
dictatuur. Elke dictatuur wenst alle kritiek en daarmee alle critici, alle controle
en daarmee alle controleurs van zich af
te schudden, desnoods met geweld en desnoods met dodelijk geweld. Spross eindigt
zijn stuk met de opmerking dat een bevel
van de `Reichsf uhrer SS en Chef der
Deutschen Polizei' Heinrich Himmler —
20 april '43 — het gebruik verbood van de
term `Sonderbehandlung' ( = moord, speciaal moord door vergassing).
M. van Tijn

1 Essays Tuber Naziverbrechen. Simon Wiesenthal gewidmet. Wiesenthalfonds 1973,
Becht, Amsterdam, 295 pp.

Studies over
jodenvervolging
Prof. dr. B. A. Sijes, auteur van deze studiei, is de eerste hoogleraar op de Prof.
Cleveringa-leerstoel aan de Rijksuniversiteit van Leiden en professor Cleveringa
was de man die op 26 november 1940 aan
de . Leidse universiteit op het collegeuur
van de in zijn functie geschorste joodse
hoogleraar prof. dr. E. M. Meyers een
moedige rede hield vol felle verontwaardiging over de antijoodse maatregelen
van de bezetter. Prompt daarop werd hij
door de Duitsers gearresteerd, zoals hij
zelf niet anders had verwacht. Zijn rede
werd in honderden exemplaren door het
land verspreid. Prof. dr. Ben Sijes is sinds

1945 verbonden aan het Rijksinstituut
voor Oorlogsdocumentatie en de opstellen in dit boek werden alle geschreven
binnen het kader van deze arbeid. Enkele
ten behoeve van de voorbereiding tegen
oorlogsmisdadigers als Rajakowitsch en
Eichmann, andere -- zoals de auteur dit in
zijn voorwoord zegt: — `uit de persoonlijke behoefte meer inzicht te verwerven
in de ingewikkelde gebeurtenissen zoals
die betreffende de voorbereiding van de
'Endlösung der Judenfrage' in Duitsland
en Oostenrijk'. Het boek wordt afgesloten
met een drietal toespraken: over de hulp
en het gebrek aan hulp voor de joden in
bezet Nederland, over het werk van ir.
Simon Wiesenthal naar aanleiding van
diens vijfentwintig jaar ononderbroken
arbeid als directeur van het `Dokumenta-
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tionszentrum des Bundes jiidischer Verfolgter des Naziregimes' en over de berechting van oorlogsmisdadigers.
Een paar gedachten bleven mij kwellen
na aandachtige lezing van deze essays.
Daar treft allereerst de uiterst zorgvuldige wijze waarop prof. Sijes zijn onderwerpen benadert. Overtuigend maakt hij gebruik van het betrekkelijk geringe documentatiemateriaal dat hij in verband met
de berechting van een paar notoire jodenvervolgers tot zijn beschikking heeft. Zo
nauwkeurig mogelijk tracht hij na te gaan
`hoe' het allemaal gebeurd is. Het doden
en opruimen van zovele miljoenen joden,
zigeuners en andere Untermenschen was
per slot van rekening een gigantische onderneming, die een onberispelijke planning heeft vereist, een jarenlange voorbereiding, een grenzeloze toewijding van
de managers van dit enorme destructiebedrijf. Het ging hier om een vrijwel perfect lopende organisatie, die de problemen van de maatschappelijke isolering
der joden, hun gettoïsering, hun economische uitplundering, hun transport en vernietiging en last but not least: de verwerking van de niet te overziene stapels lijken — met succes vermocht te overmeesteren en in schema te zetten. Want ja, een
mens doodslaan is gemakkelijk genoeg,
maar wat beginnen we met het lijk? Kortom, en dat brengt me op het tweede punt:
wie de documentatie bekijkt die prof. Sijes
voor ons op tafel legt, de brieven, de telegrammen, de telexberichten, nagelaten
notities en notuleringen van vergaderingen — die ondergaat een gevoel van totale vervreemding. Waar gaat het hier
over? Was er dan inderdaad sprake van
een formidabele import- en verwerkingsindustrie, een ingewikkeld complex van
fabrieken, inrichtingen, machineparken,
agentschappen en kampementen, een geweldige opzet met aftakkingen naar vele
zijden: gevangenen als dwangarbeiders en
proefkonijnen, toeleveringsbedrijven (gas,
barakken, prikkeldraad etc.), verwerking
van afvalprodukten (lijm van mensenbeenderen, zeep van mensenvet), de distributie van wat de vermoorden nalieten,
vanaf de kleren die ze uitgetrokken hadden tot en met de gouden vullingen uit
hun kiezen); en dit alles niet zonder de
woedende competentiestrijd tussen de verschillende zich groot wanende machtsinstituten, zoals te doen gebruikelijk bij
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monsterbedrijven. Voor Nederland ging
deze machtsst rijd voornamelijk tussen
Seyss-Inquart en de Sicherheitspolizei. De
nagelaten papieren ademen een sfeer van
volstrekte zakelijkheid, waar soms het onderdrukte enthousiasme van de managing
directors doorheen dreigt te breken, als
ze het hebben b.v. over de `erfreulich gute
Einstellung' van de Wehrmacht bij de
`Entjudung Europas' (alsof het over ontluizing ging). En tracht je nu eens voor te
stellen de werkelijkheid achter deze officiële berichten, die praten over de Durchschleusung vermogensloser Juden' of
over `die Erfassung sdmtlicher Juden in
den Niederlanden, die Ueberwachung des
judischen Lebens und die zentrale Steuerung der Auswanderung'. `Von dort (Westerbork) wurden seit dem 15-7-1942 bis
Jahresende in 42 Ziigen 38 606 Juden zum
Osten westerbef drdert' zegt een Duits
rapport over `Die Entwicklung der Judenfrage'.
In zijn toenemende wanhoop om ooit nog
het antwoord te vinden op de vraag naar
het waarom, de enige die werkelijk van
belang is, is Ben Sijes ertoe overgegaan
zich met al zijn niet geringe krachten te
concentreren op het `hoe' van de gebeurtenissen. Alsof dat het enige is wat hij nog
doen kan: de nauwkeurige waarneming
en beschrijving van de verwante fenomenen 'anti-semitisme' en 'jodenvervolging'. En als alles is waargenomen, alles
gedocumenteerd en beschreven, dan
staan we daar, even arm en kapotgeslagen
als toen we begonnen en het `waarom' begrijpen we minder dan ooit. Want geen
religieuze motieven, geen economische en
geen politieke gronden, geen sociologische conclusies vertellen ons wat we zo
dringend moeten weten: hoe komt het
dat de ene mens de andere als een ding,
of beter: als een onding behandelen kan,
de ander volkomen kan ontkennen in zijn
vermogen om lief te hebben en pijn te lijden? Mensen die plezier hebben in het
verdriet van anderen, die hebben toch nog
iets menselijks, de ander `doet' ze toch
iets, al is dat iets dan leedvermaak. Er is,
hoe dan ook, toch sprake van een relatie,
hij heeft de ander nodig om dit gevoel
van vreugde bij hem op te roepen. Bij vele
nazi's ontbrak ook dit. Ze voelden niets,
misschien toch voldoening bij het zien
van de goede vorderingen die zij maakten
`zur Lbsung der Judenfrage'.
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Sijes' eerste opstel behandelt het endemische en epidemische antisemitisme, dat
hij na de oorlog in Oostenrijk heeft aangetroffen. In 1968 heeft Simon Wiesenthal in een memorandum aangetoond, dat
de Oostenrijkers direct of indirect schuldig zijn aan de dood van meer dan drie
miljoen joodse slachtoffers, alhoewel zij
slechts 8,5% vormden van de gehele bevolking van Groot-Duitsland. Waarom?
We weten het niet. In de tweede studie
`De emigratie uit Duitsland' maakt Sijes
ons duidelijk, dat reeds maanden voor
oktober '41 het besluit vaststond, dat alle
joden onder Duitse controle zouden worden uitgeroeid. Waarom? We weten het
niet. In D ie Endlösung der Judenfrage'
verhaalt Sijes ons van de woeste moordpartijen in Oost-Europa als uitvloeisel van
Hitlers gruwelijke obsessie, dat de Duitse
nederlaag van 1918 alleen door een re-
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vanche-oorlog gewroken zou kunnen
worden en dat daarvoor de verdelging der
joden niet alleen geoorloofd maar ook
dringend noodzakelijk was. Tallozen hebben hem passief en actief gesteund in dit
zijn levenswerk. Een dergelijke gigantische operatie als het om het leven brengen van zo'n tien miljoen mensen — joden,
zigeuners, Polen en andere Untermenschen — is ondenkbaar zonder de instemming en tenminste ten dele de actieve
steun van een belangrijk deel van het
Duitse volk. Waarom? We weten het niet.
Dan volgen de opstellen over de bijdragen
van Eichmann en Rajakowitsch aan de
'Endlösung' in Nederland, scherpslijpers
als ze waren, mannen die altijd de weg
zochten waarop ze zoveel mogelijk joden
zo snel mogelijk de dood in konden jagen.
Waarom? We weten het niet.
M. v. Tijn

1 Prof. dr. B. A. Sijes, Studies over jodenvervolging, Van Gorcum, Assen 1974. 184
pp., f 38,50; paperback f 29,50. De studies zijn voorzien van een uitgebreid notenapparaat en een uitvoerig personenregister.

Boekbespreking

Binnengekomen boeken, aan het begin van iedere rubriek vermeld, worden besproken
naar mogelijkheid

Sociale wetenschappen
Akkermans, T. en P. Grootings – Wat is
er in de vakbeweging aan de gang? – Katernen 2000, Amersfoort, 1974, 36 pp.
Baeck, L. – Europa zwanger van Amerika. – De Nederlandsche Boekhandel,
Antwerpen, 1974, 134 pp., BF. 165.
Bond zonder naam -- De gevangene een
medemens? K.13 Katernen. – BZN, Antwerpen, 1974, BF. 100.
Bouckaert, L. – Dure geneeskunde? –
Werkgroep Alternatieve Ekonomie, Leuven, 1974, 107 pp.
Bouma, Hans (red.) – De aarde is er ook
nog. Op zoek naar een ethiek van het milieubeheer. – Zomer & Keuning, Wageningen, 1974, 205 pp., f 18,90.
Brede, Werner (Hrsg.) – Horkheimer, Notizen. – Fischer Verlag, Frankfurt, 1974,
430 pp.
Congrès juif mondial. – L'autre dans la
conscience juive. – Presses Universitaires
de France, Paris, 1973, 343 pp.
Dannecker, Martin & R. Reich – Der gewiihnliche Homosexuelle. – Fischer,
Frankfurt, 1974, 429 pp., DM. 19,80.
Garaudy, R. – Leven is dansen. – De
Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen,
1974, 167 pp., BF. 280.
Heering, H. J. – Over het boze. – Boom,
Meppel, 1974, 154 pp., BF. 305.
Jager, Dr. Okke – Bevrijde tijd. Van prestatiemaatschappij naar vrijetijdscultuur. –
Zomer & Keuning, Wageningen, 1974, 239
pp., f 22,50.
Interdiocesaan Centrum – Basisstatistieken over de decanaten en bisdommen van
de Belgische Kerkprovincie. – Licap s.v.,
Brussel, 1974, 129 pp., BF. 265.
Krantzler, M. – Dag ... en het beste! .. .
– De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen,1974, 223 pp., BF. 325.
Mertens, Herman – Open brief aan jonge
gezinnen. – Lannoo, Tielt, 1974, 167 pp.,
BF. 178.

Parkin, Frank (ed.) -- The social analysis
of class structure. – Tavistock London,
1974, 327 pp., £ 2,80.
Rademaker, L. en E. Petersma – Hoofdfiguren uit de sociologie I en II. – (Aula)
Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1974, 276
en 291 pp., per deel f 9,50.
Sauvy, Alfred – General theory of population. – Methuen, London, 1974, 561 pp.,
£ 3,75.
Sijben, Dr., J. J. – Geld en economische
groei. – Stenfert Kroese, Leiden, 1974,
423 pp., 1 40,–.

Dr L. Boone, Massamedia en Inpersonale
Communicatie (Een kritische balans van
de rol van de zogenaamde `opinion leaders' en van de hypothese van het tweefasig verloop van communicatieprocessen)
Centrum voor Communicatiewetenschappen, K.U.L., Werkdocumenten n 2, Leuven 1971, 71 pp.
Een 35-tal jaren geleden werd in de V.S.
een studie afgesloten (de Erie-countystudie) die de onderzoekers tot de mooie
theorieën van de `two-step fl ow of communication' en tot het dankbare begrip
opinion-leader bracht. Gedurende enkele
decennia werd hiervan gretig gebruik gemaakt om de studie van de communicatiemedia te `verruimen'. Wat aanvankelijk
bedoeld was als een nuancering van de
directe en brutalere beïnvloeding door
de massa-media – tussen de communciator en de ontvanger werd een persoonlijke schakel ingevoegd – bleek bij het
gebruik daarvan al even starre resultaten
op te leveren als de studie van de directe
(zgn. verticale) beïnvloeding. In dit brochuurtje doet L. Boone het allemaal nog
eens over, en levert aanvullende kritiek:
even star en stroef als de voorgangers, en
evenmin als zij geïnteresseerd voor de sociale en culturele context waarin deze
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communicatie zich afspeelt (om maar niet
te spreken van de historische context, die
men bij de culturele zou kunnen voegen).
Nergens vraagt men zich af 'why?', waarom dit allemaal gebeurt en welke er de
al dan niet gewilde draagwijdte van is.
Weer eens een werkje dat misschien veel
met communicatiewetenschappen te maken heeft (het vak dat dan aan universiteiten gedoceerd wordt), maar niets met
de wetenschap van de communicatie. Dat
het uit onze middens afkomstig is, verandert uiteraard weinig aan de draagwijdte ervan.
Ecic de Kuyper
A. C. M. Jansen en M. de Smidt, Industrie
en ruimte. De industriële ontwikkeling
van Nederland in een veranderend sociaal-ruimtelijk bestel
Van Gorcum en Comp., Assen 1974, 202
pp. , f 22,–
Boeken waarin geografische aspecten van
de industrialisatie behandeld warden, zijn
in Nederland schaars. Reeds daarom is
het verheugend dat geïnteresseerden in
de problematiek van industrie en ruimte
weer kunnen beschikken over een up-todate werk. De auteurs geven een overzicht van de industrialisatie van Nederland (met nadruk op de ontwikkeling na
de Tweede Wereldoorlog) vanuit een geografisch gezichtspunt. Dit laatste blijkt
uit de aandacht voor de verschillende
schaalniveaus waarop de industrialisatie
zich voordoet, t.w. het Europees niveau
(H.I.), het nationale (H.II.) en het regionale niveau (HMI.). In hoofdstuk IV (Industriële formaties) wordt een poging gedaan enige lijn te brengen in de produktieomstandigheden van een aantal industriële activiteiten, terwijl in het daaropvolgende hoofdstuk getracht wordt een
relatie te leggen tussen ondernemershandelen en industrieel ruimtegebruik. In het
laatste hoofdstuk wordt aandacht geschonken aan de industrialisatie in een
samenleving waarin men kritisch denkt
over economische groei.
De auteurs zijn er in geslaagd een uitstekend overzicht te geven van de industrialisatie in Nederland. De lezer ontvangt een grote hoeveelheid informatie
verpakt in compacte stijl zonder enige
franje. Dat laatste maakt het boek, dach-
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ten we, voor degenen die niet zo vertrouwd zijn met het vakjargon van de
geografie en de economie, wel wat ondoorzichtig, ook al omdat bepaalde begrippen wel gehanteerd maar niet gedefinieerd worden.
Ten aanzien van een aantal ontwikkelingen trekken de auteurs interessante conclusies. Zo wijzen zij erop (p. 130-133)
dat er ondanks overheidsingrijpen op het
vlak van de regionale problematiek eigenlijk geen fundamentele wijzigingen zijn
opgetreden in de `natuurlijke' geografische constellatie van economische activiteit. Daarom zullen voor een meer fundamentele verandering van de ruimtelijke spreiding van economische activiteit
meer ingrijpende maatregelen nodig zijn.
Helaas wordt deze conclusie niet gevolgd
door een aantal uitgewerkte suggesties
voor de aard en de richting van die ingrijpende maatregelen.
Gezien de praktische problemen (afwezigheid van statistisch materiaal voor tal van
aspecten) waarvoor de auteurs zich gesteld hebben gezien, kunnen we zeker
concluderen dat dit boek in een behoefte
voorziet van zeker niet alleen geografen
en economen.
A. G. J. Dietvorst

G. van Enckevorst e.a., Geschiedenis van
vormingswerk in citaten
1. Volksontwikkeling en volksonderwijs

het

tot 1850

H. D. Tjeenk Willink, Groningen 1974,
185 pp., f 15,–
De publikatie past binnen het kader van
de heroriëntatie en bezinning op de uitgangspunten van het huidige vormingswerk. De doelstelling van de uitgave, om
enige achtergrondinformatie te verschaffen voor de agologie in de praktijk, lijkt
geslaagd. De reserve wordt meer bepaald
door twijfel t.a.v. de bereidheid binnen
het veld om van deze bronnenuitgave
werkelijk kennis te nemen dan door kritiek op deze verzameling. Het boek bevat
naast een voortreffelijke inleiding, waarbij cultuurverbreiding tot in de vroege
oudheid wordt gevolgd, een schat aan informatie over het ontwikkelingswerk in
de 18e en 19e eeuw in de Nederlanden
en Vlaanderen. De publikatie is zowel
vanuit cultuurhistorisch als geesteshisto-
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risch perspectief niet alleen belangrijk
voor de vermelde doelgroep, maar ook
voor de sociaalhistorici.
F. Nieuwenhof

wustzijn. — Lemniscaat, Rotterdam, 1974,
239 pp., f 19,50. BF 345.
Stevens, J. — Begeleiden van verandering
in kerkverband. — Patmos, Antwerpen,

1974, 91 pp., BF. 165.
Wing, Lorna — In zichzelf gekeerd. —

Gedragsw eten sch a pp en
Beirnaert, R., e.a. — Democratisch bouwen aan een doelgerichte afdeling menswetenschappen. Interimrapport 19681971. — Acco, Leuven, 1974, 78 pp.
Bon, Michel & Antoine d'Arc — Rapport
sur l'homosexualité de l'homme. — Edit.
Universitaires, Paris, 1974, 528 pp., FF.
199.
Boschke, Friedrich L. — Het ontstaan van
het leven. — (Aula) Spectrum, Utrecht/
Antwerpen, 1974, 107 pp., f 12,50.
Bovet, Dr. Th. — Jij en ik. Liefde en seks
voor jonge mensen. — Zomer & Leuning,
Wageningen.
Brands, L. L. Th. — In de schaduw van de
dood. Sterven als menselijk gebeuren. —
Gooi & Sticht, Hilversum, 1974, 158 pp.
Brown, Christy — Met mijn linkervoet. —
Lemniscaat, Rotterdam, 1974, 138 pp.,
BF. 230.
Christo, Libanio — Geboeid kijk ik om mij
heen. — Gooi & Sticht, Hilversum, 1974,
195 pp.
Craig, E. — U begrijpt me toch niet. —
Lemniscaat, Rotterdam, 1974, 213 pp.,
BF. 265.
Droste, Filip G. — Het taaldier mens. —
Ambo, Bilthoven, 1974, 156 pp., f 15,—.
Greely, Andrew M. — God blijft gezocht.
— De Toorts, Haarlem, 1974, 236 pp.,

Lemniscaat, Rotterdam, 1974, 160 pp.,
BF. 265.

M. Traas, Opvoeden tot samen leven
Callenbach, Nijkerk 1974, 140 pp.
Dit is niet een `boek-over-opvoeding'. Het
is een geheel van overdenkingen die de
opvoedingstaak situeren binnen de hedendaagse maatschappelijke evolutie; een
stuk maatschappijkritiek (van het beste
soort) en een bezinning over fundamentele opvoedingsgegevens. Prettig is dat de
auteur nuances ziet en uitdrukkelijk vermeldt wanneer en waarom hij bepaalde
elementen in zwart-wit contrasten tekent.
Zijn analyse van wat er de laatste decennia in onze maatschappij is gaan leven
als mentaliteit, gedragscodes, tegenstrijdigheden is vaak verrassend goed. De adviezen hebben wel eens iets van een utopie, maar zijn daarom niet minder het
lezen waard. Uit vele bladzijden zijn nuttige inzichten te halen; met name over
`communicatie' staan er uitstekende ideeën

in.
G. Boeve
Mary MacCracken, Kinderen in de kring
Ambo, Bilthoven / Westland, Merksem

f 28,—.

1974, 199 pp.

Kempler, Walter — Gestalttherapie voor
het gezin. — De Toorts, Haarlem, 1974,
107 pp., f 21,—.
Keyser, C. de & H. Jaspaert — Democratisch bouwen aan een doelgerichte afdeling menswetenschappen. Het curriculum.
-- Acco, Leuven, 1974, 91 pp.
Lemaire, J. G. — Echtpaartherapie. —
Lemniscaat, Rotterdam, 1974, 205 pp.,
BF. 392.
Mattheeuws, A., e.a. — Verlaat je eiland.
— De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen,1974, 203 pp., BF. 285.
Nationaal Verbond van het Katholiek
Technisch Onderwijs — Technisch beroepsonderwijs voor meisjes. — Licap s.v.,
Leuven, 1974, 143 pp.
Ornstein, Robert E., — Het menselijk be-

M. MacCracken vertelt eenvoudig en
vaak ontroerend hoe zij een jaar emotioneel gestoorde kinderen probeert te helpen op een kleine school. Zij engageert
zich daar op een vrij toevallige wijze, zij
is er niet voor opgeleid en krijgt ook nauwelijks enige begeleiding. Zij kan alleen
maar zien hoe een paar andere leerkrachten werken, maar vindt in zichzelf respons op wat deze mensen haar zonder
enig commentaar voorleven: geef deze
kinderen al wat je kunt opbrengen aan
wijze, volhardende liefde. Het boek is een
zo levensecht verhaal dat iedere poging
om er een theoretische structuur uit te
puren een verminking zou zijn. Al lezend
gaat men beseffen hoezeer iedere thera-
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pie, iedere aanpak van gestoorden moet
stoelen op de onvervalste, zichzelf schenkende relatie.
G. Boeve

Poli t iek
Bruckner, Peter and Barbara Sichtermann
— Gewalt and Solidaritat. — (Politik 59)

Klaus Wagenbach, Berlin, 1974, 103 pp.,
DM. 5,50.
Dressen, Wolfgang — Jahrbuch Politik 6.

— (Politik 58) Klaus Wagenbach, Berlin,
1974, 155 pp., DM. 7,50.
Genie en Wereld. — Lenin. — HeidelandOrbis, Hasselt, 1974, 270 pp., BF. 435.
Kirsch, Rainer — Kopien nach Originalen:
4 Portraits aus der DDR. — (Quartheft 70
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R. Piper and Co. Verlag, München 1973,
272 pp., DM. 22,—
Het door Daniel Frei uitgegeven boek
bevat een aantal overzichten met betrekking tot de theorieën op het gebied
van de internationale politiek; te weten
onder andere: machtsevenwichtstheorie,
Marxistische theorieën, het conflict als
dynamisch proces, conflictstrategie en
crisis-management en integratietheorie.
Het is duidelijk dat de uitgever heeft getracht de meest voorkomende theorieën
over de internationale politiek in zijn
boek samen te vatten. Deze pragmatische
selectie is gebaseerd op de veronderstelling dat een theorie over de internationale
politiek niet de gehele waarheid kan vertegenwoordigen.
L. Bartalits

Klaus Wagenbach, Berlin, 1974, 95 pp.,
DM. 7,80.
Nolte, Ernst — Deutschland and der kalte
Krieg. — Pieper & Co, München, 1974,

D. G. Tomaschewski, Die internationalen
Beziehungen der Gegenwart

755 pp., DM. 64,—.

Verlag Marxistische Blatter, Frakfurt am
Main 1973, 283 pp., DM. 12,50

Ruhmkorf, Peter — Die Handwerker kommen. — (Quartheft 69) Klaus Wagenbach,

Berlin, 1974, 69 pp., DM. 6,80.
William Appleman Williams, Die Trag5die der amerikanischen Diplomatie

Suhrkamp Verlag, Frankfurt 1973,
350 pp., DM. 28,—
De auteur karakteriseert de Amerikaanse
buitenlandse politiek als een tragedie, omdat zij weliswaar humanitair en vredelievend geconcipieerd werd, maar bij de
praktische uitvoering daarvan, ondanks
alle goede bedoelingen, expansie, onderdrukking van andere volkeren en oorlogsconflicten veroorzaakte. De redenen
daarvoor waren: het streven naar een
politiek van `open deur', dat het grondmotief vormde van de Amerikaanse buitenlandse politiek. Doordat de openbare
mening, economische en politieke `leidende kringen' in Amerika deze doelstelling
van de buitenlandse politiek aanvaardden,
raakten de Verenigde Staten bij herhaling
in oorlogsconflicten verwikkeld.
L. Bartalits
Daniel Frei (red.), Theorien der internationalen Beziehungen

Tomaschewski geeft een tamelijk eenzijdig marxistische visie op de ontwikkeling
van de internationale betrekkingen, waarbij de auteur grote nadruk legt op de
klassenstrijd tussen het socialisme en het
imperialisme.
L. Bartalits
Silviu Brucan, Die Auf losung der Macht.
Eine Soziologie der Internationalen Beziehungen and der Internationalen Politik

Paul List Verlag, München 1973, 429 pp.,
DM. 19,80
Brucans boek mag als een van de belangrijkste bijdragen tot de theorievorming op het gebied van de internationale
betrekkingen beschouwd worden. Vooral
daarom omdat de auteur de vaak abstracte bijdragen tot deze problematiek
van vele politicologen afwijst.
Brucan propageert daartegenover een sociologie van de internationale politiek,
omdat hij daarvan uitgaat, `dass der soziologische Zugang zu internationalen Beziehungen und internationalen Politik die
theoretischen und praktischen Probleme
der internationalen Angelegenheiten besser Risen kann als die bisher angewandten
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Methoden'. Volgens de auteur maakt de
symbiose van marxisme en cybernetica
noodzakelijk dat ook onderzoekers op het
gebied van de internationale betrekkingen
zich distantiëren van het wijsgerig idealisme.

L. Bartalits
Joachim Schickel, China in der Welt. Ein
aussenpolitisches Dossier
Car Hauser Verlag, München 1973, 131
pp., DM. 7,80
Om de continuïteit der principes van de
Chinese buitenlandse politiek aan te tonen schildert de auteur kort de geschiedenis van de buitenlandse betrekkingen
van het keizerrijk en van de Kwomintang
republiek, om dan vervolgens de door
de Volksrepubliek China gepropageerde
principes — vreedzame coëxistentie en
proletarisch internationalisme — op het
gebied der theorie van de politieke partij
te beschrijven. Omdat de huidige ontwikkeling op grond van de geschiedenis
kan worden verklaard en omdat, zoals
Schickel schrijft, `jede sinnvolle Aussenpolitik ein auf Begriffe gebrachtes Selbstversta,ndnis ist', begint hij met de beschrijving van deze Selbst- und Umweltverstandnisse'. In dit verband is bepaald
interessant de bewering van de auteur
dat de Volksrepubliek China sinds oktober 1949 voortdurend naar de principes
van vreedzame coëxistentie en proletarisch internationalisme handelde.
L. Bartalits

Snigrid Hunke, Das nach-kommunistische
Manifest. Der dialektische Unitarismus
als Alternative
Seewald Verlag, Stuttgart, 1974, 241 pp.,
DM. 12,80. Lu. DM. 24,Met haar Nach-kommunistisches Manifest' wil de auteur een radicaal geestelijke
bezinning en ve rn ieuwing inleiden. Door
middel van haar dialectisch unitarisme
wil zij het ergste kwaad van de westerse
geest sinds Plato en Aristoteles overwinnen. Als het ergste kwaad waarin wij
leven beschouwt zij: de `dualistische Spaltung des Menschen und die aus dem Dualismus herriihrende Zerstorung der Welt'.
L. Bartalits

Jurgen Arnold, Die nationalen Gebietseinheiten der Sowjetunion
Wissenschaft und Politik, Köln 1973,
176 pp., DM. 28,
Onderhavig boek kan beschouwd worden
als een klassiek opgevatte studie over een
probleem van staatsinrichting. Hier gaat
het dan over de theoretische concepten en
de praktische uitwerking van het federatief systeem in de Sovjet-Unie. In feite
was het de auteur er niet om te doen een
overzicht te geven van de theoretische en
grondwettelijke inrichting van de SovjetUnie. Het onderwerp van de studie is een
onderzoek naar de plaats welke de republieken van de unie, de autonome republieken, de autonome gebieden en de
nationale regio's van de Sovjet-Unie innemen op het vlak van het staats- en volkenrecht.
Daarvoor heeft de auteur een onderzoek
verricht in verband met volgende onderwerpen:
I. de ontwikkeling van het federalisme in
de Sovjet-Unie:
— de opvattingen van het bolsjevisme over
de eenheidsstaat;
— de opvatitngen van het bolsjevisme over
het federalisme als overgangsstadium
naar de eenheidsstaat.
2. De nationale gebiedsdelen:
— de toestand van deze gebieden, m.a.w.
over welke gebieden gaat het;
— het juridisch statuut van deze gebieden
in de juridische literatuur, in het staatsrecht van de Sovjet-Unie en in het volkenrecht.
3. De juridische identiteit van de SovjetUnie.
In een aanhangsel geeft de auteur een
overzicht van de multilaterale verdragen
waaraan de Oekraïne en Witrusland hebben deelgenomen.
Zoals men ziet gaat het hier om een zeer
gespecialiseerde literatuur, waarvan de
wetenschappelijke degelijkheid gegarandeerd wordt door de uitgever, in casu het
Bundesinstitut f iir ostwissenscha f tliche
und internationale Studien. Het boek is
tevens belangrijk door de enorme literatuurlijst (waarvan een groot deel Russische bronnen). Vandaar dat het boek een
belangrijk werk is voor studenten in het
internationaal recht, zowel staats- als volkenrecht, en voor studenten in Russische
problematiek.

A. van Peteghem
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Geschiedenis
Universele Wereld Geschiedenis. — Hoge
culturen van Centraal- en Oost-Azië. —

Heideland-Orbis, Hasselt, 1974, 657 pp.,
BF. 1.445.
Barbara Vogel, Deutsche Russlandpolitik.
Das Scheitern der deutschen Weltpolitik

unter Billow 1900-1906
Bertelsmann Universitatsverlag, Dusseldorf 1973, 335 pp., DM 42,—
Met het begrip `Weltpolitik' worden over
het algemeen de doelstellingen van de
Duitse buitenlandse politiek sinds het aftreden van Bismarck als rijkskanselier gekarakteriseerd. In de periode van Billows
rijkskanselierschap werd deze imperialistische ,machtsuitbreidingspolitik van
Duitsland door een toenadering tot Rusland gecontinueerd.
Door middel van een bondgenootschap
met Rusland wilde rijkskanselier Billow
de positie van Duitsland als grote mogendheid in Europa veilig stellen. Teneinde de sinds Bismarcks aftreden 'afgebroken draad naar Rusland' te herstellen
omvatte het concept van Billow maatregelen op het gebied van buitenlandse
handel, diplomatie en dynastieke belangen. Een van de grootste verdiensten van
Billow is geweest dat hij erin slaagde zich
voor zijn alliantiepolitiek met Rusland
de onvoorwaardelijke steun van politieke
groeperingen in Duitsland zelf te verschaffen.
L. Bartalits
Andreas Hillgruber, Bismarcks Aussenpolitik
Verlag Rombach and Co., Freiburg 1972,
227 pp., DM. 20,—
In het kader van een realistisch Politikverstandnis' onderzoekt de auteur Bismarcks buitenlandse politiek. Zijn vele
publikaties over de geschiedenis van de
buitenlandse politiek van de `preussischdeutschen Grossmacht' maken Hillgruber een van de meest competente auteurs
om een beeld te geven van de Bismarckiaanse buitenlandse politiek. Zorgvuldig
geanalyseerd en gedifferentieerd worden
onder meer de vraag naar de verant-
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woordelijkheid voor de `Kriegsausbruch'
van 1870, het probleem van de `RUckversicherungsvertrm.ge' met Rusland en de
zgn. `Entlassungskrise' van 1890 behandeld. `Niemals' zo luidt een van de belangrijkste resultaten van Hillgrubers analyse, `i,sst sich im Sinne eines theoretischen Rigorismus, der als Erkenntnismittel vielleicht nutzlich sein kann, jedoch nicht das Erkentnisresultat vorwegbestimmen darf, davon sprechen, dass
innenpolitische Gronde allein and im
Sinne der Fixierung einer Prisma causa
fur die Artikulation der Aussenpolitik
Bismarcks entscheidend gewesen seien'.
L. Bartalits
Gunther Moltmann, Atlantische Blockpolitik im 19. Jahrhundert. Die Vereinigten Staaten and der deutsche Liberalismus wiihrend der Revolution 1848/49
Droste-Verlag, Düsseldorf 1973, 422 pp.,
DM. 58,—
De auteur illustreert in dit boek het partnerschap 'ober den Atlantik hinuber' gedurende de jaren veertig en vijftig van de
negentiende eeuw. Na de condities van
de `deutsch-amerikanischen Begegnung'
in 1948 en 1849, waarbij handelspolitieke
betrekkingen een belangrijke rol speelden,
beschrijft de auteur de `Konturen der
ideologischen Frontbildung' gedurende de
revolutie in Duitsland; een frontvorming
die tegen de restauratieve statenwereld
van het oude Europa was gericht. Het
jonge Amerika verschijnt hier in de rol
van een ervaren en dominerende democratische macht, Duitsland daarentegen
zocht hulp en begrip voor zijn staatkundige problemen.
Deze betrekkingen waren echter van de
landen afhankelijk, die de auteur voor
wat betreft Duitsland maar `en passant'
beschrijft, terwijl de wisselende politieke
constellaties in de Verenigde Staten grondig warden geanalyseerd. De democratische administratie van Polk werd begin
1849 door de Wigh-president Taylor vervangen wat een neutraliteitspolitiek van
de Amerikaanse politiek ten aanzien van
Duitsland en Europa tot gevolg had.
L. Bartalits
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Theologie
Bouwman S.V.D., Dr. G. — De brief aan
eziërs. — Romen, Bussum, 1974, 159
de Efeziërs.

pp., f 27,50, bij int. f 24,50.
Grossouw, Dr. W. — De brief van Paulus
aan de Galaten. — Romen, Bussum, 1974,
204 pp., f 33,—, bij int. f 29,50.
Leclerc, Eloi -- Symbolen van godservaring. — J. H. Gottmer, Haarlem, 1974, 192
pp.,

f

22,50.

Lehmann, Karl — Gegenwart des Glaubens. — Matthias-Grunewald Verlag,

Mainz, 1974, 310 pp., DM. 20,66.
Schillebeeckx, Edward -- Leven uit de
geest. — Gooi & Sticht, Hilversum, 1974,

227 pp.
Dr A. van Selms, Jeremia 11
(De Prediking van het Oude Testament)
Callenbach, Nijkerk 1974, 231 pp.
De originele kijk van Prof. Van Selms op
de afwijkende versies van het boek Jeremia in Hebreeuws en Grieks speelt hem
in dit tweede deel duidelijk parten. Hij
lijkt min of meer slachtoffer te zijn van
zijn eigen hypothese, die hij in excurs 1
van deel I heeft uiteengezet. Steeds weer
duiken er woorden op als `kladschrift' (pp.
14, 29, 172 enz.), `in het netschrift' (pp. 9,
60, 64, 78 enz.). In dit tweede deel werkt
hij bovendien erg vaak met termen als
`verschrijving', `invoeging', 'Baruch dacht
... en veranderde'. De tekst van Jer. 25 :
1-45 : 5 wordt daarom voortdurend gecorrigeerd en geëmendeerd. Bijzonder
vervelend daarbij is dat de noten niet —
zoals in deel I — op elke pagina worden
afgedrukt, maar achterin zijn verzameld.
Waarschijnlijk wel een kostenbesparende
factor voor de uitgever, maar irritant voor
de gebruiker, die nu in deel I en II met
verschillende systemen te maken krijgt.
Met spanning zien we uit naar deel III,
waarin auteur de profetieën tegen de
volken en het boek der Klaagliederen zal
bespreken.
Panc Beentjes
Arno Schilson en Walter Kasper, Christologie im Prsens. Kritische Sichtung neuer
Entwurf e

(Theologisches Seminar) Herder, Freiburg-Basel-Wien, 1974, 164 pp., DM. 18,Dit boek was zonder meer nodig. Bij de

vele pogingen een christologie te ontwerpen die rekening hield met de veranderingen in het hedendaagse denken, ontbrak een overzicht van de voornaamste
ontwerpen. A. Schilson vult nu dit tekort
aan. Hij begint met twee algemeen oriënterende hoofdstukjes: `Veelvoud en eenheid in de christologie' en — zeer suggestief ! — `Gemeenschappelijke perspectieven
in de hedendaagse christologie' (o.a.
oriëntering op het Nieuwe Testament,
historisch denken). Vervolgens vat hij de
christologische ontwerpen van elf grote
theologen samen om deze kritisch te
waarderen. Nogmaals, een poging die niet
genoeg gewaardeerd kan worden, omdat
een dergelijk overzicht tot nog toe ontbrak. In zijn voorwoord belooft schr. ook
niet-theologen van dienst te zijn door zo
eenvoudig mogelijk een en ander samen
te vatten, zodat geen belangrijke scholing
nodig is om een inzicht te krijgen in wat
er momenteel op het gebied van de christologie gaande is. Is hij daarin geslaagd?
Nu, in de eerste twee hoofdstukjes laat
hij zien, dat hij bijzonder knap en helder
kan samenvatten. Maar als hij aan zijn
theologen begint, wordt het toch niet zo
gemakkelijk te volgen. Dat ligt dan niet
aan schr., maar eenvoudig aan de theologen die hij samenvat. Ikzelf was tenminste blij, dat is de meeste behandelde
ontwerpen al eerder bestudeerd had. W.
Kasper besluit het boek met een boeiende
studie over de eisen waaraan een hedendaagse christologie moet voldoen. Hij refereert terecht ook naar het ontwerp van
Dietrich Wiederkehr, dat Schilson m.i.
ten onrechte buiten bespreking heeft gelaten. Een zeer belangrijk boek dus, maar
dat toch echt wel enige scholing op theologisch gebied veronderstelt.
S. Trooster

Godsdienst
Enomiya Lasalle, Hugo M. — Zen en
Christendom. -- B. Gottmer, Nijmegen,
1974, 79 pp., f 6,90.
Poortvliet, Rien en Hans Bouma — Hij
was een van ons. — Van Holkema & Wa-

rendorf, Amsterdam/Semper Agendo,
Apeldoorn, 1974, ill. f 95,—.
Zegveld, André — De wolk van niet-weten. — B. Gottmer, Nijmegen, 1974, 159

pp., f 17,50.
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George B. Burch, Liefde, Vrijheid, Waarheid

De Toorts, Haarlem 1974, 112 pp.,116,De hoofdstelling van dit boek is, dat men
niet tegelijk tot verschillende religies kan
behoren; men zal moeten kiezen voor
liefde (christendom), vrijheid (boeddisme) of waarheid (hindoeïsme). Het heeft
dan ook geen zin dat religies elkaar bestrijden of hun verschillen opheffen. Het
gaat om hun gemeenschappelijke strijd
tegen het a-religieuze. Op mij kwam dit
boek af als het intrappen van reeds openstaande deuren.
Panc Beentjes
Dr Th. C. Vriezen en Dr A. S. van der
Woude, De literatuur van Oud-Israël
Servire, Wassenaar 1973, 446 pp.
Wie het praktische naslagwerkje van
Vriezen kende, zal verheugd zijn te vernemen dat er nu een `geheel herziene en
uitgebreide vierde druk' is verschenen.
Het behandelt de geschriften van de Bijbel vanuit het standpunt van de literatuur, tegen de achtergrond van andere
wetenschappen zoals archeologie, geschiedenis van het Nabije Oosten, enz.
De auteur heeft met name de hoofdstukken 9 en 10 (over de tekstgeschiedenis en
de methoden van onderzoek in de praktijk) totaal omgewerkt en voor de buitenstaander tot aantrekkelijke leesstof gemaakt.
Aparte vermelding verdient het hoofdstuk, dat door Dr v. d. Woude werd geschreven over de apocriefen, de pseudepigrafen en de Dode-Zeerollen; men zou
kunnen zeggen dat hiermee de periode
tussen het Oude en het Nieuwe Testament voor de leek wat beter overbrugd is.
De 55 pagina's noten zijn een boekje op
zich; het toont overduidelijk dat de huidige exegeet nauwelijks nog in staat is
het gehele oud-testamentische terrein te
overzien. Kortom, met Vriezen als gids
kan men beter genieten van de tekst van
het Oude Testament.
Panc Beentjes
Manfred Bieler, Mein kleines Evangelium
Herder, Freiburg-Basel-Wien 1974, 60 pp.
DM. 15,80
In West-Duitsland kan men op dit mo-

ment spreken van een hausse in kinderboeken. De kataloog van de Frankfurter
Buchmesse (1974) bewees dat overduidelijk door ongeveer 30% van de ruimte
voor kinderlectuur te reserveren. Daarnaast is ook de aandacht en de vraag
naar het religieuze boek enorm, getuige
dezelfde kataloog.
Manfred Bieler heeft episoden uit het
leven van Jezus in dichtvorm voor kinderen geschreven. De tekeningen in kleur
van Joachim Schuster zullen zeer tot de
verbeelding spreken; of de rijmpjes dat
ook doen, valt moeilijk te zeggen. Het is
weer een van de pogingen de kinderen
vertrouwd te maken met het Nieuwe Testament; wie het `rapport over kinderbijbels' van het N.B.G. heeft gelezen —
bij deze warm aanbevolen — zal weten
dat het maken van een Bijbel voor kinderen met zeer veel componenten rekening
moet houden.
Panc Beentjes
Wilhelm Willms, Der geerdete Himmel
Butzon & Bercker, Kevelaer, 1974, 192
pp., beeldcollages, DM. 22
In een citygemeente in Krefeld, waar
vooral veel jonge mensen de diensten bijwonen, heeft pastor Willms teksten uitgeprobeerd die hij nu aan een groter
publiek voorlegt. Boete, bezinning, lijden,
dood en opstanding, het zijn even zovele
thema's die m.i. knap gecomponeerd zijn.
Het enige gevaar zou kunnen zijn dat het
allemaal té verbaal wordt. Voor advent
en passietijd biedt het boek goede aanknopingspunten, wanneer men door het
soms avantgardistische uiterlijk weet heen
te breken. Wie het wil gebruiken, zal meer
moeten doen dan alleen vertalen.
Panc Beentjes

Film
Madsen, Axel -- William Wyler. — Allen,
London, 1974, 456 pp., £ 3,75.
Mitry, Jean — Le cinéma expérimental. —
Edit. Seghers, Paris, 1974, 309 pp.
Siegfried Kracauer, Theorie des Films
Suhrkamp Verlag, Frankfurt 1974,
454 pp.
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Siegfried Kracauer, Kino
Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 303 pp.,
DM. 6,—
De geschriften over film van S. die nu
heruitgegeven worden, wekken bij mij een
— moeilijk te definiëren — wrevel op.
Misschien komt het wel omdat Kracauer
programmatisch erg nauw bij onze huidige interessesfeer ligt, terwijl hij in zijn
geschriften maar weinig van dit programma waarmaakt. Hoe mooi klinkt in 1932
bv. niet: 'Der Filmkritiker von Rang ist
nur als Gesellschaftkritiker denkbar' (Kino, p. 11)! En hoe juist is deze constatering uit hetzelfde jaar: 'Der Film ist in
nerhalb kapitalistischen Wirtschaft eine
Ware wie andere Waren auch' (ibid.).
Jammer genoeg worden deze formuleringen bijna nergens waargemaakt, en ondergraaft zelfs een werk als Theorie des
Films deze principiële stellingnamen. Deze theoretische studie beperkt zich uitsluitend tot de film als een verlengstuk van
de fotografie, als, zoals het in de oorspronkelijke Engelse versie luidt: 'the
redemption of the physical reality'. Om
die redenen ziet de auteur zich bv. verplicht de kleurenfilm als niet ter zake
doende weg te cijferen. Dit standpunt zou
best te begrijpen zijn, wanneer dit theoretisch werk in, laat ons zeggen de jaren
dertig, geschreven zou zijn. Maar de eerste verschijningsdatum (in de V.S.) is
1960! Een grotere anachronistische gaping
tussen een theorieontwerp en een historische realiteit kan men zich moeilijk inbeelden. Maar zelfs al zou men deze essentiële beperking even terzijde leggen,
moet het opvallen hoe weinig strakheid
Kracauers' theoretiseren heeft. Terwijl
dat juist een erg belangrijk element zou
kunnen zijn van zijn betoog, laat hij bv.
de actualiteitsfilm terzijde. En wanneer
hij het over de experimentele film heeft
(in vele gevallen een uitdaging aan wat S.
de fysieke realiteit noemt), wordt hij plots
neutraal geschiedschrijvend!
Misschien komt dat omdat uiteraard heel
wat van deze theoretische bedenking in
feite uit de jaren dertig dateren: vele ontwerpen ervoor vindt men terug in Kino,
een verzameling meestal korte filmbesprekingen en opstellen, gepubliceerd
tussen WO I en II. Maar ook hier valt op
hoe weinig Kracauer zijn sociaal-kritische
en ideologiekritiek werkelijk weet te doen
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functioneren op het medium. Zoals bij
vele andere filmrecensenten uit die periode beperken zijn geschriften zich tot oppervlakkige, impressionistische, moralizerende randnotities.
Eric De Kuyper

Jean Renoir, Ma Vie et mes Films
Flammarion, Paris 1974, 262 pp., geill.,
FF. 32,—
De liefhebber van Renoirs films (ik behoor er toe) zullen gewoon met plezier de
kort geschetste herinneringen lezen van de
Franse cineast. Anekdootjes, portretten
van zijn vrienden, verhaaltjes rondom het
maken van zijn films, notities over de
Franse en Amerikaanse levensstijl, worden zonder grote lijn aan elkaar gerijgd.
Maar in alles wat Renoir vertelt schuilt
een overstelpende warme medemenselijkheid. Zijn vaak contradictoire uitspraken
of voorkeuren vinden zonder moeite
plaats in deze mozaïek die zich weinig
bekommert om een samenhang die niets
te maken zou hebben met sensueel contact met de dingen en de mensen. Door
het boek begrijpt de lezer ook beter Renoirs echte voorkeur voor het artisanale
(bijzonder treffend geïllustreerd in al zijn
films) en zijn afkeer voor het industriële.
Dat zich deze bekommernis juist probeerde te realiseren in een zo dubbelzinnig medium als de film (extreme mengeling van technologie en artisanaat), is
de opgave die Renoir zich altijd heeft gesteld. Men begrijpt des te beter deze bekommernis wanneer men ze projecteert
op het Frankrijk van de vorige eeuw, en
wanneer men voor ogen houdt dat Renoirs vader Auguste Renoir is (waar hij
in enkele hoofdstukken mooie dingen
over schrijft). Zoals de films van Renoir
zo diep verschillen van alle films van zijn
tijdgenoten, verschilt dit boek herinneringen van gelijkaardige filmmakersgeschriften door haar onnadrukkelijke en 'vanzelfsprekende' direktheid.
Eric de Kuyper
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Miscellanea
Berckers Katholischer Taschenkalender
1975. — Butzon & Bercker, Kevelaer,

1974, 240 pp., Leder DM. 9,20, Plastik
DM. 5,—.
Braun, Johanna and Gunther Braun —
Bitterfisch. — Verlag Neues Leben, Ber-

lin,1974, 216 pp., E.V.P. 5,80.
Jenkins, Alan — The Twenties. -- Heine-

mann, London, 1974, 256 pp., £ 5,—.
Kaltenbrunner, Gerd-Klaus, Hrsg. — Radikale Touristen. — Herderbiicherei Ini-

tiative 4,1975,191 pp., DM. 8,90, ab DM.
6,90.
Molen, S. J. van der — Langs Frieslands
Oude Boerderijen. — Bosch & Kenning,
Baarn, 1974, 167 pp., vele foto's, f 10,—.
Narkiss, Dr. Bezalel e.a. — De spiegel van
de Joodse beschaving. — Bruna, Utrecht/

Antwerpen, 1974, 252 pp. ill.
Orthmann, Edwin — Das Zeitfahrrad. —

Verlag Neues Leben, Berlin, 1974, 509
pp., E.V.P. 9.
Provinciale Cultuurdienst, Cultureel Jaarboek Antwerpen 1974. — Antwerpen 1974,
821 pp., BF. 540.
Reimann, Brigitte — Franziska Linkerhand. — Verlag Neues Leben, Berlin,

1974, 583 pp., E.V.P. 9,80.
Schepens, Luc — In Pace. Soldatenkerkhoven in Vlaanderen. — Lannoo, Tielt,

1974, 129 pp., BF. 225.
Secretariaat van de Academie, Jaarboek
van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. — Gent

1974, 138 pp.
Shuchowizki, Leonid — Ich zieh dem Kranich mach. — Verlag Neues Leben, Ber-

lin, 1974, 317 pp., E.V.P. 6,50.
Tilborg, J. H. A. van e.a. — Alternatief
kerkelijk huwelijksrecht. — Amboboeken,

Bilthoven 1974, 60 pp.,

f

7,50.

W. L. K. van Oosten, Spellingvereenvoudiging

2e jrg., no. 2, 18 pp., gratis
De Niewsjager (The Newsseeker)

orgaan van de Vrientsgapbant, 14e jrg.,
no. 1, 28 pp., gratis
Of men nu voor- of tegenstander van een
spellingvereenvoudiging is, over één ding
zal men het wel eens zijn: W. van Oosten
is een doorzetter. Ondanks het bericht
dat minister van Kemenade besloten heeft

om de spellingkwestie voorlopig in de ijskast te zetten, gaat de heer Van Oosten
enthousiast door met zijn ijveren voor
een vereenvoudigde spelling.
In de nieuwe aflevering van Spellingvereenvoudiging' wordt o.a. ruime aandacht
geschonken aan de spelling van de aardrijkskundige namen in de nieuwe Kleine
Bos-atlas. In dit kader zijn er een groot
aantal kranteberichten, voorzien van
kommentaar, opgenomen. Interessante
kost voor belangstellenden.
Tevens ontvingen we een exemplaar van
de Niewsjager, orgaan van de 'Tie of
friendship'. Al lezend krijg je meteen
sympathie voor het idee van deze vereniging, die reeds vanaf 1960 bestaat. De
vereniging zet zich in voor het sluiten
van vriendschapsbanden, het verkrijgen
van ruilrelaties, het uitwisselen van allerlei gegevens etc. onder het motto: `Vrede
door vrientsgap'. Van alle genoemde mogelijkheden wordt gezien het grote aantal
adressen gretig gebruik gemaakt.
Van Oosten zou Van Oosten niet zijn, als
niet alles in de overgangsspelling stond.
Beide afleveringen en eventuele inlichtingen te verkrijgen bij W. van Oosten,
Postbus 2, Badhoevedorp.
C. Free
Joos Florquin, Ten Huize van ...10
Davidfonds, Leuven 1972, 334 pp.,
BF. 165
Wie de vorige delen van deze reeks bezit,
zal ook wel dit tiende niet willen missen.
De lezer maakt in deze bundel kennis
met de twee voornaamste vertegenwoordigers van het magisch realisme in onze
letterkunde. Boeiende lectuur voor wie
op zoek is naar de samenstelling van deze
magische formule. Verder bieden de grijze heren en dames van onze Vlaamse
cultuur genoeg levenswijsheid om de lezer niet te vervelen. Het keurig afgelijnde
interview met Dr A. A. Terruwe zal ook
de Nederlandse lezer wel direct aanspreken. De levensechtheid en het natuurlijke
talent van de actrice Magda Janssens
overtuigen zelfs de sceptische lezer of
kijker van de waarde van deze reeks.
Hugo Roeffaers

Bespaar brandstof ... .
en isoleer met LUMCOPAN
(polyurethaan hardschuimplaten met een
0,017 kcal/mh°C)

Firma M. H. Lummerzheim & Co.
-- Zeeschipstraat 107 - 9000 - Gent —
— Tel. (09) 53.86.71 (41.) —
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Personalia

K. Rahner s.j., geboren 1922. Doctor in Adres: Keizerskroonweg 105, Bovenkarsde theologie te Innsbruck, achtereenvol- pel.
gens professor aan de Universiteit van
Innsbruck, München en Munster. In 1962 Prof. Dr. H. J. M. Hoefnagels S. J., geboconcilie-theoloog en thans lid van de pau- ren 1922. Studeerde sociologie in Leuven
selijke theologische commissie. Auteur en Parijs. Buitengewoon Hoogleraar in de
van een groot aantal filosofische en theo- normatieve maatschappijleer aan de Unilogische publicaties.
versiteit te Nijmegen en hoogleraar in de
Adres: redactie.
sociologie aan de UFSIA te Antwerpen.
Schrijver van verschillende artikelen in
Eric G. Derouane, geboren 1944. Master 'Streven' en andere tijdschriften; auteur
of Arts aan de Princeton University, doc- van een aantal boeken op het gebied van
tor in Scheikundige Wetenschappen aan de sociologie en sociale problemen,
de Universiteit van Luik, professor aan Adres: Houtlaan 4, Nijmegen,
de Universiteit van Luik en aan de Facultés Universitaires de Namur; verschillen- C. J. Boschheurne,
pseudoniem van een
de onderzoeksopdrachten en -projecten jurist, filosoof, kunsthistoricus en leraar,
in de Duitse Bondsrepubliek, de U.S.A., Adres: redactie.
Frankrijk en België.
Adres: 2c rue Eugène Cepette, 5020 Dr. Hans Hermans, geboren 1908. StuChampion.
deerde rechten in Nijmegen. Was daarna
tot de oorlog parlementair redacteur bij
Dr. L. L. S. Bartalits, geboren 1933. Stu- De Tijd, na de oorlog bij D e Maasbode,
deerde sociale wetenschappen aan de Ka- Hij was secretaris van de ministerpresitholieke Economische Hogeschool te Til- dent en tegelijk lector in de dagbladburg en promoveerde aan de Rijksuniver- wetenschappen aan de Universiteit te Nijsiteit te Utrecht in 1968 op 'Ungarn und megen. Daarna zestien jaar Nederlands
der Anschluss'. Is thans verbonden aan Commissaris voor Algemene Voorlichhet John F. Kennedy Institute te Tilburg. ting op Curacao. Hij was algemeen secreAdres: Hogeschoollaan 225, Tilburg.
taris van de Nederlandse Katholieke
Oudervereniging. Adres: Vlaskamp 614,
Drs. Robert Hoozee, geboren 1949. Licen- Den Haag.
tiaat in de kunstgeschiedenis (Gent). Aspirant bij het Belgisch Nationaal Fonds Helma De Smedt, geboren 1948. Licenvoor Wetenschappelijk
Onderzoek. tiaat geschiedenis, wetenschappelijk meHoofdinteresse: de romantische schilder- dewerkster aan de Universitaire Faculteikunst in Europa. Alle inlichtingen dien- ten Sint-Ignatius te Antwerpen; bereidt
aangaande worden met dank aanvaard.
haar doctoraal proefschrift voor over een
Adres: Leeuwerikstraat 39, 9000 Gent.
Antwerps bankiershuis in de 18de eeuw.
Adres: Carnotstraat 47, 2000 Antwerpen.
Drs. Hugo Roeffaers

s.j., geboren 1938,

licentiaat Germaanse Filologie, assistent
Engelse Letterkunde aan de Universitaire
Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen.
Adres: Sanderusstraat 5, 2000 Antwerpen.

G. Visser, geboren 1950, student politieke
en sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.

M. Meelker-van
Tijn, studeerde aan de
openbare kweekschool te Amsterdam,
was in het onderwijs werkzaam. Geeft
lessen Hebreeuws en Judaica. Is vaste medewerkster aan een aantal dagbladen en
tijdschriften. Adres: Arisstraat 17, Wormer.

Typografische verzorging en vignetten:Jacques Janssen.
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Joseph Curran, een Amerikaanse kijk op de Europese
politieke eenwording
Hoewel er in Europa drie supranationale organisaties bestaan, nl. de EEG,
de Kolen en Staal Gemeenschap en Euratom, verkiest men voor politieke
samenwerking geen supranationale instelling uit angst voor verlies van de
nationale autonomie. In dit artikel schetst de auteur de moeilijkheden waarvoor zo'n 'Europe des états' gesteld wordt.

P. Claes, De assisenzaak als drama
De Belgische assisenzaak is een erfenis van de Franse revolutie: hier zou
het `volk' zelf in volle vrijheid recht spreken. De auteur analyseert de structuren van dit blijkbaar vaak zo boeiende kijk- en luisterspel en constateert
dat de procedure, kind van de revolutie, stoelt op de conservatie van een
definitief onaantastbare wettelijkheid. Aan het eind maakt een Nederlands
jurist enige kanttekeningen.

Carlos Tindemans, Klassiek theater voor modern publiek?
Tussen 1575 en 1587 werden alle groten van Neerlands Gouden Eeuw geboren. Wat kunnen wij met onze klassieken nog aanvangen: hen als volkomen uit de tijd en irrelevant doodzwijgen, hen uit louter plichtsbesef op
geregelde tijden proberen te reanimeren, of hun een echte kans geven om
in onze tijd aan het woord te komen? De auteur pleit voor het laatste antwoord op de vraag naar de speelbaarheid én de relevantie van het theater
uit ons literair verleden.

C. J. Boschheurne, Vraagstukken rond restauratie
Wat is de bedoeling van restauratie? Mag men zomaar restaureren? Hoever
mag men daarin gaan? Mag men de bedoeling van de kunstenaar uitvoeren, als men die bv. uit de tekeningen kent, wanneer de kunstenaar ze zelf
niet heeft uitgevoerd? Aan de hand van enkele voorbeelden reflecteert
schrijver op deze problemen.

J. De Piere, Het kan niet dat ik
De lectuur van een der laatste gedichten van Jos De Haes (t 1 maart 1974)
onthult het paradoxale karakter van dit anti-gedicht: met woorden zeggen
dat men er beter aan zou doen te zwijgen. Toch is dit schijnbaar wanorde-

lijk stamelen nog een eminent gestructureerd gebruik van de taal: een geslaagde uitdrukking in de taal van de onmacht en `de ellende van het
woord'.

L. Bartalits, Russische-Amerikaanse betrekkingen
tijdens Fords eerste 100 dagen
De détente politiek is verslechterd doordat de Amerikanen aan de `meestbegunstigingsclausule' de voorwaarde van een verruiming van de emigratie
voor Joodse emigranten uit de Sovjet-Unie verbonden en doordat de Russen het handelsakkoord met de Verenigde Staten opzegden. Zo blijkt de
wederzijdse relatie een 'adversary relationship' te zijn. Dit behoeft geen
beletsel te zijn voor wederzijdse handel en andere uitwisselingen, evenmin
voor een streven naar wapenbeperking of zelfs ontwapening. Mits men
realist blijft.

R. Huysmans, Nieuwe rechtspositie van pastores
in Nederland
Er is een nota verschenen over de rechtspositie van pastorale werkers in
Nederland. Dit roept uiteraard allerlei vragen op, o.a. over het nut en de
noodzaak ervan, over de positie van de bisschop in dezen, etc. De auteur
bespreek een aantal van deze vragen.

Een Amerikaanse kijk op de Europese
politieke eenwording

Joseph Curran

Bij hun pogingen om een politieke eenwording tot stand te brengen hadden de negen lid-staten van de Europese Gemeenschap de keuze tussen
twee manieren. Enerzijds kon men kiezen voor samenwerking op basis van
samenwerking tussen regeringen, van de andere kant kon men ook de mogelijkheden gelegen in supranationale instellingen, zoals die al vorm gekregen hadden in de Europese Economische Gemeenschap, in de Kolen en
Staal Gemeenschap en in Euratom, verder uitbouwen. Door het aanvaarden van punt 15 van het communiqué van de Haagse Topconferentie op
1 en 2 december 1969 en door het werk van de Davignon-commissie die
daaruit resulteerde (het eerste rapport daarvan verscheen in oktober 1970)
heeft de politieke eenwording een wending genomen in intergouvernementele richting, eerder dan in supranationale.
Samenwerking tussen regeringen is een methode om een transnationale
harmonie te bereiken die al dateert van de tijd dat het Westen verdeeld
werd in eenheden die men staten ging noemen. Historische analogieën voor
dergelijke projecten vindt men op zijn minst vanaf het einde van de Dertigjarige Oorlog, al voegde de vredesconferentie van Versailles in 1919 een
nieuw element toe: de `parlementaire' diplomatie van de Volkenbond. De
Volkenbond verschilde van de Congressen van Wenen en Berlijn, die zijn
voorlopers waren, in het feit dat hij niet bedoeld was om een aantal concrete problemen die hem werden voorgelegd, op te lossen en daarna te verdwijnen. Het moest een permanente instelling worden, al bleef zij tegelijkertijd een conferentie van diplomaten.'
Toen Robert Schuman het plan van Jean Monnet ter tafel bracht voor de
eerste van de gemeenschappen, de Europese Kolen en Staal Gemeenschap,
in mei 1950, werd de opvatting verder vooruit gebracht. De Hoge Autoriteit van de EGKS moest namelijk `hetzij door rechtstreekse activiteit of in
* Deze studie is één van de publikaties die deel uitmaakt van een doctoraat in de Politieke en Sociale Wetenschappen van de U.C.L. (voorzitter van de Jury: Prof. Paul M. G.
Levy, promotor: Prof. Jean Buchmann, leden: Prof. Barrea, Schloh, Yakemtchouk);
dit artikel is het eerste deel van een voordracht die de auteur gehouden heeft voor
het Institut des Sciences Politiques et Sociales van de Katholieke Universiteit te Leuven. De voetnoten hebben wij sterk ingekort. (Red.)
1 Cf. A. H. Robertson, European Institutions, Stevens and Sons, London 1966.
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samenwerking met een Raad van Ministers' de uitvoering van het verdrag
verzekeren. Om in bepaalde kwesties te kunnen handelen had de Hoge
Autoriteit ofwel een `instemmend gevoelen' van de Raad nodig, soms door
middel van een meerderheidsbeslissing, in andere gevallen door unanieme
goedkeuring, maar ten aanzien van belasting in de Gemeenschap, leningen,
oordeel over investeringsplannen, prijzen, `afspraken' en fusies evenals ten
aanzien van hulp voor modernisering handelde de Hoge Autoriteit zonder
ruggespraak of afhankelijkheid. Zo moesten dus nationale afgevaardigden
een permanente internationale instelling leiden, maar nu in samenwerking
met en geleid door meer of minder autonome organen die uitsluitend als
referentiekader hadden `het gemeenschappelijk belang'.2
Deze opzet was origineel en beloofde veel. Een supranationale gemeenschap zou een eigen leven gaan leiden, uitgaande boven het bestaan dat ze
had ontleend aan de delegatie door de deelnemende regeringen. Zij zou
Europa van dienst kunnen zijn als zelfstandige eenheid voor bepaalde doeleinden en niet als een toevallig samenwerkende collectiviteit bestaande uit
de Franse, Duitse, Italiaanse en Benelux-landen. Theoretisch en praktisch
was het een `doorbraak' en de gemeenschap behaalde een aantal belangrijke economische successen.
Met de ondertekening van de verdragen van Rome in maart 1957 werden
nog twee gemeenschappen gelanceerd door de leden van de eerste gemeenschap, waarbij lessen die uit de kinderziektes van de EGKS waren geleerd,
in de twee nieuwe verdragen (EEG en Euratom) werden ingebouwd.
Waarom hebben de Europese regeringen dan besloten om dit proces van
vooruitgang bij hun streven naar politieke eenwording niet verder door te
zetten? Het antwoord is overbekend. Een supranationale instelling die de
buitenlandse politiek voor Europa zou moeten vaststellen (want dat wordt
tot nog toe met politieke eenwording bedoeld) zou te radicaal afwijken van
aanspraken op nationale autonomie. De regeringen van de lidstaten van de
EEG waren niet bereid verder te gaan dan overleg en raadpleging, wat het
voordeel meebrengt dat die best in overeenstemming te brengen zijn met de
traditionele uitoefening van de soevereiniteit.
Spijtig genoeg heeft overleg een aantal duidelijke nadelen bij het oplossen
van problemen. In feite eisen de problemen waar de Negen voor staan, heel
wat meer dan een gezamenlijke opstelling `als die bereikt kan worden'. Wat
de problemen betreft van Europa's betrekkingen met de Verenigde Staten,
met het olierijke Midden-Oosten, met het communistische Oosten, met de
2 Het is van belang er op te wijzen dat `gemeenschappelijk beleid' hier niet slechts
betekent een gemeenschappelijk buitenlands beleid, maar allereerst een uitvoering van
beleid in gemeenschap voor gemeenschappelijke belangen. Op die manier werd de
democratie verplaatst van het nationale niveau naar het internationale vlak, waarbij
de afvaardiging zo werd geregeld dat de gelijkheid niet gegeven werd aan de lid-staten
maar aan de burgers daarvan.
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arme landen van de wereld -- het is evident dat het beter zou zijn als het
oude continent kon spreken met één enkele stem en als dat wat gezegd
werd, duidelijk en samenhangend zou zijn. Negen afzonderlijke ministers
van buitenlandse zaken (al overleggen en discussiëren ze nog zo veel en
bereiken ze nog zoveel compromissen) spreken tenslotte met negen stemmen. Maar als men nu eens helemaal uit zou praten over het beleid, zou er
dan niet één enkel beleid uit kunnen resulteren? Ieder nationaal buitenlands beleid begint tenslotte als een verwarring van tegenstrijdige individuele en partij opvattingen die proberen de baas te worden over voorstellen van de oppositie. Als er een eenduidig beleid ontstaat op nationaal niveau, waarom dan niet op Europees niveau?
Het antwoord is dat Europa van tijd tot tijd het al eens is over punten van
beleid. De wet van de gemiddelden kan op zich al voorbeelden hiervoor
leveren, zelfs nog voor men begint te discussiëren. Maar wat nodig is, is een
instrument dat dit soort overeenstemming tot regel maakt. De Davignoncommissie stelde in 1970 voor, de nationale formule voor beleidsvoering
toe te passen op het bredere Europese niveau. Doch er is maar zo weinig
overeenkomst tussen een nationaal ministerie van buitenlandse zaken en
de werkwijze van een coalitie van negen soevereine machten dat dit ten
aanzien van de buitenlandse politiek praktisch volkomen irrelevant is. Van
de andere kant zou een supranationaal ministerie van buitenlandse zaken
(dat we niet hebben en ook waarschijnlijk niet krijgen voordat een federaal
Europa ontstaat) een zeer bruikbare parallel zijn van een nationaal ministerie van buitenlandse zaken. Maar de regeringen van de EEG lid-staten
tonen helemaal geen tekenen dat ze van welke functie van een soevereine
macht ook afstand willen doen: dus bleef een commissie van hoge ambtenaren van de negen ministeries van buitenlandse zaken niets anders over
dan een compromis te zoeken tussen het verlangen om met één stem te
spreken en de erkenning dat een supranationaal ministerie van buitenlandse zaken niet mogelijk is. Het resultaat is de formule van Davignon voor
overleg tussen de regeringen, een soort Ersatz-integratie die, om het heel
zwak uit te drukken, beslist niet adequaat is voor het doel waarvoor ze is
opgezet. Het zou inderdaad niet te verwonderen zijn als de `politieke eenwording' volgens de formule van Davignon bij een crisis faalde en het lot
zou delen van dat vorige experiment in intergouvernementele `samenwerking', de Volkenbond.

De plannen van de Gaulle en de formule van Davignon
De opzet om een politieke eenwording van de Europese Gemeenschap tot
stand te brengen gaat in feite terug op de geplande Europese Politieke
Gemeenschap, zoals die was voorgesteld als bijprodukt bij de zo ongelukkig
verlopen Europese Defensie Gemeenschap van 1952-1953. Waarbij de
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politieke eenwording zo overschaduwd werd door de geplande defensievoorstellen, dat men er nu niet eens meer over spreekt wanneer men de
Europese Defensie Gemeenschap vermeldt.3
Toen Charles de Gaulle in 1958 opnieuw aan de macht gekomen was, heeft
hij, altijd al een voorvechter van een heel speciaal soort Europese eenheid,
zichzelf tot taak gesteld een transnationale opzet tot stand te brengen die
een tegenhanger zou zijn van Chroesjtsjovs machtssfeer. De noodzaak om
de inspanningen van het Westen te coördineren werd door iedereen gevoeld; daarom stelde het Franse staatshoofd aan de President van de Verenigde Staten voor een mondiaal directoraat op te richten voor de geallieerde Atlantische strijdkrachten, bestaande uit Frankrijk, de Verenigde
Staten en Engeland. Generaal Eisenhouwer, die wist hoe men de Gaulle
moest aanpakken, wees het voorstel van de hand met de voor de hand liggende bemerking: de regering van de Verenigde Staten was door de Europese geallieerden niet gemachtigd om de Fransen en de Engelsen aan te
wijzen om te spreken in naam van de rest. 4 Het voorstel van de Gaulle zou
niet alleen het hele Noordatlantische verdedigingssysteem hebben omgegooid; het zou de Franse strijdkrachten op een gelijk niveau hebben gebracht met de Angelsaksische, iets wat de Gaulle in diepste wezen bedoelde. De wapenfeiten van Frankrijk te velde tegen de tanks van Guderian in
1940 en het verlies van Indo-China wekten niet bepaald vertrouwen. De
Gaulle stelde voor dat de Fransen de Nato grondstrijdkrachten zouden
commanderen, wat niemand een gezond plan leek voor Europese veiligheid behalve wanneer men de zaken bekeek door de bril van de Franse
president.
Na de afwijzing door de regering in Washington wendde de Gau lle zich
vervolgens tot zijn EEG partners. Hij bracht een plan naar voren voor een
tweederangs groep van commissies voor politieke, economische, defensieen culturele zaken.
Het eerste artikel van dit plan stelt dat door het voorgestelde verdrag een
`Unie van staten' wordt gesticht, gebaseerd op eerbied voor het eigen karakter van de volkeren en lid-staten en voor de gelijkheid van hun rechten
en plichten. De Raad zou iedere vier maanden moeten bijeenkomen op het
niveau van staatshoofden of regeringen en tussentijds op het niveau van
ministers van buitenlandse zaken. Met eenstemmigheid worden de beslissingen genomen, maar de afwezigheid of de onthouding van stemming van
een of twee leden kan het nemen van een beslissing niet tegenhouden. De
Europese Politieke Commissie bestaat uit topambtenaren van de ministeries van buitenlandse zaken van de lidstaten. Zij komt bijeen in Parijs, zal
3 Secrétariat Général du Conseil, Dossier sur l'Union européenne, Bruxelles, le 5
mars 1974. Annex I, pp. 2-20.
4 Cf. Miriam Camps, European Unification in the Sixties, McGraw - Hill, New York
1966.
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de werkzaamheden van de Raad voorbereiden en uitvoeren.
Wat de precieze opzet was van wat bekend werd onder de naam plan
Fouchet, kwam pas aan het licht toen de afgevaardigden van de Zes bijeenkwamen. De Gaulle moest eerst kanselier Adenauer overhalen; daar besteedde hij zijn aandacht aan in het voorjaar van 1961 en hij slaagde. Tegen
juli van dat jaar tekenden leiders van de EEG de declaratie van Bonn en
dat was het dichtste punt waarop de Fransen ooit een 'Europe des états'
genaderd zijn. Een commissie van afgevaardigden begon toen details uit te
werken, maar toen vertraagden onmiddellijk meningsverschi ll en het werk.
De Belgen, en vooral de Nederlanders, voelden dat de Gaulle een poging
deed de bestaande supranationale Gemeenschappen te laten mislukken,
terwijl hij te zelfder tijd Engeland de toegang weigerde tot een Europa dat
spoedig overheerst zou worden door een Parijs-Bonn overeenkomst. 5 De
partners van Frankrijk, met name de twee kleinere die we zojuist genoemd
hebben, kwamen tot het besluit dat de Gaulle zijn zin niet moest krijgen
noch wat betreft het karakter van de politieke eenheid noch ten aanzien
van de uitsluiting van Engeland. Het werk van de commissie Fouchet mislukte en de onderhandelingen werden definitief stopgezet in april 1962.
Met het praktisch naar huis sturen van de Gaulle door het Franse kiezerskorps in 1969 en met de verkiezing van George Pompidou tot zijn opvolger (een man die de naam had enigszins een pragmatist te zijn), leek de
periode van de stormen op de Olympus in Parijs plaats te maken voor een
rustiger tijd. Optimisme leek ten volle verantwoord, toen de nieuwe president een EEG topconferentie voorstelde in Den Haag. Er werd gefluisterd dat hij op het punt stond toe te geven met betrekking tot de toelating
van Engeland.
Toen Pompidou zijn plan voor een nieuwe Europese Gemeenschap uiteenzette, bleek het gelukkig geen puur Gaullisme te zijn, maar het was heel
duidelijk de gedachtegang van een Fransman, niet van een Europeaan. Er
was een welbekende triptiek waarvan men mocht verhopen dat zij de EEG
zou vervolledigen, verdiepen en verruimen. Wat de politieke eenwording
betreft, stelde Pompidou zijn vertrouwen in regelmatige bijeenkomsten van
de ministers van buitenlandse zaken. De instellingen van de Europese Gemeenschap in Brussel, Luxemburg en Straatsburg waren niet opgezet om
het onderwerp buitenlandse politiek als zodanig te behandelen. De Franse president deed niet de suggestie dat zij daartoe uitgerust dienden te worden en hij zei waarom. Aangezien een verruiming van de EEG de zaken
ingewikkelder zou maken en Heath als premier moeilijkheden genoeg zou
hebben om zijn land veilig in de EEG te krijgen, was het eind van 1969 niet
zo bijster geschikt om de basis te leggen voor een fundamenteel radicaal
plan als de politieke eenwording. Volgens zijn collega's getuigde deze op5 Cf. Robertson, o.c., p. 264.
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vatting van gezond verstand en de suggesties van Pompidou met betrekking
tot overleg over de buitenlandse politiek op basis van raadpleging tussen
regeringen werden aanvaard.
Zo kwam het dat het communiqué van de Haagse topconferentie de ministers van buitenlandse zaken opdracht gaf de beste manier te bestuderen
om tot politieke eenwording te komen.
Toen het rapport van de ministers was aangeboden, werd het ook voor
commentaar voorgelegd aan de regeringen die om toelating gevraagd hadden — Engeland, Denemarken, Ierland en toentertijd Noorwegen — besproken door het Europees parlement in de maand oktober en definitief aanvaard door de bijeenkomst van de ministers op 27 oktober 1970 in Luxemburg. Overleg tussen regeringen over buitenlandse politiek was weer in
gang gezet na de ernstige mislukking inapril 1962. Het was niet zo erg
veel politieke eenwording, maar het was toch iets.
Volgens het tweede deel van het rapport was het dubbele doel van de samenwerking:
a. een groter wederzijds begrip te kweken ten aanzien van de belangrijke
punten in de internationale politiek, door informatie uit te wisselen en regelmatig overleg te plegen;
b. de solidariteit te verhogen door te werken naar een harmonisatie van
inzichten, concentratie van standpunten en gezamenlijke actie wanneer die
haalbaar en wenselijk lijkt.
De praktische punten waren weer: de ministers van buitenlandse zaken
zullen eenmaal in de zes maanden bijeenkomen; in plaats daarvan kan een
ontmoeting worden gehouden van de regeringsleiders als de zaken ernstig
genoeg lijken; bij crisis moet er extra overleg plaatsvinden tussen de regeringen van de lid-staten. De bijeenkomsten zullen worden voorgezeten door
de minister van buitenlandse zaken van het land dat de president van de
Raad van de Europese Gemeenschap levert. De bijeenkomsten zullen normaal gesproken gehouden worden in het land van de voorzitter.
Als gevolg van deze laatste bepaling hebben de Davignon-bijeenkomsten
een rondrit gemaakt door heel Europa. Deze handige bepaling had tot gevolg dat de betrokken ministers als gekken renden van hun eigen hoofdsteden naar Brussel, vandaar naar de toevallige plaats van samenkomst op
dat moment, dan mogelijk naar Straatsburg of weer naar huis of waarheen
dan ook. En dit alles soms in een adembenemend tempo dat geduldig onderhandelen en goeddoordachte planning tot een buitengewone prestatie
maakt zelfs voor de meest doorgewinterde politicus. Bijeenkomsten die
soms duren tot de nevelige uren vlak voor zonsopgang, hebben plaats op
alle plaatsen van de landkaart en worden bijgewoond door mensen die een
bepaalde hoed op hebben in Brussel en een heel andere ergens half weg
Europa.
Het plan Fouchet zag in zijn eerste vorm Parijs als zetel van het secretariaat
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van de Hoge Raad van `de eenheid'. Pompidou dacht net zo over de geschiktheid van de Franse hoofdstad als zetel van het nieuwe secretariaat.
De Nederlanders waren argwanend, bang dat Den Haag zou vervallen tot
het niveau van een provinciehoofdstad. Tegen de tijd van de Parijse
topconferentie in oktober 1972 was er nog geen beslissing genomen.
De voorbereidingen waren al moeilijk genoeg om andere redenen, maar op
een gegeven ogenblik was de onenigheid op dit punt zo fel dat dit op zichzelf al een dreiging werd van uitstel. 6 Er ontstond een patstelling. Er werd
helemaal geen permanent secretariaat opgericht.'
De Gaulle was realistisch genoeg om in te zien dat het scheiden van buitenlandse politiek en defensie en researchplanning in de twintigste eeuw
absurd is. De afgeronde opzet die hij aan zijn Fouchet Unie had gegeven
zou zulk een scheiding vermeden hebben en zou Europa's problemen op
een of andere manier integraal hebben behandeld. (`Het doel van de Unie
is:... de veiligheid van de lid-staten te verhogen in samenwerking met de
andere vrije landen, door middel van een gemeenschappelijk defensiebeleid'. Plan Fouchet.)
De scheve proporties in de militaire verplichtingen van het huidige lidmaatschap van de `politieke Unie' zoals die bedoeld zijn door het plan Davignon, vormen een zwaar struikelblok bij het behandelen van veiligheidsproblemen. Dank zij de erfenis van de Gaulle hoort Frankrijk wel bij, maar
in zekere zin niet helemaal in het Noordatlantische systeem. Totdat het
probleem van de verdeeldheid in Ierland geregeld is (en het ziet er nog
helemaal niet naar uit) wordt het voor de Ieren moeilijk Atlantische en
Europese belangen door elkaar te mengen.
De mogelijkheden die in het overleg tussen regeringen gelegen zijn om
obstructie te voeren tegen een werkelijk krachtdadig optreden, zijn zo groot
dat sommigen hun toevlucht nemen tot een federale opzet als een welkome
vereenvoudiging van de problemen.

Nationalistische streken
We moeten nu spreken over de gebruikelijke streken van nationalisten die
de organisaties welke intergouvernementeel zijn opgezet, in de wielen rijden. Natuurlijk zal een organisatie die bezig is met taken op een zuiver
technisch vlak, bv. het samenstellen van statistieken en dat soort werk, niet
blootgesteld zijn aan veel nationalistische oppositie. Niemand krijgt het op
zijn zenuwen van de Internationale Telecommunicatie Unie of de Rijn
Commissie; zelfs de Sovjet-dictator werkt samen met de U.N. Commissie
6 Cf. Roy Pryce, The Politics of the European Community, the Butterworth Group,
London 1973, p. 24.
7 WEU Assembly, 1961: A Retrospective View of the Political Year in Europe, Paris,
May 1962, pp. 64-67.
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voor Europa en het Rode Kruis — De Rode Halve Maan. De Raad van
Europa en de OESO (Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling) worden zonder veel poespas gesteund. Maar een `politieke eenheid' zou wel eens kunnen proberen iets uitgesproken politieks te gaan
doen. Het precedent, nog afgezien wat er direct uit zou komen, zou gevaarlijk kunnen zijn voor de autonomie van de lid-staten. Er is een hemelsbreed
verschil tussen het politieke gezag dat in eigen land uitgeoefend wordt door
een nationale regering en de invloed van een intergouvernementele organisatie.
In een democratisch land worden beslissingen door het volk geaccepteerd;
men is het in brede kringen algemeen eens over de regels waaraan men zich
in de strijd om politieke macht te houden heeft. De noodzaak om te waken
voor vrede onder de burgers, naleving van de wetten en ordelijke verhoudingen spreekt vanzelf, althans voor de overgrote meerderheid. Rust in het
land is in het algemeen voor de bewoners belangrijker dan het blijven zeuren over het een of andere bezwaar. En zo komt het dat, als de meerderheid
een bepaald aantal politieke maatregelen voorstaat, de minderheid er zich
uiteindelijk gewillig bij neerlegt. Zelfs al is de hoedanigheid die een bepaald
beleid tot het juiste maakt, een redelijkheid die de meerderheid goed lijkt
(de meerderheid kan zich daarin vergissen), dan verzoenen de verliezers bij
de stembus of in het parlement zich vrij gemakkelijk met nederlagen omdat
er iets aan te doen is in de toekomst of tenminste omdat die beter te dragen
zijn dan de gevolgen van het geweld dat nodig zou zijn om het hele systeem
omver te werpen en de tegenstanders zelfs lijfelijk eronder te houden. Vanzelfsprekend, als de bezwaren te groot worden of abnormale proporties
gaan aannemen in de publieke opinie, dan gaan de ordelijke democratische
procedures van politieke wedijver teloor en gaan sommige trekken van ons
huidige gedeeltelijk anarchistisch systeem in internationale zaken zich ook
manifesteren in het afzonderlijke land. In extreme gevallen — gelukkig uitzondering in ontwikkelde landen — breekt er een burgeroorlog uit, maar
in het algemeen aanvaardt een partij die verslagen is, het oordeel van de
stembus of een nederlaag in het parlement zonder klagen. Dan gaat een
verslagen minderheid rustig aan het werk om door overreding steun te
krijgen om tenslotte te winnen en op haar beurt aanvaard te worden door
de anderen.
Coalities van soevereine staten die methoden gebruiken van samenwerking
tussen regeringen vertonen een aantal karakteristieken die droevig afsteken tegen deze ordelijke gang van zaken. Tussen soevereine partners kan
een deelnemer ofwel verkiezen zich helemaal te onthouden van stemming
of de inhoud van een bepaald aantal voorstellen trachten terug te brengen
tot het kleinste gemene veelvoud dat aanvaardbaar is voor de minst medewerkende partner in de groep, omdat unanieme instemming (tenminste van
degenen die aan de bijeenkomst deelnemen) vereist is. Het wezen van het
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soeverein zijn is voor zichzelf controle voor te behouden op zijn eigen vitale
belangen, onafhankelijk van inmenging van anderen. De EEG Ministerraad
is als gevolg van het `compromis van Luxemburg' in 1966, waar de Gaulle
achter zat, teruggekeerd tot de regel van eenstemmigheid voor alle wezenlijke beslissingen; dit is onwettig gebeurd tegen de bepalingen van de Verdragen van Rome in, maar aangezien het niets zou uithalen om een beslissing aan een soevereine nationale regering op te dringen als de betrokken
partij besloten is zich ertegen te verzetten, wordt de mogelijkheid van een
bindende meerderheidsstem, zoals die in de Verdragen is neergelegd, kalm
over het hoofd gezien als dat zo te pas komt. 8 Maar ook al zou bindende
stemming door een coalitie worden aanvaard, dan zou een deelnemende
regering haar plechtige band op zijn minst politiek ongestraft kunnen verbreken en helemaal uitstappen uit het systeem. Natuurlijk kunnen de partners ook stappen ondernemen; ze kunnen wegen zoeken om een onwillige
deelgenoot te straffen met andere dan wettelijke sancties. Het is dan mogelijk dat de partij die op die wijze gestraft wordt, bereid is de verlangde
prijs te betalen en het besef hiervan blijft ten grondslag liggen aan alle onderhandelingen op basis van overeenstemming tussen regeringen. Een regering geeft, anders dan een gewone burger, toe door te zeggen dat ze toegegeven heeft. Soevereiniteit is een vrijbrief voor de trouwelozen.
Tegenover het hardnekkig verzet van een tegenstribbelende partner worden goedbedoelende deelgenoten heen en weer geslingerd tussen de behoefte om het moreel hoog te houden, te doen alsof alles prima verloopt en het
vasthouden van voordelen die al behaald zijn door gezamenlijke inspanning en, aan de andere kant, de minstens even grote of zelfs nog grotere
noodzaak om de weerspannige partner de baas te worden om een gemeenschappelijk beleid te kunnen nastreven dat beloften inhoudt voor de oplossing van dringende problemen. Op hun qui vive vertonen regeringen de
neiging om erg voorzichtig te worden en te zwijgen. Zich bewust van het
nadeel dat soms voortkomt uit het bekend maken van eigen standpunt
voordat de tegenpartij heeft laten merken wat zij wil, worden officiële verklaringen tot nietszeggende algemeenheden — ja ze worden onbetrouwbaar als gids voor de werkelijke houding van belangrijke deelnemers aan
de beleidsvorming. Zo sudderen tegenstellingen door onder de oppervlakte
totdat de hitte van de verontwaardiging de temperatuur hoog doet oplopen
en dan breekt de vijandigheid door met explosieve kracht. Beleefdheid en
geduld zijn tot op zekere hoogte onmisbaar; als men ze te ver doorvoert,
werken ze in het voordeel van de partij die gemeenschappelijke actie blokkeert.

8 Cf. Robertson, o.c., p. 270-271; F. A. M. Alting von Geusau, European Political
Integration: A Record of Confusion and Failure, in: European Yearbook XI, pp. 135161.
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De opbouw van een beleid tussen regeringen gaat soms goed, als de belangen gelijk lopen, maar heeft te lijden van het inherente gebrek dat het een
heel armzalige manier is om te trachten te komen tot overeenstemming in
fundamentele zaken. Dit is des te ernstiger, wanneer mannen die openlijk
uitkomen voor hun afwijzing van transnationale samenwerking, om nog
maar te zwijgen van supranationalisme of Europees federalisme, een hoofdrol spelen op de conferenties.
Dat is het dilemma voor de realist. Als een sterkere eenheid politiek niet
haalbaar lijkt, is de bekoring groot zich neer te leggen bij wat men bereiken
kan. Maar de realist heeft ook de verplichting te denken aan de aard van
de problemen die men aanvankelijk door samenwerking bedoelde op te
lossen. Soevereiniteit beklemtoont onafhankelijkheid, coalitie wederzijdse
afhankelijkheid. Deze tegengestelde tendensen behoeven niet noodlottig te
zijn, als er maar een ruim gebied is van gemeenschappelijk belang tussen de
partijen, aanwijsbaar gevaar van buitenaf en/of heel wat goede wil bij allen.9
Maar een tegenwerkende houding kan ineens te voorschijn komen; ze ligt
nooit erg diep onder een schijnbaar kalm oppervlak. Men weet maar al te
goed dat onbuigzaamheid voordeel brengt. Een keiharde deelnemer kan de
behoefte van anderen om iets te bereiken, om resultaten te behalen uitbuiten. Er is maar één regering nodig op de zes of de negen om het grootste
deel van de eenheid te ruïneren, als zij dreigt eigengereid obstructie te voeren, ook al is een ontwerpprogram met overweldigende meerderheid aanvaard en is het ook volkomen redelijk van welk punt men het ook bekijkt.
Eerst vertraagt de noodzaak van eenstemmigheid de voortgang, dan brengt
zij geleidelijk aan stagnatie en tenslotte wordt samenwerking tussen regeringen helemaal onmogelijk gemaakt.
Tijdens de debatten legt de weerspannige partij haar eigenbaat er te dik op,
zodat haar over het algemeen geduldige partners besluiten zich te wreken.
Zij wachten op hun kans; die komt, als de partij in kwestie iets positiefs
erdoor tracht te krijgen. Het is mogelijk dat hij met zelfvertrouwen optreedt,
misleid door het succes dat zijn blokkerende tactiek behaald heeft, in de
mening dat hij een beslissende macht heeft. Maar een negatieve houding
heeft vele gevolgen en plotseling wordt de tactiek gekeerd tegen degene die
er zo lang misbruik van gemaakt heeft. Het uiteindelijk resultaat is dat de
samenwerking tussen regeringen in een patstelling eindigt.
Dat is de tragedie van de Gaulle geweest. Vurig voorstander van samenwerking maar niet van integratie, voerde hij tenslotte een tactiek van open
conflict. Hij sprak zijn veto uit tegen het Europa dat anderen zo vurig
wensten. Zij op hun beurt boorden zijn hoop de grond in dat hij zijn alternatief kon opbouwen.
9 Cf. Henry A. Kissinger, The Troubled Partnership, McGraw-Hill, New York 1965,
Chapter VII.
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Pompidou, die niet zoveel prestige had als de Gaulle, moest in eigen land
rekening houden met zijn communistische critici; zo krijgt de Sovjet-Unie
de `benefit of the doubt' met betrekking tot politieke motieven waarover
geen enkele twijfel mogelijk is en de Verenigde Staten worden ervan beschuldigd dat ze naar hegemonie streven, terwijl het enige wat ze doen is
eenvoudigweg Europa vragen om haar eigen beleid te bepalen. De Duitsers
worden voor hun steun aan de Franse boeren beloond met verzet tegen de
bondgenoot waarop ze steunen. De eisen tot `hernieuwing van de onderhandeling over de voorwaarden voor toelating' die de Labour Party politiek kenmerken ... de plotselinge aankondiging door de Italiaanse regering dat tot vijftig procent van de waarde van bepaalde importgoederen
gedeponeerd moet worden als garantie, zonder voorafgaand overleg met de
EEG-partners -- het zijn allemaal eigengereide maatregelen die hun terugslag kunnen hebben. De Europese Gemeenschap is een bazaar aan het worden met uitgekookte nationalistische kooplui, waarin de meest stoutmoedige het wint."

10 In een volgend artikel — het tweede deel van de lezing — zullen de concrete gevolgen van bovengeschetste houding worden bestudeerd ten aanzien van het MiddenOosten, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie; tevens zal de auteur zijn ideeën geven
over de weg die men zou kunnen gaan naar een supranationale politieke unie toe.

De assisenzaak als drama

Paul Claes

Een gerechtshof heeft iets van een theater. De plechtige entree van de
acteurs, hun archaïsche kostumering (toog en bef, in Engeland zelfs een
pruik), het ceremonieel met zijn rituele buigingen en rijzingen, de zich als
peripetieën ontwikkelende procedures: het doet in zijn statige voorspelbaarheid denken aan een antiek drama. Binnen dit glanzend mechanisme slechts
één hapering, de vervelende maar onmisbare uitzondering die de rechtsregel moet bevestigen, de beschuldigde, even tragisch onwetend van zijn
rol in het stuk als een klassiek protagonist.
Wat die rol is en wat het stuk, wil ik hier in een exemplair geval nagaan.
Met een structurele analyse hoop ik de dramatische opbouw van de assisenzaak duidelijk te maken.

Vox populi, vox dei
Het hof van assisen is een relict van de Franse revolutie. De constitutie van
3 september 1791 stelde de jury in voor strafzaken. Hierdoor werden leken,
nauwkeuriger gezegd: burgers, ingeschakeld in het rechtsapparaat dat voordien uitsluitend in de handen was van beroepsrechters. De oorspronkelijke
opzet om burgers te betrekken in alle stadia van de rechtspleging, dus bij
instructie, beschuldiging én oordeel, werd gauw uit het oog verloren en de
Code Napoléon behield het jurysysteem alleen voor het beoordelen van
misdaden, d.w.z. de allerzwaarste misdrijven.
Het systeem van de burgerjury werd ongetwijfeld ontleend aan de Engelse
rechtspraak. Ook nu nog functioneert in Angelsaksische landen de rechtbank van gezworenen als Jury of Grand Jury. In Engeland bezit de ambtelijke rechter een vrij grote macht omdat hij erover moet waken dat de jury
geen ondeugdelijk bewijsmateriaal onder ogen krijgt. In Frankrijk daarentegen staat de jury praktisch alleen om `in eer en geweten' haar innerlijke
overtuiging omtrent schuld of onschuld uit te spreken. Herhaaldelijk werd
daar geprotesteerd tegen de beïnvloedbaarheid van leken in assisenzaken.
In België stipuleert artikel 98 van de Grondwet (7 februari 1831) dat de
jury uitspraak doet over de schuldvraag inzake misdaden, politieke misdrijven en persdelicten. Nederland heeft de Jury alleen gekend tijdens de
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Napoleontische overheersing, meer bepaald van 1811 tot 1813.
In de hedendaagse rechtspleging is de assisenzaak een soort anachronisme.
De procedure is immers onnodig omslachtig, kostbaar en tijdrovend. Zo
moeten bij voorbeeld alle getuigenissen mondeling worden afgelegd, waar
de rechter in gewone rechtszaken zijn oordeel aan de hand van een dossier
kan vellen. Het aantal assisenzaken, dat vroeger aanzienlijk was, is dan
ook geleidelijk beperkt. Heel wat gevallen die normaal onder de bevoegdheid van het hof van assisen zouden vallen, worden nu gecorrectionaliseerd
d.i. door een gewone rechtbank met beroepsrechters behandeld. Het bijzondere van een assisenzaak is niet zozeer dat leken hier een uitspraak doen
over schuld en onschuld, maar dat er tegen die uitspraak geen verweer bestaat (alleen in uitzonderlijke gevallen kan het vonnis vernietigd worden
door het hof van cassatie; de zaak komt dan opnieuw voor het assisenhof).
Dit is in flagrante tegenspraak met de befaamde rechtsregel van de dubbele
aanleg, die bepaalt dat men tegen elke uitspraak bij een hogere instantie
beroep kan aantekenen. Op die manier wordt aan de jury, samengesteld uit
`mensen van het volk', een soort onfeilbaarheid toegekend. Het verdict van
de gezworenen krijgt de macht van een orakelspreuk, waardoor deze rechtspraak iets van de mythische glans van het volksgerecht heeft. Volgens het
antieke `vox populi, vox dei' (de stem van het volk is de stem van God) is
het volk alwetend en almachtig als de godheid zelf. Het bijna religieuze
karakter van deze instelling wordt nog onderstreept door het aantal gezworenen: twaalf -- zoals de apostelen (of eventueel de twaalf stammen van
Israël) — wat niet bepaald praktisch blijkt wanneer de stemmen staken.
Verdedigers van het jurysysteem menen dat de publieke opinie deze speciale `plechtige' behandeling van misdaden wenst. Het succes dat de sessies
van de diverse assisenhoven kennen, schijnt hun gelijk te geven. Zelfs de
meest serieuze kranten geven uitvoerige verslagen over de zittingen. Sommige journalisten hebben zelfs naam verworven door hun gekleurde reportages over deze zaken. Vele processen worden druk bediscussieerd. Over
geruchtmakende zaken verschijnen nog jaren nadien publikaties. Het zou
een aparte studie waard zijn te onderzoeken hoe de media in dit geval de
publieke sensibiliteit bespelen. Ik wil hier alleen proberen uit te maken wat
de assisenzaak zo geschikt maakt als topic.

Dramatis personae
Als de assisenzaak een toneelstuk is, dan moet er ook een rolverdeling zijn.
Om die te bepalen kunnen we een beroep doen op de teksttheorie. In de
moderne linguïstiek is de zin herhaaldelijk vergeleken met een miniatuurdrama.' Steunend op een idee van zijn landgenoot Tesnière meent de Franse
1 Cf. L. Tesnière, Eléments de syntaxe structurale, Paris 1959, p. 102; A. J. Greimas,
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structuralist Greimas dat de syntaxis ervoor zorgt `op miljoenen exemplaren
eenzelfde klein schouwspel te reproduceren dat bestaat uit een gebeuren,
enkele acteurs en een min of meer omstandig bepaalde situatie'. De Amerikaanse structuralist Longacre stelt dat zinnen een plot hebben, een aantal
dramatis personae en attributen, decor en lokale kleur. Ook in de semantische richting van de generatieve grammatica vindt men die gedachte terug.
Fillmore pleitte er als eerste voor, de zinsdelen die sinds Chomsky tot zuiver
syntactische entiteiten herleid waren, opnieuw een semantische valentie te
geven. Zo onderscheidt hij een agens, een patiens, een instrumentalis, enz.
De Amerikaan Langendoen heeft het dramatische karakter van deze `casussen' onderstreept door van de `rollenstructuur' van een zin te spreken.
De overeenkomst die er bestaat tussen linguïstische en dramatische structuren stelt ons in staat de rollen van een stuk, in dit geval een `gerechtelijk
drama', met taalmodellen te beschrijven. Het meest uitgewerkte model biedt
Greimas,2 die gebruik maakte van een door de Rus V. Propp opgestelde
beschrijving van de personages van het volkssprookje en van een lijst van
dramatische functies in E. Souriau's Les 200.000 situations dramatiques.
De zo verkregen gegevens structureerde hij door ze in verband te brengen
met syntactische functies. Op die manier bleken de voornaamste personages
van een tekst (een toneelstuk, een sprookje, enz.) functioneel te corresponderen met de belangrijkste zinsdelen.
Vooreerst is er de held (subject) die een bepaald doel, een abstracte waarde, een concreet voorwerp of een geliefde persoon (object) nastreeft. Deze
relatie is syntactisch vergelijkbaar met de verhouding tussen onderwerp en
lijdend voorwerp. Een machtige instantie (schenker) deelt het object mee
hetzij aan de hoofdpersoon hetzij aan een ander personage (ontvanger).
Deze relatie komt overeen met de verhouding tussen onderwerp en meewerkend voorwerp. Uit deze tweede relatie blijkt dat eenzelfde acteur een
dubbelrol kan spelen. Daarnaast is het ook mogelijk dat meerdere acteurs
eenzelfde rol spelen.
De twee génoemde relaties zijn de belangrijkste in elke tekst. Twee andere,
die tussen subject en helper en tussen subject en tegenstander, zijn secundair in zoverre zij rechtstreeks met de actie van het subject verbonden zijn.
De helper werkt mee in de zin van actie, de tegenstander werkt ze tegen.
Syntactisch is de eerste te vergelijken met een bijwoordelijke bepaling van
middel (dank zij ...), de tweede met een bijwoordelijke bepaling van toegeving (ondanks ...).

Sémantique structurale, Paris 1966, p. 117; R. Longacre, Grammar Discovery Procedures, The Hague 1964, p. 35; C. Fillmore, The Case for Case, in: E. Bach & R. Harms,
Universals in Linguistic Theory, New York etc. 1968, pp. 1-90; D. Langendoen, Essentials of English Grammar, New York 1970.
2 A. J. Greimas, o.c., pp. 172-191.
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De rollen worden bepaald door hun onderlinge relaties. Vandaar dat zij gestructureerd kunnen worden in één model. Greimas stelt dit model als volgt
voor:
schenker -- object —›- ontvanger
fi
helper -- subject -- tegenstander
Dit model is zoals men kan nagaan geheel geaxeerd op het object, dat enerzijds het streefdoel is van het subject (wiens streven door de helper en de
tegenstander resp. bevorderd of tegengegaan wordt) en anderzijds het voorwerp is dat door de schenker aan de ontvanger gecommuniceerd wordt.
Er rest mij nu alleen nog de rollen van de medespelers in de assisenzaak te
identificeren. Degene om wie het hele proces draait is ongetwijfeld de beschuldigde. Hij speelt de rol van subject. Vooral als er twijfel bestaat over
zijn schuld wordt zijn actie vaak vergeleken met een strijd. Een groot deel
van die strijd voert hij echter niet rechtstreeks, maar door delegatie. Daarvoor heeft hij een raadsman, zijn persoonlijke advocaat, die de rol van
helper op zich neemt. Diens rechtstreekse tegenstander is de aanklager, de
procureur des konings, een gerechtelijke dienaar die het openbaar ministerie vertegenwoordigt en belast is met de vervolging en met de uitvoering
van het vonnis. De woordenstrijd tussen de advocaat en de procureur vormt
een van de hoogtepunten van het proces. Men wordt onwillekeurig herinnerd aan middeleeuwse moraliteiten waarin duivel en engel strijden om
de ziel van de gelovige. De twee manicheïstische machten hebben hun helpers: getuigen a charge en a décharge.
Wat is de inzet van de strijd? Ongetwijfeld de `gerechtigheid' (object). Dit
kan zowel de vrijheid zijn (wanneer de beschuldigde onschuldig bevonden
wordt) als de vrijheidsberoving, in extreme gevallen de dood (wanneer de
schuld vaststaat). Dat het subject, ook als hij schuldig is, gerechtigheid verlangt, is een impliciete spelregel van de assisenzaak. Er zijn inderdaad beschuldigden die zich slechts van hun schuld bevrijd achten door een `rechtvaardige' straf. In feite zullen vele misdadigers proberen aan die gerechtigheid te ontsnappen door onschuld te veinzen. Zij vallen dan uit de hun
opgelegde rol.
Degenen die de gerechtigheid in handen hebben -- dat is uit mijn beschrijving van het jurysysteem gebleken — zijn de twaalf gezworenen. Door hun
schuldig of niet schuldig uit te spreken vellen zij een onherroepelijk oordeel.
Als totaliteit spelen zij de rol van schenker. De ontvanger van de gerechtigheid is de beschuldigde, die dus een dubbelrol speelt. Dit is niet ongewoon,
aangezien hij voor de eigen zaak strijdt. Zo is het schema van de rollen
volledig:
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jury -- gerechtigheid —* beschuldigde
t
verdediger –± beschuldigde F-- aanklager
De lezer zal zeker opmerken dat in dit schema geen plaats is voor het hof,
bestaande uit drie beroepsrechters (een voorzitter en twee bijzitters). Wat is
hun functie in het geheel? Zonder vooruit te lopen op mijn conclusies in
verband met de plot van het geheel, kan ik misschien al zeggen dat het hof
het gebeuren superviseert, het is de regisseur van het stuk.

Dura lex, sed lex
De intrige van een assisenzaak is van een zeldzame eenvoud. Ook op het
eerste gezicht al valt de overeenkomst met een klassiek toneelstuk in het
oog: de proloog waarin de identiteit van de medespelers wordt vastgesteld
en waarin het probleem wordt gesteld, de stijgende spanning bij het verhoor,
het debat als climax, het verdict als ommekeer, soms gevolgd door de catastrofe van het vonnis.
Geen wonder dus dat zoveel toneel-, film- en tv-schrijvers hier hun inspiratie
hebben gezocht. Er zijn nauwelijks kunstgrepen nodig (tenzij een zekere
condensatie) om de stof voor opvoering geschikt te maken. De zuiverste
voorbeelden van dramatisering zijn de tv-spelen die gebaseerd zijn op echte
of fictieve assisenzaken zoals het Franse `En votre áme et conscience', het
Duitse `Das Fernsehgericht tagt' en het Vlaamse `Beschuldigde, sta op'.
Daarnaast is er een ruime scala van mogelijkheden: gerechtelijke toneelstukken als 'Twelve Angry Men' (in de kamer van de jury), gewetensdrama's
als `De zaak Oppenheimer' en `Voorlopig vonnis', thrillers als `Domaren'
(Sjöberg) en 'The Wrong Man' (Hitchcock), thesisfilms als die van Cayatte,
het tv-feuilleton 'Hawkins'. Hoe verloopt een assisenzaak nu precies? Na
de identificatie van de van de beschuldigde en de eedaflegging van de gezworenen wordt de akte van beschuldiging voorgelezen door de griffier.3
Hierop volgt het verhoor van de beschuldigde, de experts en getuigen. Het
debat bestaat uit een rekwisitoor van de aanklager en een pleidooi van de
verdediger. Na het slot van de verhandelingen trekt de jury zich terug om te
delibereren over de vragen die haar zijn gesteld. Het verdict bestaat uit een
ja of neen. Bij een veroordeling wordt door het hof en de gezworenen samen
over de strafmaat beraadslaagd. Deze laatste deliberatie is pas in 1919
ingevoerd. Men ondervond namelijk dat de jury te gauw tot vrijspraak besloot uit vrees dat de rechter de schuldig bevondene te zwaar zou straffen.
Dit proces schijnt op natuurlijke wijze uiteen te vallen in drie delen: het
3 Cf. voor een beschrijving van de procedures: Dalloz, Répertoire de droit criminel
et de procédure pénale, Paris 1953, T.I., s.v. Cour d'Assises; Les Novelles, Corpus Juris
Belgici, Procédure pénale, Tome II, Vol. I, Bruxelles 1948, pp. 71-377.
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verhoor, het debat en de uitspraak. We zijn zo gewend geraakt aan de woordenstrijd tussen aanklager en verdediger, dat de vraag naar de functie van
dit duel waarschijnlijk nooit bij ons opgekomen is. In feite is die in hoge
mate problematisch. Heeft het verhoor niet immers alle feiten aan het licht
gebracht op grond waarvan de juryleden hun oordeel moeten vormen? Wel
lijkt het normaal dat de beschuldigde een beroep kan doen op een ervaren
raadsman om zichzelf tegen de aanklacht te verdedigen. Dat deze aanklacht
zelf echter in de vorm van een retorische uiteenzetting naar voren wordt gebracht, is bevreemdend.
Uit de onderzoekingen van de Franse structuralisten Claude Lévi-Strauss
en Algirdas Greimas4 is gebleken dat elke mythe in zijn logische grondstructuur een transformatie bevat van een semantische oppositie. In de meer aan
de oppervlakte liggende verhaalstructuur verschijnt die transformatie in de
vorm van een strijd tussen personen die een beginsituatie in een eindsituatie
verandert. Het strijdelement dat in de assisenzaak te vinden is, schijnt erop
te wijzen dat deze de algemene structuur van de mythe heeft. Een vergehiking van beide zal aantonen dat dit niet zo is.
Het mythisch verhaal begint met de breuk van een maatschappelijke code.
Bij ons proces is de inbreuk al vooraf gebeurd. Via de getuigenissen van
de beschuldigde zelf, van experts en van betrokkenen, wordt in het eerste
deel van het proces, het verhoor, een 'reconstructie' van de feiten gegeven,
een afbeelding-in-woorden van de inbreuk. Dit onderdeel van de gerechtszaak komt overeen met wat Greimas aanduidt als `contractbreuk': het individu overtreedt de wetten die de betrekkingen tussen hemzelf en de maatschappij vastleggen (wat sinds J. J. Rousseau `le contrat social' wordt genoemd). In een echte mythe heeft die contractbreuk een gevolg, namelijk de
aliënatie van het individu (zijn uitstoten uit de maatschappij). In het juridisch verhaal komt dit niet voor, omdat het verder verloop juist moet uitmaken of de overtreding wel werkelijk heeft plaatsgevonden.
Het tweede deel van de assisenzaak is het debat tussen aanklager en verdediger. Zoals reeds gezegd is de inzet hiervan niet de vrijheid van de aangeklaagde, maar de `gerechtigheid' of anders uitgedrukt de schuldvraag. De
verdediger kan in de rol die het rechtssysteem hem geeft, de code zelf niet
in vraag stellen en plaatst zich dus evengoed als de aanklager op het standpunt dat het aangeklaagde feit strafbaar is. Zijn overwinning kan er slechts
in bestaan aan te tonen dat de aangeklaagde niet schuldig is. Dat kan gebeuren door te bewijzen dat er geen inbreuk is geweest ofwel dat die inbreuk
niet in volle vrijheid is gebeurd. In beide gevallen blijft de wet volkomen
buiten de kwestie. De rol van de aanklager bestaat er uitsluitend in de
toepassing te vragen van de wet. De `strijd' in de assisenzaak bestaat in het

4 C. Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, Paris 1958; A. J. Greimas,

o.c.
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naast elkaar plaatsen van twee uiteenlopende interpretaties van de in het
verhoor aan het licht gekomen feiten.
Noch aanklager noch verdediger kan uit zichzelf overwinnen. In het
derde deel van het proces, het verdict, moet een scheidsrechter, de jury, een
van beiden de overwinning toekennen. Dit wil zeggen dat een van de interpretaties de voorkeur krijgt. In alle beschrijvingen van de assisenzaak wordt
erop gewezen dat de burgerjury alleen mag oordelen over feitenkwesties en

niet over rechtskwesties. Dit betekent in concreto dat men de jury alleen
de vraag mag stellen of een bepaald feit gebeurd is, en niet of dit feit
werkelijk als een inbreuk op de wet moet worden aangezien. De oordelen
van de gezworenen veranderen dus niets aan de bestaande rechtsregels (al
kunnen zij wel bepaalde mentaliteitsveranderingen weerspiegelen). Dit blijkt
ook uit het feit dat de jury geen motivering van haar uitspraak behoeft verstrekken. Van een beroepsrechter wordt dit wel geëist. Hij kan namelijk de
wet interpreteren en die interpretatie geldt als precedent in de rechtspleging.
De aldus van haar mondigheid beroofde jury moet zich uitspreken volgens
een binaire code: schuldig of niet schuldig. De eerste mogelijkheid is het
aanvaarden van de door de aanklager voorgestelde interpretatie van de
gereconstrueerde feiten, de tweede is het verwerpen hiervan. Ook het resultaat van de uitspraak (het vonnis) is binair gecodeerd: vrijspraak óf vrijheidsberoving. Meteen wordt het abstracte schema duidelijk dat aan de
assisenzaak ten grondslag ligt: de afwezigheid van een inbreuk correspondeert met de vrijheid zoals de aanwezigheid ervan met de onvrijheid. Interpreteren we, zoals boven uiteengezet, de afwezigheid van een inbreuk als
(sociaal) contract en de aanwezigheid ervan als contractbreuk, dan komt
dit model helemaal overeen met het door Lévi-Strauss en Greimas voorgestelde schema van de mythe:
vrijheid
contract
1■1

contractbreuk

aliënatie

De verhalen nu ontstaan door logische operaties (negaties en affirmaties)
op dit semantisch model.5 In het geval van de mythe worden de vier termen
ervan een voor een geponeerd: eerst de contractbreuk, dan de aliënatie,
vervolgens de vrijheid en tenslotte het herstel van het contract. De strijd
van de held is een — aan de oppervlakte van de tekst geprojecteerd — beeld
van de fundamentele transformatie waardoor de held de contractbreuk en
de daarmee gepaard gaande aliënatie opheft. De in het model aanwezige
contradictorische termen (vrijheid vs. aliënatie; contract vs. contractbreuk)
5 Cf. A. J. Greimas, Du sens, Paris 1970, pp. 135 e.v.; theorie én toepassing bij P. Delfosse, Une idéologie patronale, essai d'analyse sémiotique, Bruxelles-Paris 1974.
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worden in een diachronische beweging opgelost: de held bewerkt door zijn
persoonlijke inspanningen tenslotte een ommekeer.
Het verschil met de assisenzaak wordt nu apert. De spelregels zijn hier van
tevoren vastgelegd in de vorm van een hypothetische code: indien de uitspraak van de jury `onschuldig' luidt, dan volgt de invrijheidsstelling, in het
andere geval volgt de vrijheidsberoving. Het `verhaal' bestaat dus alleen uit
het poneren van één term van het alternatief, gevolgd door de daarmee corresponderende term. Beide formuleringen zijn logisch evenwaardig gezien
de contradicties tussen hun respectieve termen: schuldig zijn leidt tot aliënatie onschuldig zijn leidt tot vrijheid. Voor de toeschouwer die probeert de
boodschap van dit drama te ontcijferen, maakt het dus geen enkel verschil
uit of de aangeklaagde vrijgesproken wordt of gestraft. Alle uitspraken van
het assisenhof zijn tautologisch: er grijpt geen enkele transformatie plaats,
aan de `wet' zelf kan niet geraakt worden. Wat is dan de functie van de strijd
tussen aanklager en verdediger? Geen andere dan de illusie te wekken dat
er toch iets gebeurt. Volgens de voorafgaande analyse zou een rechtszaak
immers bijna axiomatisch kunnen afgewikkeld worden. Het zou volstaan
een gegeven aantal rechtsregels nauwkeurig toe te passen op een bijzonder
geval om tot een uitspraak te komen. Daartegenover brengt de assisenzaak
het verhaalelement van de strijd binnen, waardoor dit vervelende tautologische gebeuren gedramatiseerd wordt. Op kunstmatige wijze wordt een spanning gecreëerd door in het scenario twee diametraal tegenover elkaar staande interpretaties van de feiten op te nemen. Tegenover die binaire (of . . .
of ...) probleemstelling kan de uitspraak dan als een bevrijding, een `oplossing' worden ervaren. Ik heb echter al aangetoond dat het hier om een
pseudo-strijd gaat. Anders dan bij de mythe verplicht het rollenspel helper
en tegenstander hetzelfde object (nl. `wettelijke gerechtigheid') na te streven.
Er is dan ook geen werkelijke winnaar in dit spiegelgevecht.
Vanuit deze analyse is het mogelijk een ideologische kritiek te leveren op
de assisenzaak. Het feit dat hier een burgerjury zetelt mag ons niet laten
geloven dat dit een democratischer rechtspraak is dan de gewone. Het tegenovergestelde is het geval. De jury wordt immers in een zeer strikt rollenpatroon gedrongen dat haar gebiedt de vigerende wetspraak als dusdanig te
aanvaarden, dit in tegenstelling met de beroepsrechter die een zekere interpretatiemogelijkheid bezit. Zelfs een vrijspraak betekent niet dat de bestaande wetgeving verworpen wordt, maar is eerder een illustratie van het
onderliggende model. De jury kan en mag de presupposities van de rechtspraak niet aan een onderzoek onderwerpen. Uitdrukkelijk wordt gesteld
dat haar `ja' of `neen' geen oordeel over de wet mag inhouden. Beide antwoorden zijn hoe dan ook in het licht van zo complexe problemen als die
van recht en vrijheid eender. De tautologie is al herhaaldelijk als kenmerk
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van het burgerlijk ideologisch denken ontmaskerd.6 Niet toevallig luidt de
boodschap van dit produkt van een burgerlijke revolutie dan ook: la toi,
c'est la loi of dura lex, sed lex. De beroepsrechters zijn in de assisenzaak
verheven boven de rollen. Zij moeten ervoor zorgen dat de wets- en procedureregels niet overtreden worden en staan in voor een `objectief' verhoor
van de getuigen. Deze regisseurs, die erover moeten waken dat de oorspronkelijke bedoeling van het stuk geëerbiedigd wordt, treden slechts in één
situatie buiten hun opdracht, namelijk wanneer zij samen met de juryleden
onderzoeken welke straf de schuldig bevondene moet krijgen. Structureel
gezien staan jurylid en rechter dan in dezelfde positie, moreel heeft de beroepsrechter wegens zijn grotere vertrouwdheid met het recht een overwicht.
Hierdoor wordt de al geringe bevoegdheid van de jury nogmaals beknot.
Verdere kritiek die zou kunnen worden geleverd (bv. op de individuele behandeling van een strafbaar feit, op de bepaling van `misdaad', op de opvattingen over vrije wil, straf e.d.) hebben te maken met de burgerlijke
rechtspraak als geheel en vallen dus buiten dit bestek.
Wie kritiek levert, roept een alternatief op. Dat alternatief is een waarlijk
democratische rechtspraak. Die veronderstelt dat recht wordt gesproken
door democratisch verkozen afgevaardigden die niet alleen bevoegd zijn om
een geval op zichzelf te beoordelen, maar ook om de wetten, instellingen en
structuren die het produceren, desgevallend ten dele of totaal in twijfel te
trekken. De emotionele publiciteit die thans zo bijdraagt om de assisenzaak
tot een schouwspel te maken, kan hierbij gemist worden. Van bestraffing zou
dan nauwelijks sprake zijn, eerder van autokritiek, hulp en wederopvoeding.
Alleen zo kan het gerecht in plaats van een instrument van conformisme (en
zelfs repressie) er een worden van emanciperende transformaties. Tot zo
lang blijft de assisenzaak een drama dat het publiek het drama laat vergeten
dat zich afspeelt rondom hen.

6 Cf. R. Barthes, Mythologies, Paris 1957. Voorbeelden: `bevel is bevel', `reglement
is reglement', `zeker is zeker', `zaken zijn zaken', `men is het of men is het niet'.. .
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Kanttekeningen van een Nederlander
De structuur-analyse die de heer Claes maakt van de rechtspraak is erg
belangwekkend. Ze is echter in geen enkel opzicht typisch voor de juryrechtspraak, maar geldt in dezelfde mate voor beroepsrechtspraak. Slechts
op twee plaatsen spreekt de schrijver expliciet over de verschillen tussen
beide systemen. Aan het eind van zijn artikel zegt hij dat de jury de wet niet
kan interpreteren en de beroepsrechter wel. Dit is onjuist. Ook voor de
beroepsrechter geldt de onschendbaarheid van de wet. In het strafrecht zal
hij niet verder kunnen komen dan een interpretatie van de feiten aan de
hand van de wet. Ook de jury interpreteert wel degelijk de feiten. Het kan
niet anders, men kan niet over feiten spreken zonder te interpreteren. Art.
71 van het Belgische Wetboek van strafrecht maakt zelfs dat de toerekeningsvatbaarheid van de verdachte in emotionele omstandigheden moet
worden beoordeeld door de jury. Dat is zuiver interpreteren. Belangrijker
is echter het bezwaar dat schrijver aan het begin tegen de jury aanvoert,
namelijk dat de jury niet als de beroepsrechter de zaak aan de hand van
dossiers afdoet. In wezen is dat het grote voordeel van de jury-rechtspraak.
Het kan nu niet voorkomen dat een getuige, die ook bij de rechter-commissaris is geweest, wordt gedwongen ter zitting net zo te verklaren als bij de
rechter-commissaris, hoewel de man daar heeft gelogen en dat zelf weet.
Op het ogenblik dat de zaak beslist wordt, moet de getuige ook zijn beslissende verklaring afleggen. Bij de beroepsrechtspraak wordt alleen rekening
gehouden met de conclusie van de deskundige rapporten. Wie wel eens een
zitting van de assisen heeft meegemaakt, weet dat de jury de deskundigen
hun hele redenering laat verantwoorden. Fouten in de premissen of in de
redeneringswijze komen zo wèl, bij de beroepsrechtspraak niet boven tafel.
De jury staat onbevooroordeeld tegenover de zaak, de beroepsrechter weet
het allemaal al uit het dossier.
Daar komt nog bij dat de beroepsrechter langzamerhand een zeker vertrouwen in het openbaar ministerie heeft gekregen: dat heeft, als het over
de schuldvraag gaat, in meer dan negentig procent van de gevallen gelijk.
Bijna vanzelfsprekend zal men dan niet meer zo precies kijken als het over
die vraag gaat en ook in het uitzonderlijke geval gelijk geven. De jury staat
op dezelfde wijze tegenover verdediging als tegenover openbaar ministerie.
Beide zijn haar even vreemd, geen van beide heeft van te voren al haar
voorkeur.
Tenslotte nog dit. De Nederlander, gewoon aan de noordelijke rechtspraak,
wordt bij een assisenzaak niet getroffen door omslachtigheid of plechtigheid. Verantwoordelijkheid en frisheid zijn mijns inziens de kenmerken
van de assisenbehandeling. Het blijft jammer dat de jury in Nederland na
haar succesrijk begin weer moest verdwijnen en later door een verkeerde
lezing van de grondwet niet weer werd ingevoerd.
C. J. Boschheurne

Klassiek theater voor modern publiek?

Carlos Tindemans

`Es handelt sich ja nicht darum, die Werke
des Schrifttums im Zusammenhang ihrer
Zeit darzustellen, sondern in der Zeit, da
sie entstanden, die Zeit, die sie erkennt
— das ist die unsere — zur Darstellung zu
bringen.'
W. Benjamin. Angelus Novus, 1966, blz.
456

In een interventie op de slotvergadering van de Conferentie der Nederlandse Letteren te Knokke in oktober 1972, vestigde ik de aandacht van
de aanwezigen op een merkwaardige concentratie van geboorte- en
sterfjaren die belangrijk zijn voor de Nederlandse literatuur. Ik somde namen op van illustere groten: J. Cats (geb. 1577), T. Rodenburgh
(geb. 1578), S. Coster (geb. 1579), J. Stalpart van der Wiele (geb. 1579),
J. Van den Vondel (oven. 1679, geb. 1587), D. Heinsius (geb. 1580), P. C.
Hooft (geb. 1581), J. De Harduyn (geb. 1582), H. De Groot (geb. 1583),
G. Bredero (geb. 1585), D. Camphuysen (geb. 1586), J. Revius (geb. 1586),
C. Huygens (oven. 1687). En ik voegde hier een verlangen aan toe: `Het is
de plicht en de opdracht van de CNL om deze klassieke periode passend te
herdenken. Hier heeft een volledige generatie gezorgd voor onze klassieke
erfenis, waarvan het buitenland te weinig weet dat ze ook hun bezit is geworden. Onze kleine gemeenschap kan al niet op zoveel Bildung bogen;
daarom moet dit tiental jaren uitgroeien tot een gebeurtenis. We kunnen
ertoe bijdragen de verregaande achteloosheid voor ons klassiek verleden
weg te nemen, deze auteurs in de discussie te plaatsen en ze een toegang
naar buitenlandse bekendheid te verschaffen. Als we ze naar buiten uit tot
gelding kunnen brengen, zal dat onze innerlijke behoefte bewijzen en verstevigen.'1
Ik heb destijds ook enkele mogelijkheden aangegeven om deze doorlichting
van ons klassiek verleden zinvol te organiseren. Ik dacht aan tekstedities,
`minder een steriliserend perfectionisme, veeleer een deskundig gemaakte
1 Verschenen in het huisorgaan van de CNL, Gedeeld Domein, nr. 26, december 1972,
blz. 4-5, onder de titel: `Omzien in vreugde'.
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schikking van een auteur, waardoor deze wetenschappelijk ter beschikking
komt'; tegelijk bestaat ook een behoefte aan volksedities om `deze onder
het stof verborgen namen in een desnoods gemoderniseerd pakje (drukspiegel, spelling, begeleidingsapparaat) toegankelijk te maken voor een zo
breed mogelijke massa'. Hoofdzaak: leesbaarheid, begeleiding, prijs. Daarnaast dient de studie te worden bevorderd (doctorandi, experten, prijsvragen, vaktijdschriften, colloquia). Ook in het onderwijs kan dit herdenkingsfeest worden opgezet, als de bedoeling maar blijft: `te laten aanvoelen waarom deze mensen herdacht worden, niet als een slaafse dienst aan het verleden, maar als een natuurlijk bezit van vandaag en morgen'. Ook radio en
televisie kunnen nuttig worden; waarom niet een 'Kenneth-Clark-achtige
reeks cultuurhistorische uitzendingen over de Gouden Eeuw!' Verder tentoonstellingen niet als plichtgebeuren, maar als populaire, attractieve
shows.
Uiteraard zag ik ook een bijzondere taak voor het theater. `Het kan toch
wel niet bij een uitzonderlijke opvoering blijven, die de goede wil van directie en gezelschap bewijst. Hier past een systematische reeks van opvoeringen van het zo volledig mogelijke dramatische werk, een georchestreerde
inspanning die uiteraard lokaal verscheiden kan en mag uitvallen, maar
centraal gepland wordt. Tussen gezeten gezelschap en experimenteel troepje in (Salmoneus als burleske?) ligt een breed veld van mogelijkheden, die
voor sommige drama's kan inhouden het bewijs van opvoerbaarheid, voor
andere de transponeerbaarheid naar onze tijd, voor alle de ernstige poging
om de relatie van deze mensen met onze begrippen en ideeën te demonstreren. Bovendien kan uit het samenbrengen en samenwerken van theaterrealiteit en academische kennis een nieuwe geest ontstaan, waarbinnen de
theoretische wetenschappelijke inzichten zich keu ri g mengen met het pragmatisme en de empirie van het theater van alledag. De theatermakers kunnen, in hun discussie van het klassieke repertoire, inspirerend werken voor
de geleerden, en vice versa'.
Tot slot wenste ik de eventueel chaotische geestdrift bij deze herdenkingen
gecoördineerd te zien. Ik stelde bijgevolg voor een soort centrale pool te
organiseren die zelf veel zou verzinnen en bedenken, die vele suggesties zou
aanvaarden en zorgvuldig overwegen, die de contacten met allerlei instanties zou behartigen waardoor vele kleine prikkels gekanaliseerd zouden
worden tot de brede consensus waarin de Nederlanden collectief hun grote
voorgangers eren en waarderen. Deze tijdelijk-permanente commissie zag
ik het best samengesteld uit de gelederen van de conferentie zelf, die immers de vele schakeringen van het literaire leven structureel vertegenwoordigt. `Ik kan me nauwelijks een lichaam indenken dat beter geschikt kan
geacht worden om precies deze delicate taak op zich te nemen en tot een
goed einde te brengen. We hebben nog zowat vijf volle jaren voor een degelijke voorbereiding. Dat is nog net genoeg.'

602

Carlos Tindemans

De lauwe ontvangst van dit voorstel had me een voorteken kunnen zijn. Ik
was nochtans verheugd dat de CNL, hoe laat ook, in oktober 1974 te
Utrecht de problematiek van de literaire herdenkingen als centraal thema
plaatste. Elk van de subcommissies zou zich over de nauwkeurige reeks mogelijkheden bezinnen die voor haar in deze context bestaan; het geheel zou
samengebracht een overzicht vormen van wat aan mentale bereidheid en
concrete planning aanwezig was. Het bestuur van de CNL kon tot de uitwerking overgaan.
Ik kan niet volhouden dat het denkwerk van de afdelingen veel heeft opgeleverd. Blijkbaar is het achteromkijken naar het verleden een bezigheid
die de huidige literatoren verontrust; frappant is hierin de uitspraak van de
commissie toneel die het literaire herdenken niet per se een nuttige zaak
acht. Ikzelf voel me uiteraard weinig gelukkig met de mentale houding die
deze onverschilligheid veroorzaakt; wellicht kan ik enkele argumenten aanhalen die deze afwijzing (zoniet afkeer) wat opvangen en neutraliseren.
Wellicht kan ik ook enige manieren aanduiden om het feit van het plichtbewuste herdenken zinvol en functioneel te binden aan het plichtsgrage
exploreren van het drama en het theater.

Actualisme
Het theater in onze generatie mag er dan prat op gaan elke esthetische norm
te hebben afgeschreven, mij komt deze wilsintentie als camouflage voor.
Nog steeds heerst de esthetische primauteit, ook als die niet neerkomt op
een unaniem aanvaarde code. Tegelijk wordt overal beklemtoond dat het
theater zich thans richt op een maatschappelijke be- en verlichtingsfunctie
waarin een mens- en idee-evolutieve auscultatie voorop staat, wat de diversiteit van de formeel-esthetische instrumentalisering verklaart. Ik geloof
daar nauwelijks in. Bovenaan prijkt nog steeds de identificatie, niet als de
vereenzelviging met de onmiddellijke momenten, figuren en gebeurtenissen binnen de voorstelling, wel als noodzakelijke verwezenlijking van een
mentale identiteit. Een drama is dan pas acceptabel, als de thematische,
eventueel ook de formele, boodschap reeds vooraf overeenstemt met een
vermeende consensus van theatermakers en -verbruikers. Het theater is er
niet meer toe in staat enige uitdaging te vormen, als reeds vooraf de discussiegegevens uitgeschakeld werden en als de voorstelling op zich geen dialectische spanning tussen scène en zaal creëert.
Wat bijgevolg uitblijft is de confrontatie, het onderzoek, de behoefte om
uit te maken waar wij — als individuen, als groep, als maatschappij, als
ideologische fractie — vandaan komen, hoe de discussie tussen toen en
morgen dramatisch-theatraal gebeurt resp. gebeuren kan. Enige discussie
van perspectieven op de afgelegde weg bestaat nauwelijks. Waarom zijn bepaalde stukken resp. bepaalde auteurs thans onspeelbaar geworden? Om
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wille van dramaturgische aspecten? Waaruit bestaan die dan heel precies?
Hoe valt er iets aan te doen? Kun je ze niet manipuleren, niet omkeren, niet
uithollen, niet negeren? Is het om de theatrale potentie? Hoe is dan de originele intentie? Waarom en waarin verschilt deze fundamenteel van de huidige? Hoe valt de huidige erin te projecteren, met als resultaat dat of de
ideële bodem ongerept blijft of ondersteboven wordt gewoeld? Met welk
resultaat kan vorm en/of inhoud gewijzigd worden? Het oude zonder meer
onmogelijk verklaren is toch echt niets meer dan een naïeviteitsprincipe ongenuanceerd doordrukken.
Wat objectief achterhaald is, uit de tijd, onspeelbaar enz. dat moet aantoonbaar worden gemaakt. In en door het theater. Niet als vrijblijvende opinie
die reeds elke woordrijke uitschakeling een daad van principiële (en onweerlegbare) opstelling acht of een overtuigend bewijs van huidige superioriteit, en slechts zelden binnen de verkettering de beoordeling betrekt dat
bv. stijlmiddelen van een dramatische tekst enkel technisch en ahistorisch
bekeken kunnen worden, of dat het enige relatiepunt van het apriori-actuele (morgen bovendien ook al weer verworpen) in se voldoende verantwoord is.
Is het dan werkelijk waar dat in een daterend toneelstuk geen anticiperende
momenten zijn aan te treffen, elementen die al-dan-niet-utopisch een aanklampbasis voor vandaag betekenen? Wordt het dan niet een noodzakelijke functie van het theater erachter te komen hoe deze eventuele constanten (niet eens universalia) te ontdekken? Hoort hier niet een principiële
combinatie van pragmatisch theater en theoretische analyse, en niet langer
de intuïtie die verdere verantwoording overbodig acht? Het vanzelfsprekende beklemtonen en bevestigen blijft zonder creatieve verdiensten; het
brengt niets bij over kwaliteit, over vormwetmatigheid, over effectcontrole,
over esthetische werking. Een theater dat geen andere behoefte en bedoeling kent dan de momentele code te reproduceren, geeft iedere esthetische,
artistieke aanspraak op. Het kan zijn bestaan nauwelijks nog verantwoorden en vervalt binnen de kortste tijd tot een vervelend en overbodig gedoe.
Bovendien is elke komedie, elke tragedie een filosofisch-gefundeerd bouwsel dat zijn inhoudelijke componenten en formele accenten enkel verantwoorden kan indien het geïntegreerd is in een historisch evolutieverband.
Elke opvoering van een daterend stuk (dat geldt trouwens ook voor de onmiddellijke actualiteit, bv. B. Verhoyes Verschaeve) is wezenlijk een discussie met historische omstandigheden en voorwaarden. Het theater is op
ieder moment van zijn bestaan een mediator tussen de scenische realiteit
(die historiserend is d.w.z. zich opstelt tussen de erkenbare wezenlijkheid
en de artistieke verwezenlijking) en de concrete actualiteit van de percipiërend-recipiërende groep toeschouwers nu.
Gaat dan die sociologische theorie niet meer op die beweert dat het theater
slechts zin heeft als weer- en afspiegeling van een (historische of actuele)
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werkelijkheid? Het hangt er maar van af wat je bereid bent te verstaan onder het mechanisme van het theater. De meerderheid van de theatermakers
gaat er in volle overtuiging nog steeds van uit dat het publiek in de zaal een
gebeuren op de scène ondergaat. De moeilijke werkelijkheid kon wel eens
totaal anders zijn. Fundamenteel is het karakter van het theater van dien
aard dat niet een kastklare oplossing via de scène aangeboden wordt, in
tegenstelling tot bv. de film die doorgaans niet anders kan dan via de camera-focalisering een zienswijze en dus meteen een interpretatie-wijze op te
dringen. Het theater stelt integendeel een spectrum van onopgeloste, onvoltooide situaties ter beschikking waaruit de toeschouwer (als onintegreerbaar uniek persoon én als gedetermineerd lid van een sociaal gebonden
groep) die gegevens kiest, of niet anders kan dan die te kiezen (op grond
van hun voorgrondelijk teken-gehalte in het voorstellingsproces) die bij
hem of bij de groep leiden tot een betekenisbegrip. Het theater is niet in
staat, noch binnen het dramatische gegeven, noch binnen de scenische opvoering, tot de definitieve voltooiing van een spanningsgebeuren; het theater kan niet méér (maar dat is al enorm veel) dan precies die en zoveel gegevens aan te bieden die de toeschouwer kunnen/moeten brengen tot een
cognitief ervaren van samenhang. Identificeerbaarheid als motor sluit dit
dialectische proces grotendeels uit; het intuïtief-rationele kennen, herkennen en erkennen is de noodzakelijk-wezenlijke bestaansgrond van een publiek en, logisch, van de opvoering dus van het theater-als-fenomeen. Elke
emotieve verwijzing die aan een produktie aangebracht wordt (door regisseur, acteurs en artistiek team) of gerealiseerd (door de percipiërende toeschouwer) werkt als een signaal, als betekenisproducerend element. Emotie
is geen betekeniseffect, maar een betekeniseffectuerend instrument; ze is
een (al dan niet) belangrijk onderdeel dat slechts een structurele procesfase uitlokt en de totale receptie wel modificeert maar niet determineert.
Dit wil voor mij zeggen dat de creatieve functie van de toeschouwer veel
hoger te beoordelen valt dan totnogtoe gebruikelijk; indien nu de theatermakers de confrontatie met welk soort verleden ook uit de weg gaan, miskennen ze grotendeels de autonome creativiteit van het publiek. Dit soort
usurpatie ontneemt de toeschouwer de gelegenheid tot, en zelfs het recht
op een zelfstandige opinie. Als het theater hooghartig de exploratie met de
klassieke auteurs uit eigen midden afwijst, dan matigt het zich een beslissingsfunctie aan die krachtens de essentie van het theaterproces slechts aan
het publiek-als-fenomeen toekomt.

Actualisering
Wat in het buitenlandse theater vanzelfsprekend is en sedert lange tijd
werk- en stijlnormen determineert (mag ik B. Brecht noemen aan wie het
in zijn eenzame discussie van Lenz' Ho f meister te danken is dat deze Lenz
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internationaal bestudeerd en geënsceneerd ging worden?), is bij ons hoogst
uitzonderlijk. Terwijl H. Claus wel Seneca en La Mirandolina kritisch naar
ons toehaalde, heeft hij uit het eigen dramatische bestand enkel Masscheroen benaderd, als dat althans het rechtvaardige woord is. De nationale
dramatiek blijft geïsoleerd en dan ook nauwelijks gespeeld; angstig-trouwe
produkties van Bredero en Hooft vermogen wel niet de betekenis van deze
auteurs in grote mate duidelijk te maken. Als Focquenbroch (De min in
het Lazarushuis) op het repertoire raakt, dan staat de actualisering in het
teken van de scenische aankleding, en niet van de interpretatie, zodat er
een merkwaardige discrepantie ontstaat tussen het hoe en het wat, zonder
over het waarom te spreken. De enkele pogingen om de relatie tussen het
historische karakter van een drama en de actuele functie van de voorstelling principieel te stellen, laten niet toe de verwaarlozing van deze elementaire opdracht (cultureel, dramatisch en theatraal) te ontkennen.
Je kunt de dramatiek van weleer, bv. uit dat gouden decennium, enkel in
het theater noodzakelijk achten, indien er een bewuste houding uit blijkt,
niet zomaar een simpele servitude aan de nationale grootheid. Ofwel meen
je een daad van rechtvaardigheid te stellen, om het even of dat thematischmaatschappelijk dan wel formeel-theatraal wordt verantwoord; ofwel tracht
je een reeds daterende levendigheid pertinent te maken waarbij de kritische
analyse via de produktie gebeurt bij middel van dramaturgische restauratie
of theatrale prestatie. Je kunt het (om vele redenen) voorbije verleden, dat
als zodanig vandaag niet erkend wordt of nog steeds als geldig en/of duldbaar wordt aangezien, zo demonstreren dat op een intelligent-efficiënte
manier afscheid wordt genomen; afscheid in het theater, de plaats waar
deze confrontatie organisch thuishoort, bij middel van de spelcode die toen
en nu mentaal weet te liëren. D.w.z. de visie is bepalend voor het resultaat.
Twee visies zijn mogelijk. Het historisch reeds immanente point of view
van de dramatische auteur wordt versterkt, geaccentueerd, aangedikt; de
adaptator maakt van zijn historisch inzicht gebruik om wat er oorspronkelijk al in aanwezig was, scherper uit te tekenen. Het historische point of view
kan echter ook verzwakt, vertekend, omgebogen, ingeruild worden. Beide
opstellingswijzen houden interpretaties in. In het eerste geval is er een objectieve associatie die het veranderde (of te veranderen) perspectief in eerste instantie wil overbrengen door tekstuele trouw en correctheid. In het
tweede geval gaat het om een kritisch tegenontwerp waarbij het thema en
de structuur herkenbaar bewaard blijven maar zo geannoteerd, versimpeld,
opgeschroefd of distantiërend gespeeld worden dat het effect in een principiële spanningsrelatie tot de historische intentie geplaatst wordt. Bovendien zal onder druk van de onverbiddelijke tijd een versmelten van beide
werkperspectieven wellicht een betere aanpak waarborgen. Als je de noodzakelijke adaptatie van een historisch oeuvre opvat als kritische produceerbaarheid in de huidige tijd, dan zal de methodiek van de bewerking dienen
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neer te komen op het reduceren en fatsoeneren van de historische afstand
tot een moment van bewust inzicht: fundamenteel vertrouwen en relatief
wantrouwen moeten in evenwicht blijven. Daarom ook is elke adaptatie
iets erg voorlopigs; elke generatie zal dit avontuur volgens haar eigen
methode opnieuw moeten beginnen. De zin voor het historische en de
esthetische `smaak' impliceren dat een bewerking een moment blijft in een
continu theaterproces.
Nergens kan er sprake zijn van beter- of meer-weterij van de cultuurhistorische adaptator; zijn persoonlijke prestatie is slechts een schakel in een
evolutieketen. Een bewerking moet in dienst blijven van de gebruikswaarde
van de grondtekst; de oorspronkelijke tekst moet niet worden verbeterd,
maar zijn speelbaarheid-nu moet worden bevorderd. Dat leidt uiteraard tot
een paradox. Eenerzijds moet de historische tekst gerespecteerd blijven,
anderzijds legt de trouw enige wijziging op. Dat verschijnsel heeft niets te
maken met de puristische vraag of een bewerking `mag', d.w.z. of iemand
het recht bezit een brok overlevering en cultuurbezit te bepotelen. De vraag
is veeleer: waarom naar deze tekst gegrepen? Wat willen we ermee bereiken? In dit mentale dilemma gaat iedere adaptator zowel agressief-wijzigend als defensief-vertrouwend te werk. Het basis-argument? Elke generatie treedt op binnen een maatschappelijk-cultureel klimaat, dat mentaal verschillend is van het vorige en het volgende. Het theater, dat repertorieel afhankelijk is van een dramatisch aanbod dat overwegend (maar noodgedwongen) tot het vorige klimaat behoort, moet noodzakelijk een opdracht
in de actualiteit uitvoeren die principieel met het (recente of heel verre, het
maakt slechts een relatief onderscheid uit) verleden samenhangt. In deze
optiek wordt de functie geformuleerd van het theater dat het (al dan niet
beste) oude al dan niet citerend presenteert om de afstand tussen gisteren
en vandaag bewust te maken. Je kunt echter die functie ook zo omschrijven
dat de adaptatie het oude drama zonder meer overneemt (bijgevolg geen
tijdskritische accenten inbouwt) en enkel de bruikbaarheid van de theatercode opnieuw bepaalt onder actueel bewustzijn (al dan niet contra de geest
van het drama). In deze optiek blijven oude stukken documenten van en in
een historisch proces; je kunt ze dus ook niet verloochenen, verwaarlozen
of tegen zichzelf keren. Deze logica zou elke bewerking uitsluiten en voorkomen.
Streng consequent zou zijn: wat als literairdramatische traditie in het geschiedenisboek genoteerd staat, is doorgaans niet meer of nog niet opnieuw
bruikbaar, enerzijds omdat onze historische zin aangetast is, anderzijds
omdat kwaliteit van de `tekst' schommelt. Dit geldt zowel voor het theater
(daar ligt toch wel de moeilijkste knoop) als voor het publiek (dat via een
bewust gehanteerde spelcode erg ver kan gebracht worden). Dit stelt niet
het probleem van de culturele erfenis; je ontsnapt hier echter niet aan de
vraag hoe je een culturele erfenis aanvaardt en overneemt. Vanuit zichzelf

607

Klassiek theater voor modern publiek?

is het theater best geschikt om via een inventief regisseur een interpretatie
aan te bieden die een adaptatie benadert of vervangt; het komt vrij vaak
voor dat een algemene dimensie (zoals opgevat binnen een bepaaldebeperkte mentale periode) verdwijnt onder de accenten van een hedendaagse idee- en maatschappijkritische behoefte en opstelling.
Het gaat natuurlijk om veel meer dan om de comptabiliteit van overjaars
thematiek of dramaturgie. Ook het tragische als metafysische waarde wordt
onvoldoende uitgeëxperimenteerd; hier verraadt zich integendeel een minderwaardige gehechtheid aan conventie. De presentatie beperkt zich dan
tot een gladde voorstelling, al dan niet esthetisch opgepoetst. De universele
basis van het tragische, de houdbaarheid van het wereldconcept wordt nagenoeg nooit aangepakt. Het intelligentiegehalte van het consumptietheater wordt precies door deze armoede, dit geen-vragen-stellen gekenmerkt. Overigens wordt ook de maatschappelijke discussie van de komedie
en het komische niet onderzocht of uitgediept; het theater blijft in overgrote
doorsnee onverantwoord oppervlakkig tegenover zijn essentiële opdracht.
Oude stukken speelbaar achten kan toch niet betekenen dat een triomfkreet
geslaakt moet worden omdat uit het onbekende een raadselachtige ontdekking werd opgehaald; het zal dienen te gaan om het ontdekken van nieuwe
kijk- en verwerkingsdimensies in een bejaarde stof en vorm. Filologische
overwegingen kunnen elders spelen, voor het theater kunnen ze niets voorstellen of opleggen. De behoefte aan onbeperkte trouw is naïef; het is immers een illusie te menen dat het mogelijk is erachter te komen hoe bv.
Roodenburgh moet gespeeld worden, of dat alleen dan de prestatiemethode aanvaardbaar is. Dat is een veeleer primitief historisme dat zichzelf de
kennis toeschrijft van hoe het eigenlijk ooit is geweest. Zelfs als dit mogelijk bleek (hoe onwaarschijnlijk ook, omdat in de tijd uiteenliggende interpretaties toch niet verklaard worden door het dwaze feit dat de theatermakers de correcte `documenten' niet voldoende nauwkeurig geconsulteerd
hadden), dan nog bracht dit weinig profijt. Zelfs de grootste drama's zijn
niet zo zonder meer en vanzelfsprekend `groot'; ze moeten hun grootheid
potig opdringen en bewijzen in het proces van hun historische werking en
effect. Tot hun omschrijf- en bepaalbaarheid behoort niet alleen dat ze hun
mentale werk-tijd bevatten; tevens is er nog iets meer dat nu juist latere
generaties telkens weer geloven er in te `ontdekken'. Is nu dit `iets' altijd
hetzelfde? Hoe bepaal je dat `iets'? En hoe haal je het te voorschijn? Hier
plaatst zich de `eeuwige' waarde en waarheid van een dramatische werking
buiten de discussie.
Bovendien gaat het bij deze problematiek altijd om een qualitatieve evolutie van de relatie tussen subject en object. Bepaal je werk en receptie als
een vraag-antwoord-verhouding, dan moet je er rekening mee houden dat
het werk niet op elk ogenblik iets te `zeggen' heeft, dat het geen antwoord
kan geven omdat het niemand tot een vraag heeft geprovoceerd. Is dit stom
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blijven van een drama een historisch toeval en dus op elk moment te wijzigen, of is het een definitieve feitelijkheid, dat valt niet uit te maken in een
veralgemenende formule. Er is wel wat voor te zeggen om het aantal afgestorven werken groter aan te slaan dan wat (ongeveer) springlevend is
gebleven; de mogelijkheid van het her-leven kun je evenmin uitsluiten. In
elk geval wint geen enkele tekst zomaar vanuit zichzelf de kracht om voor
een nieuwe generatie als onmiddellijke `vraag' bewust te worden; het
theater moet deze vraag-potentie uittesten. Omgekeerd blijven stukken op
het repertoire gehandhaafd waarbij niet meer wordt gezocht naar de kloof
tussen actieve en passieve receptie. Een culturele erfenis is niet een altijds
bezit dat automatisch de nabestaanden in de schoot valt; zonder reflectie
een klassiek repertoire accepteren of weigeren is in beide gevallen een vorm
van bezitsdrang die de betrokkenen kenmerkt als zonder diepere relatie tot
de fundamentele taakstellingen van het theater. Nu beide vormen van deze
mentaliteit ongenuanceerd de praktijk van het Nederlandse theater uitmaken, kun je er niet omheen een verregaand gebrek aan creativiteit te constateren. De opstelling van de commissie toneel zegt heel veel over de latente criteria van de theatermakers en heel weinig over de dramatischtheatrale houdbaarheid van onze klassieke dramatische auteurs.
Het probleem is: de traditie. Adaptatie is geen wonderolie; ze is wel een
mogelijk instrument dat een houding tegenover de traditie inhoudt. Traditie (nog altijd: doorgeven, verderreiken) is niet zomaar continuïteit; het is
een proces waarin iets wordt aangeboden wat uiteraard kan worden afgewezen. Wie de historische ballast van overgeleverde waarden negeert, is
evenzeer fout als wie de historische waarde zelf intuïtief miskent. Tussen
beide houdingen in ligt de kritische receptie, gradueel op te delen naar de
gerichtheid op het werk zelf of naar de receptie-totnutoe. Kritische receptie is functionele associatie. Ze durft de uitdaging van het verleden aan om
er iets voor vandaag aan over te houden. Het gaat niet om redden of verdoemen; het gaat om het uitvoeren van een fundamentele dimensie van het
theater als expressie van mens en maatschappij binnen een veranderende
wereld. Gaat het theater de exploratie van de traditie uit de weg, dan valt
het in de actualistische zelfverheerlijking zonder gefundeerde, concrete
maatstaven. Misschien is dat een conclusie die niet te ontlopen valt.

Vraagstukken rond restauratie

C. J. Boschheurne

In de catalogus van de tentoonstelling `Achter de scherven', in het Amsterdamse Van Goghmuseum, komt een paragraaf voor over de ethiek van het
restaureren. De eerste taak is conserveren, bewaren van het bestaande, staat
er. Pas daarna komt men, zo wordt er gesteld, toe aan het herstellen van de
oorspronkelijke vorm van het voorwerp. Doet men dat, dan moet duidelijk
zijn wat een oorspronkelijk deel is en wat daaraan later voor de restauratie
is toegevoegd. Herstelt men bijvoorbeeld uit enige rode scherven de oorspronkelijke vorm van een pot, dan vult men de ontbrekende delen aan met
een witte stof. De aanvullingen moeten volgens dit betoog ook makkelijk
verwijderd kunnen worden. Men stelt, zoals er letterlijk staat, de eis van
reversibiliteit.
Het zal duidelijk zijn, dat aan deze eisen alleen voldaan kan worden indien
er sprake is van de restauratie van gedeeltelijk verloren gegane verbruiksvoorwerpen, die bestemd zijn voor tentoonstelling. Als de gebruiksvoorwerpen ook weer gebruikt moeten worden, dan kan aan deze eisen natuurlijk niet worden voldaan. Wie wil weten hoe je snijdt met een vroeg middeleeuws mes, of wie wil weten hoe het in de hand ligt, kan natuurlijk met
dit soort restauratie geen genoegen nemen.
Hierbij wordt al een eerste vraag betreffende restauraties duidelijk. Wat is
het nut van de restauratie van oude gebruiksvoorwerpen, indien men naar
het resultaat van dat werk alleen maar kijken kan en er niet mee kan werken zoals er vroeger mee gewerkt is? Mag men zelfs niet stellen dat het kijken naar de voorwerpen slechts een geringe historische kennis geeft, terwijl
een veel grotere kennis van de toestanden in lang vervlogen tijden zou ontstaan indien men met de voorwerpen die in die tijd gebruikt werden, ook
zelf zou kunnen werken? Het vraagstuk is niet zo groot, als men bedenkt
dat we aan de hand van gerestaureerde voorwerpen de oude stukken zouden kunnen namaken. Ook verder zullen we zien dat restaureren en namaken vaak veel met elkaar te maken hebben.
Een ander belangrijk facet dat meteen al bij de restauratie van gebruiksvoorwerpen naar voren komt, is de restauratie met als doel een ander dan
het oorspronkelijk gebruik. Bij de kunstwerken ligt het natuurlijk anders.
Aanvulling van een gedeeltelijk vernield kunstwerk is iets waartoe men niet
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makkelijk zal komen. Niemand denkt er aan Rembrandts Nachtwacht of
diens Anatomische les aan te vullen. De `Restauratie' moet hier plaats vinden in het denken van de toeschouwer, die daarbij gebruik kan maken van
schetsen voor of copieën van het originele werk, die in de beide genoemde
gevallen dan ook bij de resten van het werk tentoongesteld worden. Nu acht
men een dergelijke aanvulling van een gedeeltelijk verloren gegaan werk
ontoelaatbaar, maar in de vorige eeuw is het herhaaldelijk gebeurd. Meer
nog met beeldhouwwerken dan met schilderijen. De ontbrekende scherven
heeft men vaak zonder enige scrupules aangevuld. De Laocodngroep is
daarvan een sprekend voorbeeld. Het feit dat men eigenlijk nog altijd niet
met volkomen zekerheid weet hoe de stand van de rechterarm van de hoofdfiguur van dit beeld moet zijn, geeft nog eens duidelijk het hele probleem
van in gerestaureerde vorm tentoonstellen aan.
De vraag is dan: is restauratie eigenlijk wel geoorloofd? Er zijn mensen die
zich daartegen steeds verzet hebben. De bovengenoemde catalogus wijst op
het dispuut tussen Addisson en Hogarth in de achttiende eeuw. De eerste
stelde dat `de tijd steeds nieuwe toetsen aan het schilderij toevoegde' en het
werk dus door de ouderdom steeds mooier werd. De laatste verzette zich
met een antiek argument, namelijk dat `de tijd een slecht vakman is, door
wiens werk alles wordt verzwakt'. Ook nu treft men nog de mensen aan die
menen dat het ongeoorloofd is om bijvoorbeeld een schilderij schoon te
maken. Toen bijvoorbeeld in 1947 de Nachtwacht voor het laatst schoongemaakt werd, regende het ingezonden stukken van lieden die meenden dat
de schilder juist bedoeld had dat zijn werk patina en craquelures zou krijgen. Er is natuurlijk geen enkele reden om dit aan te nemen, behalve dan
bij de schilders uit het begin van de vorige eeuw, die meenden dat dat bij hun
voorgangers het geval geweest was. Een Koekoek hoeft dus om deze reden
al niet schoongemaakt te worden.
Gaat men een kunstwerk restaureren, dan is de bedoeling dat men de toestand herstelt zoals die was toen de kunstenaar zijn werk beëindigde. Wij
zien nu het belang van dat ogenblik sterk in. De kunstenaar nam toen de
belangrijkste esthetische beslissing van het kunstproces, namelijk de vaststelling dat het werk optimaal zijn bedoeling benaderde. Pas van dit ogenblik af speelt het kunstwerk een rol in het communicatieproces. Het is dus
juist dat men probeert deze toestand te herstellen. De vraag is echter of dat
kan.
Er zijn twee oorzaken waardoor deze toestand verloren gaat. De inwerking
van de natuur, lyrisch de tijd genoemd, en van de mensen. In zekere zin kan
men zeggen dat ieder kunstwerk na verloop van tijd een ruïne is. Als zodanig heeft het dan een eigen esthetische waarde, waaraan tot nu toe heel weiaandacht is besteed. Het is deze waarde die maakt dat velen zich op de bovengenoemde gronden tegen restauratie verzetten. Het sterkst is dat natuur-
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lijk geweest in de achttiende en begin negentiende eeuw, toen men de
schoonheid van de ruïne voor het eerst ontdekte. Dat is de tijd geweest, zoals bekend, dat Engelse edellieden in hun parken ruïnes lieten bouwen. Deze samenwerking van mens en natuur, die het uitgangspunt van de restauratiewerkzaamheden bepaalt, zal afzonderlijk bestudeerd moeten worden.
Nu is de inwerking van de natuur in feite eenvoudiger dan die van de mens.
Bij de inwerking door de natuur hebben wij te maken met een normale causale reeks die na te gaan en te bestuderen is. Het schilderij heeft daar en
daar gehangen in die en die tijd, toen zo en zo gestookt werd, zodat wij die
en die chemische reactie kunnen verwachten. Datzelfde geldt bij een bouwwerk. De aard van de milieuvervuiling bepaalt de aard van de schoonmaakmiddelen die ik moet gebruiken. Bij de acties van de mens is van een dergelijke causale reeks geen sprake. Er zijn in het kunstwerk uit vrije wil veranderingen aangebracht. Dat spreekt het sterkste bij het bouwwerk. In een
gotische kerk heeft men het oorspronkelijke gotische altaar vervangen door
een barokkunstwerk. Betekent restauratie nu dat wij dat barokaltaar daar
weghalen en er een gotisch kunstwerk voor in de plaats stellen, ook als wij
niet weten hoe het exemplaar dat er oorspronkelijk stond er precies heeft
uitgezien? Moet het herstellen van de stijleenheid van het oorspronkelijke
werk als centrale opgave worden beschouwd? Wil men deze vraag ook maar
bij benadering begrijpen, dan moet men nagaan of een dergelijk herstel mogelijk is. Daarbij is essentieel de aard van het werk van de architect te begrijpen. Het is niet zo dat deze eenvoudig een nieuwe ruimte schept. Nee,
hij neemt een deel van de bestaande ruimte af om daar een nieuwe van te
maken en splitst dus feitelijk de bestaande ruimte. Er ontstaan door zijn
werk een nieuwe binnen-, maar ook een nieuwe buitenruimte. Die laatste
is even belangrijk als de eerste. De gevel kan men dan zien als het spanningsveld tussen die beide ruimtes. Nu is juist de buitenruimte in de loop
van de eeuwen steeds een andere geworden. De kathedraal van Amiens torende veel en veel hoger dan nu over de omliggende huizen heen. Zeker in
het noorden hebben in de tijd van het ontstaan van de eerste gotische kerken de steden voor een groot deel nog bestaan uit lage hutten zonder verdieping. Deze buitenruimte kan nooit meer hersteld worden zoals ze was,
zodat ook de gevel nu in een ander spanningsvlak werkt dan in de tijd van
de bouwer. Zodat het werk dan ook nooit in zijn oorspronkelijke toestand
gezien kan worden.
Nu mag men zich natuurlijk in vele gevallen wel eens afvragen of de architect wel voldoende aan die buitenruimte heeft gedacht. De Amsterdamse
Zuiderkerk bijvoorbeeld is door de metrowerkzaamheden plotseling vrijgekomen van de omringende bebouwing. Daardoor zijn allerlei versieringen
van de gevel te voorschijn gekomen, die vroeger alleen door wat achterramen gezien konden worden. Is het niet de bedoeling van Hendrick de
Keyser geweest dat dit bouwwerk in zijn geheel gezien werd? Een ander
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voorbeeld is natuurlijk St. Paul's Cathedral in Londen. Door de bombardementen kwam het gebouw zo vrij te liggen dat men het van de Theems
af zien kon. Het merkwaardige is nu dat dit soort bouwwerken juist vooral
een vertewerking hebben. Zoals het echter oorspronkelijk werd geplaatst,
kon die ruimtewerking nooit tot haar recht komen. De bombardementen
maakten dat men het werk kon zien zoals de kunstenaar het bedoeld had.
Hier komt de volgende vraag. Hadden we het tot nu toe over herstel van de
toestand zoals die was toen de kunstenaar het werk af beschouwde, nu hebben we te maken met de bedoeling van de kunstenaar. Kan en mag men die
achterhalen en `herstellen'? Door de worsteling met het voorhanden materiaal wordt het werk natuurlijk nooit geheel zoals de kunstenaar het bedoelde. Romantisch heeft Bordewijk gezegd: `Het kunstwerk is het verbrandingsprodukt van de inspiratie'. Tot herstel van de bedoeling in deze
zin zal men niet makkelijk kunnen komen. Toch bestaan er natuurlijk voorbeelden waarbij men een werk voltooide in de geest zoals men dacht dat de
kunstenaar het zich had voorgesteld. Het afbouwen van gotische werken in
de vorige eeuw, zoals bijvoorbeeld de dom in Keulen en die in Milaan, zijn
daarvan treffende voorbeelden. Een merkwaardig geval van dit denken doet
zich nu voor in Nijvel. De Romaanse kerk kreeg later een gotische toren.
De bouwer van deze toren schiep dus uit het werk van een ander, dat gedeeltelijk tot ruïne was geworden, en een eigen werk de toren, een nieuw
kunstwerk. De ruïne behoorde tot zijn oorspronkelijke buitenruimte. Nu
men kerk en toren opnieuw moet restaureren, kiest men voor de bedoeling
van de Romaanse bouwer. Dit is een legitieme, maar willekeurige keuze,
die bepaald wordt door het esthetisch gevoel van deze tijd.
Bij de restauratie van bouwwerken moet men buitendien altijd voor ogen
houden dat het scheppen van een nieuwe ruimteverdeling door de architect
geen willekeurige handeling was. De afgescheiden ruimte werd met een bepaald doel afgescheiden. Zij moest kerk, raadhuis, klooster, woonhuis of
nog iets anders zijn, maar in ieder geval was haar doel altijd heel bepaald
en bepalend voor de vorm van het werk. Nu zien wij dat gebouwen worden
gerestaureerd, terwijl men er tegelijk een andere bestemming aan geeft. In
Amsterdam wordt een weeshuis museum; overal in de Sovjet-Unie herstelt
men kerken en kloosters om ze geen andere functie te geven dan object van
be- en verwondering. Bij Velsen werd het landgoed Beekestein gerestaureerd zonder dat men enig idee had wat men met het gebouw ging doen, zodat men, toen het werk klaar was, met het gebouw liep te leuren. In al
deze gevallen, waarvan een enorme lijst te maken zou zijn, wordt dus afgeweken van de bedoeling van de kunstenaar. In deze gevallen zal voor de
toeschouwer die bedoeling alleen te achterhalen zijn indien hij meer van het
gebouw weet dan hij zuiver visueel kan waarnemen. Daardoor komt er een
wezenlijke verandering in de werking en dus ook in de betekenis van het
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kunstwerk. Het wordt gedeeltelijk literair. Men zou daarom bijna kunnen
zeggen dat het werk opnieuw een ruïne is geworden. De werking van de
natuur heeft men zoveel mogelijk en vaak bijna geheel weten weg te werken, maar de inwerking van de mens heeft men feitelijk nog versterkt. Dit
is natuurlijk in nog veel sterkere mate het geval indien men een bestaande
gevel gebruikt voor een nieuw gebouw. Een voorbeeld daarvan doet zich
voor op het Amsterdamse Kattenburgerplein. Bij de sanering van de buurt
werden de bestaande woningen alle gesloopt, maar hun gevels werden gebruikt om daarachter nieuwe, modern ingerichte studentenflats te zetten.
De deuren in de oude gevels zijn gedeeltelijk zelfs niet als zodanig bruikbaar. Wat het spanningsveld was tussen een achttiende-eeuwse buitenruimte en een achttiende-eeuwse binnenruimte, wordt nu gebruikt als spanningsveld tussen eigentijdse ruimten. De waardering van de niet-functionele
deuren in de gevels kan men daarbij geheel buiten beschouwing laten. Belangrijk is dat we hier niet met een achttiende-eeuwse structuur, maar met
een twintigste-eeuwse te maken hebben. De esthetische beslissing om deze
wand te gebruiken als afgrenzing van deze beide ruimten is nu genomen.
Dit is iets dat men zich trouwens bij alle restauraties voor ogen moet houden. In vele gevallen zijn wij het die het object tot kunstwerk stempelen
en niet de oorspronkelijke makers. Dat geldt zeker voor alle werken uit de
middeleeuwen en ouder, toen men het begrip kunst zelfs niet eens kende.
Dit maakt dat het vrijwel onmogelijk is om niet iets van onze eigen tijd in
het restauratiewerk te leggen. Dat zou zelfs kunnen liggen alleen in de keuze
van het te restaureren werk. En indien men alles ging restaureren, dan was
dat op zich zelf al zo een twintigste-eeuws bepaalde keuze. De wens, uitgesproken in de bovengenoemde beschouwing over restauratie-ethiek, om
de smaak van eigen tijd uit te schakelen, kan dus in feite niet in vervulling
gaan. Restauraties vormen een eigentijdse esthetische prestatie. Dat zou
ook het geval zijn indien men oude verloren kunstvoorwerpen werkelijk geheel zou weten te herstellen in hun oorspronkelijke vorm. Op deze wijze
oude schilderijen namaken zal waarschijnlijk niet mogelijk zijn, maar de
herbouw van een verloren toren of stadspoort ligt alleszins in het bereik
van het mogelijke. Doet men het echter, dan is men bezig met moderne
kunst.

Het kan niet dat ik
Een lectuur van Jos De Haes „Een kus in Ter Kameren"'

Jan De Piere

Jos De Haes werd te Leuven geboren op 24 april 1920. Vanaf '37 ging hij te Jette
(Brussel) wonen. Hij studeerde klassieke filologie aan de Leuvense universiteit, gaf
een paar jaar les, maar trad in '45 in dienst van de BRT (toen nog NIR) als commentator. Sinds 1961 was hij diensthoofd van de literaire en dramatische uitzendingen. Veel
heeft De Haes niet geschreven. Het leek hem, ook in het dagelijkse leven, beter te
zwijgen dan te spreken. Zijn Verzamelde Gedichten, die in de herfst van '74 op de
boekenmarkt kwam, bevat slechts 86 gedichten. Met zijn laatste bundel, Azuren holte,
die nota bene van '64 dateert, behaalde hij de driejaarlijkse staatsprijs voor poëzie.
In de volgende jaren heeft hij praktisch niets geschreven. Een nieuwe creatieve periode,
die met de in Dietsche Warande en Belfort gepubliceerde gedichten Zonsondergang en
Een kus in Ter Kameren (VG, p. 135/138) inzette, werd abrupt afgebroken. Als het
mogelijk is een dichtwerk in één zin samen te vatten, dan zouden we dat van Jos De
Haes als volgt definiëren: een mythisch en agonaal wereldbeeld waarin schuldgevoelens
en het verlangen naar zelfvernietiging de hoofdrol spelen.

Gaat het wel op dat ik enkele bladzijden volschrijf over een gedicht dat de
onmacht van mens en taal uitdrukt en dat uitloopt op een stotteren en stamelen, volgens de traditionele poëtica een dichter onwaardig? Is de talige
mens gedoemd tot een noodzakelijk en uiteindelijk zwijgen, waarop deze
verzen van de op 1 maart 1974 overleden Jos De Haes alluderen? Hoe beperkt en hopeloos elk spreken in dit perspectief wordt, toch waag ik het erop dit gedicht aan de vivisectie van de literaire analyse te onderwerpen om
te zien hoe deze dichter tot de paradoxale houding komt: met woorden te
zeggen dat hij er in feite beter aan doet te zwijgen. En in het licht van zijn
plotselinge dood krijgt het laatste vers voor ons een tragische dimensie:
`Het kan niet dat ik'. Meteen is ook de vernieuwing in De Haes' poëzie in de
aanloop blijven steken.2 Of was het een kort spreken vóór een nieuwe, zinvollere stilte: `Oeroude vijver. De plons van een kikker. Een klein geluid'?
Na een globale lezing van het stuk onderkennen we de volgende drie eng

1 Dit gedicht verscheen in Dietsche Warande en Belfort, nr. 9, nov. 1973, p. 641. Het
werd ook opgenomen in de bloemlezing van het Davidsfonds: Gedichten 73, Davidsfonds, Leuven 1974, p. 33. In de Verzamelde Gedichten (Brugge, Orion, 74) vinden
we het op p. 138.
2 Hiermee willen we niet beweren dat dit gedicht het laatste van Jos De Haes is. Het
laatste is postuum verschenen in Dietsche Warande en Belfort, nr. 3, maart-april 1974,
p. 195: Avondschemering 111.
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met elkaar verbonden motieven: de lichamelijke desintegratie (x liefde)
(1), winterse, vernietigende natuurelementen (2) en het `Ter Kameren'motief (3). De vormgeving tenslotte wijst op de malaise van de taal (4),
die al evengoed als mens en natuur onderhevig is aan verderf en dood.
1 Een der meest in het oog springende elementen van dit gedicht is de
lichamelijke desintegratie die onvermijdelijk in het teken staat van de dood.
Dit lichamelijk `falen' vinden we aanvankelijk terug in het gebroken bot
van de eend (strofe 1 tot 3). In de laatste twee strofen concentreert de aandacht zich op de wonde zelf, die ergens een menselijke Wonde wordt. Die
wonde dringt zich op in de liefdebeleving en wordt zelfs liefdebeleving.
De `kus in Ter Kameren' is een pijnlijke kus, waarin pijn en liefde niet meer
van elkaar onderscheiden kunnen worden. In de vervallende lichamelijkheid onttakelt de lichamelijke liefde tot wat ik met een neologisme: pijnliefde zou noemen, `bewegend lipvlees tegen been', `jouw koude speeksel
zuig ik' : wonde en mond versmelten. De erotiek moet stikken in een gapende wonde waarin het ik zich met een bijna masochistisch genoegen
vastzuigt. Het hele gedicht wordt beheerst door woorden die op een omsluiting of omarming duiden: kus, wurg-, loop vast, dek toe, daken, nijp,
verstikte, aan alle kanten duwt het, rand, lip-. De rand omgeeft de wonde,
de lippen omgeven de mond, maar in de dodelijke omhelzing zijn ze niet
meer uit elkaar te houden. Wonde wordt mond en omgekeerd.
2 Parallel met die lichamelijke ramptoestand (en in het begin ook oorzaak ervan) loopt de winterse natuur die dood en verderf `zaait'. Vooral
de koude is het die elke natuurlijke bloei letterlijk kraakt, bevriest en wurgt.
De koude kunnen we derhalve vereenzelvigen met de dood, de absurde
macht die een einde maakt aan alle leven.3 De `splinterende lucht' past wonderwel in die sfeer van krakende botten en ijs. Het vriesweer is een noodtoestand die niet toelaat dat een dier zich in zijn natuurlijk element beweegt:
het waterhoen loopt vast in het bevriezend water. Ook de vegetatie ademt
verderf uit: `een wurgzwam heeft haar olm'. De zwam als een ziekelijke uitwas aan bomen wordt een `wurg'-ende kanker. Olm is niet alleen een andere naam voor iep, maar ook een der gevaarlijkste ziekten in het hout.
Beide betekenissen kloppen in de context van dit gedicht. Mens, dier en
boom gaan de laagste en laatste zijnsfase in: de plantaardige verrotting.4

3 Reeds in het vroegere werk van De Haes is de koude symbool van de dood.
4 Een alternatieve interpretatie, die ik wel mogelijk acht, maar niet verkies, beschouwt
de winter als het seizoen waarin de natuur niet vernietigt, maar wel bevriest, conserveert. De bewegingloosheid als de tegenpool van het leven betekent dan niet vernietiging, maar voorlopige verstarring.
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3 Ter Kameren5 biedt een reëel aanknopingspunt. Het is vooreerst de
plaats waar het gebeuren van het gedicht zich afspeelt: de abdij, de vijver
met watervogels, het park waar verliefde paartjes genieten van de natuur
en van elkaars gezelschap. Hier wordt die achtergrond echter tragisch, ongeschikt voor een rustige zondagmiddagwandeling. De gebroken eendepoot
als gevolg van het gure weer plaatst alles in een perspectief van verderf en
desintegratie, die omslaat op de mens en zijn liefdebeleving. Er is geen
sprake van een zoeteliefje, maar ruw- en boudweg van `lief'. Ter Kameren
blijft echter niet beperkt tot die noodzakelijke achtergrond voor de pijnliefde. Enkele m.i. samenhorende verzen zou ik als de constituenten van
het Ter Kameren-motief willen interpreteren: de hele tweede strofe, `alle
onthalsden (...) in de naam van alle Heren', `heilige pest der geschiedenis'.
`Het licht nochtans' van de tweede strofe vormt een tegenstelling met het
kwetsende en dodende van de eerste strofe. Bij `vader' abt of `moeder' abdis
wordt de veilige bescherming en onderdak (`dek toe') gevonden, alsof het
gebroken bot weer in zijn voegen getrokken wordt en door het omgevende
gips de kans tot genezing krijgt. De abdij wordt zinnebeeld van heling, vaderlijke bescherming en moederlijke veiligheid, hoewel vers 9 (`nijp alles
(...)') me een pijnlijke operatie lijkt die, te oordelen naar de volgende verzen, niet erg afdoend geweest is.
Met `alle onthalsden' zitten we in de sfeer van terechtstellingen. Via de
associatieketen onthalsden-Ter Kameren-abdij-Kerk en geschiedenis (4e
strofe) zou ik als interpretatie voorstellen: het gaat hier om de inquisitie,
het bloedige tijdperk uit de geschiedenis van de Kerk, een periode die onze
dichter, wiens poëtisch wereldbeeld doordrenkt is van dood, verwonding
en lichamelijk verval, wellicht sterk aangesproken heeft. Deze mogelijke
verwijzing naar godsdienstige terechtstellingen wordt gestaafd door het
volgende vers: `in de naam van alle Heren', een ironische visie op de geschiedenis, waarmee men twee kanten uit kan: 1) politieke moorden worden goedgepraat, omdat ze onder het mom van godsdienst gepleegd zijn,
maar uiteindelijk ten bate van de wereldse `Heren' of 2) altijd en overal
worden mensen onthalsd in de naam van de Heer, of die nu Allah, Christus,
Ahura Mazda, etc. heet. In `heilige pest der geschiedenis' is `pest' te verbinden met de zojuist gegeven beschrijving van de wonde, `zwart en nat'. Naar
de betekenis van het `heilige' en `geschiedenis' kunnen we alweer alleen
maar gissen. Misschien gaat het nog om de `inquisitie'-terechtstellingen
van de derde strofe, ofwel alludeert de dichter op de fameuze pestepidemie
van 1346, die als een van God (`heilige') gezonden straf werd beschouwd.
Misschien ook wordt hier verwezen naar een bekende figuur uit de geschiedenis van Ter Kameren, nl. de Zalige Aleydis van Schaarbeek die door een
besmettelijke ziekte verplicht was geheel afgezonderd te leven en in 1250
stierf.
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De drie motieven, lichamelijke desintegratie en liefdepijn, vernielende natuur en `Ter Kameren' zijn in elkaar geschoven en vloeien ineen. Natuur,
dier, mens en beschaving zijn alle even onderhevig aan destructie. Het ene
motief komt blijkbaar ordeloos na het andere. In één vers vinden we b.v.
twee motieven naast elkaar: `alle onthalsden (3) en verstikte pories (1)'.
Alles kan echter onder één noemer gebracht worden: onmacht tegenover
verderf, geweld en dood. Alle beelden en motieven komen samen in deze
gistende smeltkroes van het gedicht dat dood en destructie uitspuwt.
4 Die onmacht van het levende en, meer bepaald, van de mens te midden
van een `splinterende' koude en een `pestzieke' wereldorde weerspiegelt
zich in de onmacht van de taal. Het gedicht is geen melodieus vers met
vloeiende beelden, maar een hortend en stotend, een stamelend uitbrengen
van woorden. Tal van samengetroepte, maar met elkaar botsende medeklinkers bemoeilijken het reciteren: splinterende, wurgzwam, olm, gelobde,
stapt met, verstikte, etc. Hier is iemand aan het woord wiens keel toegeschroefd wordt en die met moeite klanken uitstoot (als een astmalijder).
We zouden deze tekst wellicht met veel recht een antigedicht° mogen noemen, maar een antigedicht dat zorgvuldig geconstrueerd is tot een gestructureerd stamelen. De regelmatige strofenbouw: 5 x 4 verzen + 1 `refrein-

vers'', wijst trouwens reeds in die richting.8
De vijf 'refreinverzen' zijn alle toegespitst op het ik: de strofen en het gedicht eindigen op ik. En dat is de omgekeerde orde. Een lyrisch gedicht
vertrekt normaal van het ik, dat er de drijvende kracht van vormt. `Een kus
in Ter Kameren' draait het lyrisch mechaniekje bewust om. Het eindigt op
ik en kan niet verder dan het ik dat door onwetendheid en onmacht geremd wordt: ik weet niet, ik kan niet. Inversie vinden we eveneens in de
zinsstructuur. Verzen 10 en 15 kunnen achterstevoor gelezen worden: ik
kon alhoewel, ik zou u stronken. De laatste strofe bevat tal van inversies:
`aan alle kanten duwt het, / jouw koude speeksel zuig ik, / als het gaat gisten
zal ik'. De omgekeerde wereld wordt in de taalvorm van het gedicht geprojecteerd. Die verzen zijn spiegelbeelden die de lugubere andere kant van het

5 Ter Kameren is een nu gerestaureerde oude cisterciënzerabdij aan de rand van
Brussel. Het gebouw herbergt nu het militair geografisch instituut en een school voor
sierkunst. De cisterciënzers stichtten in de 13e eeuw veel vrouwenkloosters (die tot
dan toe eerder zeldzaam waren). Ter Kameren (1201), in latere eeuwen een abdij voor
vrouwen van hoge adel, is er een van.
6 Met antigedicht bedoelen we het gedicht zoals het niet beantwoordt aan de normen
van de traditionele poëtica en de traditionele, correct grammatische zinsstructuur. Die
`regels' worden hier bewust doorbroken.
7 Ik noem het gemakshalve `refreinvers', hoewel alleen `ik' herhaald wordt. Dit vers
onderscheidt zich echter wel van de overige (zie verder).
8 Ook het aantal woorden per vers varieert van 4 tot 5 (soms 6); voor de hele strofe
komen we op 25 (voor de belangrijke strofen 3 en 5 is dit 25, voor 1: 23, 2: 24 en 4: 24).
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zonzondagse Ter Kamerenpark tonen, ni. verderf en onmacht.
De 'refreinverzen' vertonen ook een zekere symmetrie
naar inhoud. 1 en 4
r
verwoorden de onwetendheid en het beperkt begripsvermogen van het ik,
terwijl 2 en 5 zijn onkunde uitdrukken. In 1 en 2 is `ik' grammatisch onderwerp van het zinstuk, maar in 4 en 5 bespeuren we een tendens naar het
onpersoonlijke: het substantiveren in `mijn begrip' (`ik' is echo geworden),
het onpersoonlijke `het kan niet'. Het ik geeft zich in zijn onmachtspositie
a.h.w. over aan de onpersoonlijke lotsbedeling, wat weer eens in de taalvorm verwerkt is. De centrale derde strofe eindigt op een uiting van vernielingsdrift, die volledig past in de context van de desintegratie, maar in de
irrealis (`zou') is gehouden (het ik is ook daartoe onmachtig). De enige daad
(werkwoord) die het ik uitvoert, is het `zuig ik' van vers 23. Verder alleen
negatie (`ik weet niet' of modaliteiten (kon ik, zal ik) waarbij het aanvullend
werkwoord ontbreekt.
Een ander opvallend vormelement is de herhaling. De repetitie van `ik' op
het einde van de strofe werkt obsederend en geeft werkelijk die indruk van
stamelen: `ik, euh', net als iemand die geen antwoord weet, die het niet kan
zeggen of die niets meer te zeggen heeft. Die herhaling wordt een hijgen in
de laatste drie verzen. In de vierde strofe wordt `rand' driemaal herhaald.
Die rand is niet alleen meer de wondrand, maar de rand van het leven
(dood en verval), van de taal (stamelen), van het spreken (zwijgen).
In de sfeer van breken (splinterende lucht, gebroken bot, gekraakte poot,
stronken9 ...) is de taal zelf een gebroken bot, een onmachtig en nutteloos
instrument, `het meest tragische bewijs van zijn menselijke ontoereikendheid'. 10 Die Ellende van het Woordli ( D e mensentaal is een ellendig orgel')
manifesteert zich niet alleen in de defecte zinsconstructies, de schijnbaar
ordeloze reeks onafgewerkte en afgebroken zinnen en zinstukken, maar
ook in de reductie van het woord tot zijn naakte kern. Frappant zijn de
`imperatieven' in het begin van het gedicht: zeg, loop, dek, nijp ... Het zijn
bezweringen vanuit een onmachtspositie, hopeloze zelfaansporingen (tot
dichten in `zeg'), maar ook ontvleesde woordkernen die een wonde slaan
in de taal, een wonde tot op het been. Dit worgend en hijgend uitbrengen
van ruwe, onafgewerkte woorden wordt hier en daar bijeengehouden door
alliteraties en assonanties, door de netjes gerangschikte 25 versregels en
woorden, maar uiteindelijk blijft er niets over dan rottend vlees, bijtende
kou en verbrokkelde taal in deze dodelijke kus in Ter Kameren.
Ik kan mij voorstellen dat Jos De Haes in die lange seconde waarin de
9 Als werkwoord komt stronken niet in Van Dale voor. Het is een neologisme dat
netjes past in de reeks destructies en beknottingen (stronk!): onthalsden, verstikte,
stronken, d.i. lichaam zonder hoofd, keel zonder stem of adem, boom zonder kruin.
10 Willy Spillebeen: Jos De Haes, Ontmoetingen 66, p. 8.
11 Ellende van het Woord is een versbundel van 1946 (VG, p. 13 e.v.). Het geciteerde
vers komt uit het gedicht Medea (VG, p. 16/17).
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wurgzwam van de dood zijn hart toeneep, lijfelijk ervaren heeft wat hij in
dit gedicht stamelend neerschreef: `het kan niet dat ik'. Daarom lijkt me
dit vers werkelijk het einde van een poëtisch oeuvre én van een mensenleven.

Een kus in Ter Kameren

Zeg in de splinterende lucht
een wurgzwam heeft haar olm,
oranje eendepoot loop vast
in het bevriezend water,
ik weet niet wat ik
Het licht nochtans op schaliën,
abt of abdis dek toe
de daken van Ter Kameren,
nijp alles rond gebroken bot,
hoewel al kon ik
En weer 't gelobde waterhoen
dat stapt met een gekraakte poot
— alle onthalsden en verstikte pories,
in de naam van alle Heren,
stronken u zou ik
Maar lief, de rand vandaag,
koorts aan de dunne wondrand,
zwart en nat aan de rand,
heilige pest der geschiedenis,
naar mijn begrip, ik
bewegend lipvlees tegen been,
aan alle kanten duwt het,
jouw koude speeksel zuig ik,
als het gaat gisten zal ik,
het kan niet dat ik

Jos De Haes

Russisch-Amerikaanse betrekkingen
tijdens Fords eerste 100 dagen

L. L. S. Bartal its

Volgens Victor Zorza wijzen tekenen in het Kremlin erop dat tenminste
sommige van de Russische leiders voorstanders zijn van een uitbreiding van
de internationale economische samenwerking, terwijl anderen nogal begerig
lijken uit te zien naar `het afbrokkelen van het kapitalisme' en daarmee van
de hele niet-communistische wereld, hetgeen zij zo vaak voorspeld hebben.
Maar de meer verlichte Kremlinleiders die weten dat het regiem in de Sowjet-Unie zelf in gevaar komt door de vaart van de veranderingen die de
wereld momenteel beroeren, kunnen niet verwachten dat hun eigen systeem
zal blijven bestaan als alles rondom hen heen zou beginnen af te brokkelen.
Zij zijn even bang voor een wereldwanorde als de meest conservatieve kapitalisten en willen met het Westen samenwerken om dit af te wenden.
Daarom lag het zwaartepunt van Brezjnevs energie gedurende de maanden
oktober en november 1974 zeker bij de voortzetting en beveiliging van de
détente-dialoog met de westelijke mogendheden. Evenals Kissinger wilde
Brezjnev met zijn reeks topgesprekken blijkbaar het ontspanningsmechanisme demonstreren aan de sceptici in eigen kamp. Dat bleek nodig, want ook
voor Brezjnev liep niet alles naar wens. Ondanks een grote Russische inzet
kwam de Europese veiligheidsconferentie vorig jaar niet met een afsluitend
rendez-vous van de topleiders gereed: in Genève markeerde men al maandenlang de pas. Hetzelfde gold voor de MBFR-onderhandelingen in Wenen,
óók al een troetelkind van het Kremlin. Tenslotte liet de verhoopte doorbraak op de SALT-onderhandelingen ook op zich wachten.
Tegenover deze voor Brezjnev ongelegen komende vertragingen in het détenteschema wilde hij door spectaculaire ontmoetingen met westelijke leiders (Simon, Friderichs, Kissinger, Ford en Schmidt) een positief tegenwicht
scheppen. Evenals politici in het Westen, moet ook een Brezjnev zijn koers
met successen wettigen. Niet alleen zijn eigen positie, maar ook die van de
Sovjet-Unie lijkt nu zeer nauw gelieerd aan de verdere ontwikkeling van
het coëxistentie-mechanisme. Het veiligstellen van die strategie welke in
wezen neerkomt op verbreding van de handelsbetrekkingen met het Westen
en het scheppen van kansen om aan een kostbare wapenwedloop te ontkomen, is voor Brezjnev des te urgenter, naarmate het tijdstip nadert van het
25ste congres van de CPSU, waar fundamentele besluiten over de politiek
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van de Sovjet-Unie genomen zullen worden.
Men had in Moskou gevreesd dat de Watergate-crisis en haar dramatische
ontknoping tot gevolg zouden hebben, dat de Verenigde Staten teruggeworpen werden op hun binnenlandse problemen en dat de nieuwe president zijn
aandacht zou concentreren op de sanering van de Amerikaanse instellingen
en de strijd tegen de inflatie.
Voor het ogenblik zijn deze voorspellingen nog niet bewaarheid. President
Ford heeft zich niet alleen `internationalist' verklaard en de meest dynamische minister van buitenlandse zaken sinds John Foster Dulles in zijn functie gehandhaafd, maar ook een persoonlijkheid tot vice-president aangewezen wiens kennis van de wereldproblemen beantwoordt aan de omvang
van Amerika's internationale belangen. Het minste wat men hiervan zeggen
kan, is dat dit alles geen terugkeer aankondigt naar het isolationisme.
`Internationalist' zijn in de Verenigde Staten houdt stellig in dat men zich
interesseert voor de wereldproblemen, maar misschien nog meer dat men
pleit voor de handhaving van de militaire en politieke macht van de Verenigde Staten. Het beginsel van de traditionele internationalisten, dat Amerika niet minder machtig mag worden dan enige andere staat, behoort sinds
de eerste redevoering van president Ford in augustus 1974 opnieuw tot het
officiële vocabularium.
Minister Kissinger had er zich in zijn medio augustus 1974 gehouden redevoering in Miami eveneens op beroepen. Daarbij distantieerde Kissinger
zich enigszins van de meer gematigde thema's die onder president Nixon van
kracht waren. Men kon zich in Moskou afvragen of het thema van de
'sufficiency' op het terrein van de strategische bewapening niet vervangen
zal worden door het oude begrip van 'superiority', waaraan in het kabinet
minister van defensie Schlesinger het meest gehecht leek. Rockefeller stond
ten staat) zoals bekend zeer dicht bij Kissinger. Niettemin had hij al op 26
februari 1974 verklaard het gevoel te hebben dat in het enthousiasme voor
de ontspanning enkele veiligheidsproblemen die voor langere tijd gelden,
over het hoofd werden gezien. Zo schaarde Rockefeller zich in het kamp
van diegenen die de ontwikkeling van de Russisch-Amerikaanse betrekkingen met scepticisme en zelfs met wantrouwen gadeslaan.

Kissingers getuigenis voor de Senaatscommissie
Volgens een hoofdartikel van de New York Times was niemand tegen het
ideaal van een Russisch-Amerikaanse ontspanning in de zuivere betekenis
van het woord; de kwestie was vorig jaar september, of die ontspanning
verstandig werd nagestreefd, met inachtneming van fundamentele belangen en een volledig besef van de bestaande hinderlagen.
Minister Kissingers langbeloofde getuigenis voor de Senaatscommissie van
buitenlandse betrekkingen leverde op 19 september 1974 een geschikte op-
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somming op van de argumenten die hij de afgelopen jaren had gebruikt.
Terecht beklemtoonde Kissinger dat détente een voortgaand proces is, een
dynamische relatie, en niet iets dat op een bepaald moment is bereikt en bezegeld, waarna de supermogendheden zich weer eens met andere zaken
kunnen gaan bezighouden. Détente is een wederzijds gedragspatroon, voortkomend uit wat elke partij beschouwt als zijn eigen belang. Om doeltreffend te zijn, moet volgens Kissinger détente dus elke partij iets opleveren
wat hij wenst.
De belangrijkste reserve in de Senaatscommissie over het ontspanningsbeleid van Kissinger was wel, dat de Verenigde Staten er wat dat betreft bekaaid afkwamen, in tegenstelling tot de Sovjet-Unie, die reële concessies
ontving voor haar lippendienst. Nergens was dat duidelijker dan met betrekking tot de uitbreiding van de wederzijdse handel, zoals Kissinger dat
constateerde. Hij verklaarde immers, dat de betekenis van die handel werd
opgeblazen, vergeleken met de politieke concessies die van de Kremlinleiders worden gevraagd ter zake van de Joodse emigratie of andere zaken.
Is dat zo? Het valt heden ten dage niet mee met een Russische autoriteit
onder vier ogen te praten, zonder dat men gaat inzien, dat voor Moskou die
handel verreweg de belangrijkste component van de détente is. Het afwenden van nucleaire spanningen, de formele erkenning van de status quo in
Europa — dat zijn wensen van de Russische buitenlandse politiek. Maar de
wanhopige, drijvende kracht van hun détente-streven is het verkrijgen van
toegang tot de westerse moderne technologie, aldus de New York Times.
De meest algemene kritiek die men op het tot september 1974 gevoerde
Amerikaanse ontspanningsbeleid kon hebben was, dat de werkelijke politieke prijs die de Kremlinleiders bereid waren te betalen voor dat toegangsbewijs nauwelijks ook maar onderzocht was door de Amerikaanse diplomatie. Kissinger verklaarde dat de onderhandelingskracht van de Verenigde
Staten beperkt was, omdat de zozeer door de Russen gewenste technologie
ook in andere landen was te krijgen. In beginsel is dat wellicht waar, maar
gezien de ervaringen van de laatste jaren is het een aantoonbaar foute redenering: hoevele Russische handelsmissies hebben niet gefrustreerd de wereld bereisd? De economische behoeften van de Sovjet-Unie zijn zo groot
dat alleen de industrie van de Verenigde Staten die aankan.
Ook kon men kritiek hebben op de Amerikaanse uitwerking van het onderhandelingsproces. Terwijl de Russen hun vele transacties zien in het grote
verband van politieke en economische behoeften, liet de Amerikaanse
regering het aan particuliere ondernemers over hun eigen contracten te sluiten op een puur commerciële basis. Als de Amerikaanse regering er later
nog eens toe zou overgaan die transacties vanuit het oogpunt van nationaal
belang te bezien, zou het wel eens te laat kunnen zijn.
Het gevaar van détente is, volgens de New York Times, dat, terwijl Amerika
een in schitterende bewoordingen gesteld plan voor bilaterale relatie krijgt,
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de Russen de beschikking krijgen over een nieuwe generatie computers. Het
is algemeen bekend dat een prachtige principeverklaring gemakkelijk tot een
vodje papier is te maken; de veroverde technologische kennis kan echter
niet ongedaan worden gemaakt.

Russische concessie
Dat de Russen in september 1974, na een jaar van bitter verzet tegen onderhandelingen over het amendement-Jackson inzake vrije emigratie uit de
Sovjet-Unie, blijkbaar bereid waren toch te onderhandelen, verraste zelfs
de kenners op het State Department. Misschien kende alleen Kissinger, die
de overeenkomst met ambassadeur Dobrynin bereikte, de reden van deze
volte-face. Men erkende algemeen, dat het perspectief van een akkoord over
de kwestie van vrije Joodse emigratie uit de Sovjet-Unie de AmerikaansRussische betrekkingen uit het slop kon halen. Sommige woordvoerders
verklaarden in Washington dat de Russen bereid waren de Joden in grote
aantallen te laten gaan, omdat zij werkelijk een sfeer van vertrouwen wensten en de ontspanning op gang wilden houden.
Leonid Brezjnev drong op 25 september 1974 aan op nieuwe concrete
daden van samenwerking met de Verenigde Staten en zei `er vast van overtuigd te zijn dat er geen onderbrekingen moeten vallen in de détente'.
Brezjnev sprak op een diner ter ere van Kádár die een bezoek aan Moskou
bracht. Het was de eerste belangrijke redevoering van Brezjnev sinds het
aftreden van Nixon als president van de Verenigde Staten. De vervanging
van Nixon door Ford had `grote aandacht in de wereld getrokken'.
Hij voegde er aan toe dat de Sovjet-Unie zich natuurlijk niet mengt in de
binnenlandse aangelegenheden van de Verenigde Staten, maar dat de SovjetUnie verre van onverschillig was wat betreft de staat en ontwikkeling van
de Russisch-Amerikaanse betrekkingen. Brezjnev legde er echter de nadruk
op dat er zeer goede vooruitzichten waren om verder te gaan met de samenwerking en zei in dat verband met voldoening de verklaring van Ford te hebben ontvangen over zijn persoonlijk streven en dat van zijn regering om de
weg naar de verdere ontwikkeling van de betrekkingen tussen de twee landen in dezelfde richting voort te zetten.
Waarnemers in Moskou vatten Brezjnevs rede echter op als teken van vrees
bij de Kremlinleiders dat de détente aan vaart zou verliezen doordat president Ford zo in beslag genomen werd door binnenlandse problemen.

Amendement Jackson
Jacksons amendement — behelzende de eis van een liberale emigratiepolitiek van de Sovjet-Unie in ruil voor een behandeling als meest begunstigde
natie — was lange tijd een twistappel geweest, die president Nixon (die reeds
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in 1972 de Russen de meestbegunstiging had toegezegd) in grote verlegenheid had gebracht. In de loop van de onderhandelingen hadden drie senatoren, die een belangrijke rol hadden gespeeld bij de formulering van de
Amerikaanse voorstellen (Jackson, Ribicoff en Javits), zich bereid verklaard
voorlopig voor een jaar aan de Sovjet-Unie de 'most-favoured nation'clausule te verlenen. In dat jaar zou moeten worden nagegaan of de SovjetUnie zich aan haar belofte hield en de emigratie van de Joden geen moeilijkheden in de weg legde.
Begin 1974 had Kissinger gezegd, niet te geloven dat met senator Jacksons
methode veel viel te bereiken, en het leek soms wel of Kissinger meeging
met de Russische stelling, dat de kwestie van de Joodse emigratie uit de
Sovjet-Unie een interne aangelegenheid was en als zodanig niet kon gelden
als een voorwaarde van ontspanning.
Men vroeg zich in september jl. af, wat de Russen in ruil voor hun gedeeltelijke concessie zouden krijgen, de `most favoured nation' was niet gering.
Volgens een medio vorig jaar gemaakte studie van het Congres, gebaseerd
op cijfers van 1971, had de Amerikaanse handel met Oost-Europa en de
Sovjet-Unie dat jaar zesmaal groter kunnen zijn, als hij genormaliseerd was
geweest. De beperking gold vooral het verkeer in industriële produkten zoals staal (de Sovjet-Unie is nu de grootste staalproducent ter wereld).
Begin oktober jl. zag het er plotseling slecht uit voor het Jackson-plan dat
in ruil voor vrije emigratie van Russische Joden aan de Sovjet-Unie handelsfaciliteiten wilde verlenen. Vermoedelijk waren de Russen niet bereid de
meer expliciete garantie te geven waarop Kissinger had gehoopt.
Een paar dagen later wekte het verbod van president Ford aan twee Amerikaanse exporteurs om aan de Sovjet-Unie graan te leveren weinig verbazing.
Reeds in 1973 ontstond beroering over de gigantische Amerikaanse graanleveranties van 1972, toen de Sovjet-Unie door misoogsten kampte met
aanzienlijke tekorten.
Amerikaanse graanleveranties aan de Sovjet-Unie speelden een belangrijke
rol bij de totstandkoming van de Russisch-Amerikaanse toenadering. De
neiging was dus sterk in de betrekkingen tussen de twee supermogendheden
een reden te zoeken voor de opzegging, op verzoek van de Amerikaanse
regering, van een aantal exportcontracten die Amerikaanse graanmaatschappijen met de Sovjet-Unie hadden gesloten. Temeer omdat in oktober
jl. moeilijkheden bleken te bestaan over de Joodse emigratie uit de SovjetUnie, nadat algemeen werd aangenomen dat dit probleem was opgelost.

Kissingers bezoek aan Moskou
Van 23 tot en met 27 oktober 1974 bracht Kissinger een bezoek aan Moskou. Van het begin af maakten de Kremlinleiders duidelijk dat zij zo snel
mogelijk een ontmoeting tussen Ford en Brezjnev wensten. Om de bijeen-
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komst zo gemakkelijk mogelijk te maken, stelden de Russen voor de conferentie te houden op 23 en 24 november 1974 in het Aziatische deel van
de Sovjet-Unie, direct nadat Ford zijn voorgenomen reis door Japan en
Zuid-Korea had beëindigd.
Voordat hij met de conferentie in Wladiwostok instemde, stond Kissinger
erop dat er tevoren onderhandelingsresultaten geboekt moesten worden,
zodat Ford en Brezjnev tijdens de topconferentie iets zouden kunnen voltooien. Kissinger en Brezjnev probeerden krachtig de impasse in de SALT
te doorbreken. Deze keer slaagden zij er in boven `een discussie met wederzijds begrip' uit te komen, het punt waarop de besprekingen in maart 1974
bleven steken en begonnen te praten over het precieze aantal projectielen
en bommenwerpers dat beide partijen mochten behouden. Het resultaat was
dat het topgesprek tussen Ford en Brezjnev mogelijk werd, omdat overeenstemming was bereikt — zo stond in een gemeenschappelijk communiqué te
lezen — over `de principes ter voorbereiding van een nieuwe overeenkomst
op lange termijn wat betreft de beperking van kernwapens'.
Tijdens de drie dagen durende besprekingen lieten Kissinger en Brezjnev
een groot aantal andere onderwerpen de revue passeren. Zo zocht Kissinger
Russische steun voor zijn vredespogingen in het Midden-Oosten en vernieuwde Brezjnev zijn eis dat Israël zich moest terugtrekken uit alle bezette
Arabische gebied in ruil voor door de supermogendheden gegarandeerde
grenzen. Brezjnev zou er tevens op gestaan hebben dat de Palestijnse Bevrijdingsbeweging (PLO) deel mocht nemen aan de vredesbesprekingen
over het Midden-Oosten.
Tijdens deze besprekingen was gebleken dat over het Midden-Oosten scherpe meningsverschillen bleven bestaan tussen het Kremlin en de Verenigde
Staten. De Russen oefenden druk uit op Egypte om niet akkoord te gaan
met Kissingers ideeën over een stapsgewijze toenadering tot Israël. Zij
bleven voorstander van hervatting van het overleg in Geneéve, waar een
totaal akkoord tot stand zou moeten komen.
De New York Times schreef dat het overleg van Kissinger met de Kremlinleiders `vaak zeer hard' was geweest en James Reston toonde zich in dat blad
uitgesproken pessimistisch over toekomstige regelingen op lange termijn.
Reston wees er op dat regelingen over de kernwapens pas over enkele jaren
hun invloed kunnen uitoefenen. En wie zal dan Amerikaans president zijn?
Misschien wel Jackson, die de Russen niet minder wantrouwen dan MaoTsje-Toeng. Bovendien is het denkbaar dat binnen enkele jaren ook in de
Sovjet-Unie en China de wacht wordt afgelost. Iedereen praat met iedereen
maar niemand beslist. Daarom is geen enkele belangrijke overeenkomst
over welk probleem ook de komende jaren waarschijnlijk.
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De Russen en de crisis van het kapitalisme
De economische moeilijkheden in het Westen gaan aan de Sovjet -Unie niet
ongemerkt voorbij. Men zou kunnen verwachten dat de Russen het verval
van het Westen met genoegen gadeslaan, maar in verband met de vreedzame
coëxistentie liggen de zaken minder eenvoudig dan men wel denkt.
Berichten over produktievermindering, prijsverhogingen en werkeloosheid
in Amerika en West-Europa worden met zorg in de Russische pers opgenomen. Maar gedurende de afgelopen maanden sloeg alleen Soeslov -- het
`geweten' van de partij -- een revolutionaire toon aan met zijn bewering dat
de algemene crisis van het kapitalisme de overwinning van het socialisme in
de gehele wereld voorspelde. Hij zei dit in oktober 1974 in Tasjkent, bij de
herdenking van het vijftigjarig bestaan van de communistische partij van
Oezbekistan. De fundamenten van het kapitalisme, aldus Soeslov, werden
ondermijnd door de eisen van de arbeiders.
De andere Kremlinleiders, onder wie in de eerste plaats Brezjnev, wachten
zich wel voor dergelijke flagrante contradicties. Op 11 oktober 1974 verklaarde Leonid Brezjnev dat de crisis in de kapitalistische wereld moest
leiden tot nieuwe internationale spanningen en tot gevaar voor de vrede,
maar dat de Sovjet-Unie op eerlijke en loyale wijze zou blijven samenwerken
met andere staten voor vrede en vreedzame samenwerking.
Andere Russische theoretici hebben zich nog duidelijker uitgedrukt dan
Brezjnev; professor Arbatov, directeur van het Instituut voor de studie van
Amerika, herinnerde er aan dat de crisis van de jaren dertig niet alleen leidde tot de New Deal in de Verenigde Staten, maar ook tot de opkomst van
Hitler, het fascisme en de oorlog in Europa. De Tweede Wereldoorlog heeft
de Sovjet-Unie te zwaar getroffen dan dat men er alleen om rhetorische
redenen aan herinneren kan.
In de Prawda van 20 augustus 1974 stond een artikel van professor Inozemstev, lid van het Centraal Comité van de CPSU en directeur van het
Instituut voor internationale economie en internationale betrekkingen. Deze man, die men moet beschouwen als een belangrijke woordvoerder van
het Kremlin, besluit zijn artikel over de crisis van het kapitalisme met een
oproep tot `voorzichtigheid en waakzaamheid'. Hij ziet de neiging groeien
om hard tegen de arbeiders op te treden en daarom dienen de communistische partijen in de kapitalistische landen de anti-monopolistische krachten te bundelen in de strijd voor de democratische veranderingen, duurzame vrede en internationale veiligheid.
Bij de voorbereiding van het Paneuropese congres van communistische partijen, waarschuwde Ponomarev, plaatsvervangend lid van het Politburo en
verantwoordelijk voor het contact met de zgn. `broederpartijen', tegen de
opkomst van extreem rechts, het fascisme en het militarisme in verschillende
kapitalistische landen; daarom moesten volgens hem de communistische
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partijen in die landen waakzaam zijn.
Men zou kunnen aannemen dat een aantal Russische deskundigen erop
rekent dat Washington door de inflatie niet tot een nieuwe bewapeningswedloop zal overgaan. Het kan een naïeve veronderstelling zijn, maar een
feit is dat vele Russische economen de militaire uitgaven van het Westen als
de oorzaak van de inflatie zien; dit heeft het voordeel dat de invloed van
het `oliewapen' verzwegen wordt, in de Sovjet-Unie een delicate kwestie.
Het voornaamste voordeel uit de economische crisis zou kunnen zijn dat de
Sovjet-Unie thans een onmisbare economische partner voor het Westen
wordt. Bij onderhandelingen blijkt inderdaad dat de Russen incidenteel een
veel hardere houding innemen dan voorheen. Zij proberen de gunstigst
mogelijke voorwaarden te krijgen.

Topconferentie in Wladiwostok
In Wladiwostok confereerde president Ford eind november 1974 twee dagen
met Brezjnev. Deze besprekingen resulteerden in een akkoord over een aantal sleutelvoorwaarden, die mogelijk tot een verdrag over de wederzijdse
beperking van de nucleaire bewapening konden leiden. Minister Kissinger
noemde de verklaring de doorbraak in de SALT-onderhandelingen die de
Russen en de Amerikanen in de afgelopen jaren hebben gezocht. In zijn toelichting aan verslaggevers meldde Kissinger dat Ford en Brezjnev het eens
waren geworden over het aantal kernwapens zoals intercontinentale raketten, bommenwerpers en MIRV-s (meervoudige atoomladingen), waartoe
beide zijden onder het nieuwe verdrag zich moesten beperken.
De verklaring besluit met de bepaling dat besprekingen tussen delegaties van
beide landen te Genève in januari 1975 zullen worden hervat. Exacte cijfers
over de limieten waartoe men in Wladiwostok was overeengekomen, bleven
enige dagen geheim totdat de deelnemers aan de Geneefse ontwapeningsconferentie uitvoerig over de doorbraak waren ingelicht. Aansluitend zei
Kissinger dat de Sovjet-Unie meer grote raketten had dan de Verenigde
Staten, maar Amerika meer meervoudige atoomkoppen voor zijn raketten.
Minister Kissinger vervolgde met de verzekering dat het nieuwe accoord
betekende dat de beide supermogendheden over ongeveer gelijke aanvalsmacht zouden beschikken. Kissinger was optimistisch in zijn verwachtingen
over de reactie van het Congres. Hij anticipeerde zelfs op de goedkeuring
van senator Jackson die zich kritisch opstelde tegenover de Amerikaanse
strategie bij de SALT-besprekingen.
Er zijn twee strijdige interpretaties van de overeenkomst tot strategische bewapeningsbeperking, gesloten door Ford en Brezjnev. Ronald Nessen, de
perssecretaris van het Witte Huis, noemde het accoord van Wladiwostok een
overwinning voor de wapenbeheersing, anderen in het Congres beschouwen
de overeenkomst als een uitgestelde Russische valstrik die de Kremlinlei-
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ders verzekeren moest van Amerikaanse goederen en technologie. Volgens
James Reston behoeft geen van beide interpretaties juist te zijn.
De Kremlinleiders trachtten in Wladiwostok niet te profiteren van de verwarring in het Westen, maar steunden de ontspanningspolitiek, stemden in
met een beperking van de aantallen kernwapens, vermeden discussies over
Europa en Japan, en stemde althans in beginsel in met de nationale onafhankelijkheid van alle naties in het Midden-Oosten, inclusief Israël. Over het
Midden-Oosten was het communiqué overigens uiterst vaag.
Hoe het ook zij, de Russen hebben ingestemd met een plafond voor alle
belangrijke wapensystemen even hoog als van de Amerikanen; de Russen
hebben hun eis laten vallen dat de Amerikaanse vliegtuigen op Europese en
Japanse bases in de berekening van het strategische evenwicht zouden worden meegeteld en zich gericht op een Moskou-Washington compromis.
Het belangrijkste was echter wat het communiqué over het Midden-Oosten
zei, waarbij de centrale kwestie ontweken werd. Ford en Brezjnev pasten
hun nobele beginselen niet toe op de wapenzendingen naar Israël en de
Arabische staten en wendden hun invloed niet aan om een nieuwe oorlog in
het Midden-Oosten te voorkomen. Brezjnev onderhandelde niet werkelijk
over de crisis in het Midden-Oosten en dit verontrustte Washington.
Victor Zorza zocht in een artikel naar de verklaring voor de Russische instemming met een plafond voor de strategische bewapening. Zorza vestigde
in dit verband de aandacht op Kissingers opmerking, dat de Kremlinleiders
met een nieuwe president onderhandelden en dat dit hun beslissingen beinvloed kan hebben. Het leek er inderdaad op dat het akkoord van Wladiwostok gebaseerd is op een stilzwijgende overeenkomst tussen het Witte Huis
en het Kremlin dat Ford zo mogelijk tot 1980 president moet blijven. De
Sovjet-pers schonk nauwlettend aandacht aan elke verklaring van het Witte
Huis omtrents Fords bedoelingen voor 1976; in het bijzonder werd aan
Fords aankondiging vlak voor zijn afreis naar Wladiwostok veel aandacht
besteed. De Russen zouden geen interesse hebben gehad in een SALT-2
overeenkomst, als Ford niet in staat zou zijn geweest deze te verdedigen
tegen een door senator Jackson geleide oppositie in het Congres. Dit gaf
minister Kissinger de kans die hij nodig had, te meer omdat het Kremlin
Jackson reeds geruime tijd had uitgeroepen tot de boeman die de koude oorlog zou doen herleven.
De in november 1974 te Wladiwostok vastgestelde periode van tien jaar voor
een SALT-2 akkoord zal zelfs bindend blijven wanneer Jackson de nieuwe
president wordt. De nieuwe president zal alleen, zonder de overeenkomst
te schenden, de kwaliteit van de Amerikaanse wapens kunnen verhogen. Dit
verklaart waarom de Russen in Wladiwostok concessies hebben gedaan. De
nieuwe overeenkomst zal tevens Ford in staat stellen de verkiezingen van
1976 in te gaan als de man die paal en perk gesteld heeft aan de bewapeningswedloop. SALT-1 was in hoofdzaak een anti-raket overeenkomst;
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SALT-2 is in de eerste plaats tegen Jackson gericht, al zou de nieuwe overeenkomst natuurlijk ook de wedloop in strategische wapens kunnen stopzetten, aldus Victor Zorza.

Amerikaanse handelswet
In oktober 1974 was de dubbelzinnigheid in de zeer curieuze afspraak tussen senator Jackson, minister Kissinger en de Kremlinleiders reeds duidelijk.
Zij was niet weggenomen door de Tass-verklaring van 18 december 1974.
Minister Gromyko beschuldigde Kissinger van een scheve voorstelling van
zaken en ontkende dat hij ooit een `verzekering' zou hebben gegeven over
de emigratie van Russische Joden. Tegelijkertijd maakte het persbureau
Tass de tekst bekend van een brief die Gromyko op 26 oktober aan Kissinger had geschreven. Daarin zei Gromyko geen garanties te hebben gegeven
voor een versoepeling van de emigratieprocedures. Volgens Gromyko had
een eerdere briefwisseling (18 oktober 1974) tussen Kissinger en Jackson,
waarin werd gesuggereerd dat de Sovjet-Unie een ruimere emigratie van
Joden zou toestaan, een verwrongen indruk gegeven.
In zijn brief onderstreepte Gromyko dat deze kwestie volledig binnen de
competentie van de Sovjet-Unie viel. Volgens hem was aan uiteenzettingen
van het Russische standpunt het karakter gegeven van garanties en zelfs
verplichtingen van Russische zijde ten aanzien van de procedure voor het
vertrek van Sovjet-burgers uit de Sovjet-Unie. Er werden zelfs getallen genoemd over het veronderstelde aantal van dergelijke burgers en er werd
gesproken over een te verwachten toename van dat aantal in vergelijking met
voorafgaande jaren, aldus Gromyko's brief.
Senator Jackson, die het amendement op de Amerikaanse handelswet
(Trade Bill) indiende waardoor de handelsverruiming ten opzichte van de
Sovjet-Unie aan voorwaarden werd gebonden, meende dat de publikatie
van Gromyko's brief door het persbureau Tass waarschijnlijk viel in de
categorie van pogingen het eigen gezicht te redden. Hij was niet bezorgd
over de Russische verklaring dat er geen garanties voor de emigratie van
Joden waren gegeven. Jackson meende dat de nieuwe wet op dit punt voldoende garanties bood.
De Amerikanen waren dus besloten de Russische verklaring en Gromyko's
brief aan Kissinger eenvoudig te negeren; die leken volgens Washington
geen andere rechtvaardiging te hebben dan voorkoming van gezichtsverlies.
De handelswet, die eind december 1974 aan het Congres was voorgelegd,
werd zonder moeilijkheden aanvaard en er waren goede redenen om aan te
nemen dat de Sovjet-Unie, na een gevecht van twee jaar, niet zou afzien van
de voordelen verbonden aan de meest-begunstigingsclausule. Economische
samenwerking met de Verenigde Staten was meer dan ooit actueel, omdat
de Russische graanoogst in 197410 miljoen ton beneden de raming was ge-
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bleven en 25 miljoen ton beneden het record van 1973.
Toch was de situatie niet zo eenvoudig als de Amerikaanse autoriteiten veronderstelden. Kissinger had geen aantal genoemd, maar meende in zijn brief
(september 1974) aan senator Jackson te kunnen spreken van een snelle
toename van het Russische emigratiecijfer. Gromyko verwierp deze interpretatie en de cijfers voor de eerste tien maanden van 1974 bevestigden zijn
verklaring; Moskou verstrekte in deze periode slechts half zoveel visa aan
Joodse burgers als in het jaar 1973. De Tass-verklaring kwam voorts niet
alleen twee maanden na genoemde brief, doch ook drie dagen na een belangrijke vergadering van het Centraal Comité van de CPSU. De partijleiding
wilde ongetwijfeld bewijzen dat zij geen exorbitante concessies gedaan had
en geen beginselen had verraden. Men moet echter ook aannemen dat de
tegenstanders van ontspanning in het Kremlin talrijker waren dan de voorstanders. Er moest iets mis zijn in de Russisch-Amerikaanse betrekkingen.
Tenslotte was de Russische verklaring tot op zekere hoogte ook bedoeld
voor de Arabische landen, die moeilijk begrijpen dat Moskou zich hun
vriend noemt en toch het demografische potentieel van Israël versterkt.
Op 21 december 1974 — een dag na de aanvaarding van de Trade Bill —
publiceerde een Senaatscommissie voor de Buitenlandse Betrekkingen een
studie, waarvan een conclusie luidt dat het niet in het belang van de Verenigde Staten is deel te nemen aan de ontsluiting van de Russische aardgasprojecten in Siberië, ten eerste vanwege de afhankelijkheid van die bronnen
en ten tweede wegens de omvang van de noodzakelijke regeringskredieten
en regeringsgaranties ten bedrage van 7 miljard dollar.
Ford was door het Congres gemachtigd aan communistische landen kredieten te weigeren, indien zij de Verenigde Staten niet hielpen bij het zoeken
naar vermiste Amerikaanse krijgsgevangenen in Indo-China.
Tenslotte diende er een Oost-West commissie te worden gevormd, die moest
voorkomen dat marktverstorende operaties optraden zoals in 1973 bij de
Amerikaanse tarweleveranties aan de Sovjet-Unie waren opgetreden.

Verslechtering van de Russisch-Amerikaanse
betrekkingen
Volgens Gérard Nirascou verkeerden de Russisch-Amerikaanse betrekkingen begin januari van dit jaar in een kritieke fase. Wantrouwen was regel geworden. Wat Moskou betreft, behoefde men slechts de Russische pers te
lezen; sinds begin december 1974 was de toon ten aanzien van de Verenigde
Staten veranderd. De dubbelzinnigheid van de Amerikaanse politiek was
het thema van de meeste artikelen: terwijl Washington de noodzaak van
ontspanning erkent, zou het onderhand spanningen kweken of vergroten,
aldus de persberichten.
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De Kremlinleiders meenden dat zij sinds 1971 aanzienlijke concessies gedaan hadden zonder iets terug te ontvangen. Daarbij wees men graag op
de Vietnampolitiek van de Sovjet-Unie die, toen president Nixon in grote
moeilijkheden verkeerde, heel ver in de richting van een welwillende neutraliteit was gegaan. Ook noemde men de toestemming die aan bijna 100.000
Joden in de laatste jaren verleend was om de Sovjet-Unie te verlaten.
Bewijzen van goede wil van de Amerikanen zocht Moskou echter tevergeefs. De Russen wezen op de moeilijk aanvaardbare voorwaarden door het
Congres aan de Trade Bill verbonden en zij vroegen zich af of de Verenigde
Staten andere akkoorden met de Sovjet-Unie beter zal respecteren. De
Kremlinleiders leken ervan overtuigd te zijn dat president Ford terugkrabbelde van de politiek van zijn voorganger en dat het Congres ver was afgeweken van de weg naar ontspanning. Ook werd aangenomen dat de `haviken' in de Amerikaanse regering niet ontwapend waren.
Volgens Nirascou zou Wladiwostok het einde van de Russische illusie gemarkeerd hebben. De resultaten, zelfs die met betrekking tot SALT, waren
minder groot geweest dan het Kremlin gehoopt had. De stemming over de
sterk geamendeerde Trade Bill bracht vervolgens Brezjnev en de andere
Kremlinleiders ertoe te weigeren verdere vorderingen te maken in de verhouding tot de Verenigde Staten.
Twee zaken hebben, aldus Nirascou, een belangrijke rol gespeeld bij deze
koerswijziging: het 25e congres van de CPSU, dat in de eerste maanden van
1976 bijeen moet komen, en het vijfjarenplan 1976-1980. Het is onmogelijk
een en ander voor te bereiden zonder een duidelijke en vaste houding aan
te nemen. De voorbereiding van het 25ste congres van de CPSU zal
ongeveer een jaar duren en men moet zekerheid hebben aangaande de
thema's die in deze periode ontwikkeld zullen worden. De AmerikaansRussische betrekkingen geven die zekerheid in Russische ogen niet meer.
Het probleem van het vijfjarenplan is nog klemmender. De experts maakten
verschillende ontwerpen die rekening hielden met Amerikaanse technische
en financiële hulp, maar in januari van dit jaar waren er nieuwe in voorbereiding die absoluut niet meer op Amerikaanse hulp rekenen.
De Kremlinleiders hadden, naar mag worden aangenomen, sinds 1971 oprecht aan een `new deal' in de internationale betrekkingen geloofd, maar die
lijkt thans steeds onwaarschijnlijker.

Russische opzegging van het handelsakkoord
Amerika

met

Vermoedelijk daarom stelde de Sovjet-Unie op 15 januari j1. de Amerikaanse regering ervan in kennis dat zij geen uitvoering zal geven aan het Amerikaans-Russische handelsakkoord van 1972. Dit maakte Kissinger op een
onverwacht bijeengeroepen persconferentie bekend in Washington. De Rus-
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sen verwierpen dus wat zij meer dan twee jaar lang stilzwijgend aanvaard
hadden, nl. de verkoop van een klein stukje nationale soevereiniteit voor een
handvol dollars. Misschien gaven de Kremlinleiders zich er ook rekenschap
van dat de Verenigde Staten niet alle economische hulp konden verlenen die
zij verwachtten en dat het sop dus de kool niet waard was.
Het door de Russen verworpen verdrag voor liberalisatie van de handel
tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie hield het toekennen in van
lage handelstarieven en kwam voort uit besprekingen die president Nixon in
mei 1972 te Moskou met de Russische leiders had gevoerd.
Het in mei 1972 gesloten en in oktober van dat jaar ondertekende akkoord
tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie voorzag in de onvoorwaardelijke afschaffing van discriminatoire beperkingen die voorheen op de handel tussen beide landen van kracht waren, met als beginsel de niet-inmenging in binnenlandse aangelegenheden.
Ondanks het feit dat het verdrag van 1972 nooit officieel in werking is getreden, is de handel tussen beide landen toch geleidelijk toegenomen, vooral doordat de Sovjet-Unie grote hoeveelheden graan in de V.S. kocht, ter
waarde van 900 miljoen dollar. In totaal bedroeg de handel tussen de twee
landen in 1973 1,4 miljard dollar. Vorig jaar trad echter stagnatie op en
werd de miljard dollar nauwelijks gehaald.
Kissinger verklaarde dat de verwerping van het handelsverdrag met de V.S.
geen belemmering hoefde te zijn voor voortzetting van de ontspanningspolitiek. De Kremlinleiders waren, gezien hun late publikatie, nog voorzichtiger. Niettemin was deze schrobbering in strijd met de sinds jaren geduldig
uitgewerkte spelregels. De samenwerking tussen beide supermogendheden
was zowel op vrees als op wederzijds belang gefundeerd. De vrees voor een
rechtstreekse confrontatie bleef, maar de economische stimulans voor nauwere samenwerking speelt sinds januari jl. bijna geen rol meer. Hebben de
Kremlinleiders geconcludeerd, vraagt Le Monde zich af, dat in deze crisisperiode geen enkele reden meer bestaat om de vriendschap met de leidende
kapitalistische mogendheid te cultiveren?
Sinds een jaar, aldus Le Monde, wordt in Moskou een debat gevoerd tussen de `ideologen', die de moeilijkheden van de kapitalistische tegenstander
willen exploiteren, en de `realisten', die zo goed moge lijk willen profiteren
van de rijkdommen van het andere kamp. Momenteel laat de eerste groep
een luidere toon horen, maar de `realisten' hebben hun laatste woord nog
niet gesproken. Als Brezjnev zich handhaaft, zal hij dan geheel afzien van
de politiek die hij jarenlang gevoerd heeft? En zijn de supermogendheden
in deze waanzinnige en overbewapende wereld niet veroordeeld tot gezamenlijke controle van de oplaaiende branden?
The Times gaf in zijn hoofdartikel van 16 januari 1975 toe dat aan de ontspanning een slag was toegebracht, maar waarschuwde tegen overdrijving.
De lange-termijn-doeleinden van de Amerikaanse politiek ten opzichte van
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de Sovjet-Unie behoefden geen wijziging en een alternatief voor de ontspanningspolitiek is in deze wereld moeilijk te bedenken. De enige les die
men uit de verwerping van het handelsverdrag moet trekken, is dat veranderingen in de Sovjet-Unie zich langzaam voltrekken.
Détente betekent in de Sovjet-Unie niet precies hetzelfde als in de Verenigde
Staten. De CPSU heeft een ander belang bij de ontspanningspolitiek dan het
Sovjet-leger, en het industriële complex stelt misschien weer andere prioriteiten. Er zijn bovendien aanwijzingen van geheel andere aard, nl. dat Brezjnevs positie in het Kremlin niet meer zo sterk is. Maar wellicht is de terugslag slechts van tijdelijke aard. De economische argumenten voor ontspanning moeten even klemmend zijn als ooit voor de Russische planners en de
Chinese intransigentie maakt een volte-face in de Russische politiek ondenkbaar. Terecht vermoedde Kissinger dat de emigratie van Joden uit de
Sovjet-Unie niet zal worden stopgezet, aldus The Times.
In de Frankfurter Allgemeine Zeitung van 16 januari 1975 constateerde
Giinter Gillessen dat de verwerping van het handelsverdrag met de impasses
in de Conferentie voor Europese Veiligheid en Samenwerking en de SALTonderhandelingen dit gemeen hadden dat het Kremlin neen zei tegen pogingen van het Westen zich in de binnenlandse politiek van de Sovjet-Unie te
mengen. Het is volgens Gillessen evenwel te oppervlakkig, de verwerping
van het handelsverdrag te wijten aan de activiteiten van senator Jackson.
Zowel Washington als Moskou handelde in de eerste plaats in overeenstemming met hun eigen politieke tradities.
Zij hebben een verschillende opvatting over veiligheid. Het Westen wil aan
de Kremlinleiders slechts een zeer beperkt vertrouwen schenken, zolang
deze niet aan de controle van de Russische burgers onderworpen is, terwijl
de Kremlinleiders van een opening van de deur naar een democratische toekomst machtsverlies in eigen land vrezen. Achter het conflict tussen Kissinger en Jackson schuilt een worsteling om de vredesvoorwaarden tussen een
open en een gesloten maatschappij.
Jonathan Steele merkt in The Guardian van 16 januari 1975 op dat de Russen zich de uitspraak van Kissinger ter harte hebben genomen dat onvoorspelbaarheid een vitaal onderdeel is van elke buitenlandse politiek. De verwerping van het handelsverdrag berustte overigens volgens hem, zoals alle
Russische besluiten van de laatste jaren, eerder op een zorgvuldig afwegen
van de nationale belangen dan op een belangrijke koersverandering. Het
amendement-Jackson aangaande de emigratie van de Russische Joden was
al moeilijk te slikken. Nadat het Amerikaanse Congres bovendien het maximum door de Export-import bank aan de Sovjet-Unie te verlenen krediet
op slechts 300 miljoen dollar gesteld had, had de overeenkomst alle aantrekkelijkheid verloren. De Russen willen ook duidelijk maken dat een harde taktiek tegenover de Sovjet-Unie niet lonend is. De Kremlinleiders hebben de laatste tijd onmiskenbaar het gevoel gekregen dat zij de laatste tijd
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te veel slagen in het gezicht van de kant van de Amerikanen moesten incasseren. De verklaring van Kissinger in december 1974 over de mogelijkheid van en gewapende interventie in het Midden-Oosten was de druppel
die de emmer deed overlopen. Het Kremlin stuurt niet op een nieuwe confrontatie aan, maar is stellig van oordeel dat enige Amerikaanse onzekerheid over de houding van de Sovjet-Unie geen kwaad kan.
Zo op het oog heeft de détente de Russen concrete voordelen opgeleverd.
terwijl het Westen maar weinig meer ontving dan een aangename ontspanning, zonder garantie dat die permanent zal zijn. Volgens Conquest zagen
de Westerlingen die iets verder keken -- zoals de Denen en de Nederlanders
in Helsinki — in dat zulk een garantie toch ergens een begin moet hebben,
ook door een Russische ontwapening, en zij hebben aangedrongen op meer
uitwisselingsmogelijkheden voor denkbeelden en mensen. Het was senator
Jackson die de kans aangreep voor een rechtstreekse proef op de som.
Hoe dan ook, zowel in het Westen als in Moskou dient men goed in te zien
dat de verhouding tussen de Sovjet-Unie en het Westen een 'adversary relationship' is. Er is geen reden om de wederzijdse handel en andere uitwisselingen niet te laten doorgaan. Er is ook geen reden om akkoorden
over wapenbeperking, ja zelfs ontwapening niet serieus na te streven. Dat
kan in de toekomst wellicht zelfs beter, indien men geen illusies koestert.

Nieuwe rechtspositie van pastores
in Nederland

R. W. G. Huysmans

Sinds kort hebben de Nederlandse bisschoppen de `Nota inzake een nieuwe
rechtspositie van pastorale werkers in de R.K. Kerkprovincie van Nederland' voor bespreking bij alle betrokkenen vrijgegeven. Voorop staat een `ten
geleide' van de bisschoppen; de nota omvat 80 gestencilde bladzijden. In
de eerste maanden van dit jaar wordt zij met behulp van een bisschoppelijke
Invoeringscommissie Rechtspositieregeling in alle bisdommen met de pastorale werkers besproken.1

Pastorale werker
Voor wie de nota niet in handen heeft, is allereerst te verduidelijken, wie
met pastorale werkers bedoeld zijn. Dat woord wordt in algemene, alomvattende zin gebruikt. Daar valt dan onder `iedere man of vrouw die als pastoraal werker is erkend door een bisschop van de Nederlandse kerkprovincie, omdat hij of zij voldoet aan de voorwaarden, die zijn vastgesteld door
de Nederlandse Bisschoppenconferentie, en die daarom als zodanig bevoegd
is professioneel werkzaam te zijn in het pastoraat'. Dat kunnen priesters
en diakens zijn, maar ook leken, die toegelaten zijn tot het kerkelijk dienstwerk. Uitdrukkelijk worden de verschillen onderkend, maar deze verhinderen niet het gebruik en de toepassing van één benaming.
Er zijn immers gemeenschappelijke kenmerken: aangepaste opleiding en
scholing, zodat het om beroepskrachten gaat; kerkelijke opdracht; het pastorale werk is geheel of ten dele hun maatschappelijke bezigheid (dagtaak),
en zij kunnen uit kerkelijke inkomsten worden betaald.
De verschillen in bevoegdheid worden niet behandeld in deze nota, maar
b.v. in de beroepscode wordt er wel rekening mee gehouden. Met de uitwerking van de bevoegdheden van de diakens en de pastorale werkers in
enge zin, die leek zijn, zijn de Nederlandse bisschoppen apart bezig.
Wie de nota aandachtig doorleest, en elk woord schijnt er gewogen te zijn,
ontdekt twee hoofdredenen waarom een nieuwe rechtspositie nodig wordt.

1 De nota is tegen betaling te verkrijgen bij de Invoeringscommissie Rechtspositieregeling, Biltstraat 121, Postbus 13049, Utrecht.
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Van die twee redenen kan men niet zeggen, dat de een belangrijker is dan
de ander. Zij hangen trouwens sterk samen.

Veranderingen in pastoraal werk
Allereerst wil men via een nieuwe rechtspositie daadwerkelijk gestalte geven
aan veranderingen in het werk van kerkelijk-pastorale beroepskrachten.
Negatief zijn die gemakkelijker te omschrijven dan positief. Het gaat niet
meer zozeer om `bekwame uitvoering van meestal tot in detail uitgewerkte
richtlijnen op het terrein van de geloofsverkondiging, van het christelijke
levensgedrag en van de toediening van de sacramenten'. Daarbij staan de
gelovigen allereerst `aanvaardend tegenover dit aanbod'. `Van een open
dialoog over de betekenis van deze geloofsverkondiging, over het bevrijdend
karakter van levensnormen en over de levensnabije en levensverdiepende
aard van de sacramenten was in mindere mate sprake'.
Wellicht kan dit toegelicht worden door wat prof. J. J. Loeff reeds in 1966
schreef: het ambt wordt dan getypeerd door de macht waarover het beschikt,
en verkondiging en pastoraal krijgen het karakter van het handhaven van
een discipline, een tucht. Het geloofsleven wordt bestuursontvankelijk gemaakt, grijpbaar in objectieve, abstracte normen en systemen. 2 Wellicht kan
men hier ook denken aan een vermaning van het Tweede Vatikaans Concilie in de constitutie over de liturgie: `daarom moeten de zielzorgers er voor
waken, dat bij het liturgisch handelen niet alleen de wetten betreffende de
geldigheid en geoorloofdheid worden onderhouden, maar ook, dat de gelovigen er met begrip, actief en met vrucht aan deelnemen' (n. 11). Als dit
laatste ook in het geheel van de pastoraal gaat doorwerken, dan kunnen de
verhoudingen tussen bisschop, priester (pastoraal werker) en kerkleden niet
alleen meer door gehoorzaamheid gekenmerkt worden.
Positief worden de veranderingen in algemene bewoordingen beschreven,
die natuurlijk vanwege het nieuwe kwetsbaar zijn. `De pastorale werker
moet zelf, op basis van algemene uitgangspunten de dialoog beginnen met
de concrete situatie en dan in een kreatief proces zijn bijdrage leveren. Hij
moet dit doen op basis van deskundigheid en integriteit. Hij moet zijn ervaringen uitwisselen met collega's en in samenspraak met de beleidsniveaus om
te komen tot goede uitgangspunten en deze te onderzoeken in hun functionele waarde ... In feite betekent dit de professionalisering van het pastorale beroep'. Daartoe behoeft hij voldoende vrijheid, verantwoordelijkheid
en ruimte. `Dit impliceert ook verandering in de verhouding tot de plaatselijke gemeenschap, tot collega-pastores, tot de beleidsniveaus van dekenaat
en bisdom'. Daartoe dient met name een beroepscode, voor deze groep
2 Prof. dr. mr. J. J. Loeff: Mogelijkheden van de democratie binnen de R.K. Kerk, in:
Kerk en Ontmoeting 2 (1966), nr. 4-5, blz. 14-21.
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werkers een nieuwigheid. Deze is integraal onderdeel van de rechtspositieregeling.
Opvallend is, dat het `ten geleide' van de bisschoppen op deze ontwikkelingen niet ingaat, maar volle aandacht schenkt aan het volgende.

Rechtszekerheid door arbeidsovereenkomst
Vervolgens, naast deze veranderende opvattingen, ligt een deel van de
achtergrond in de materiële en sociale zorg voor de pastorale werker, alsmede in de veiligstelling van zijn positie. In de loop van de kerkgeschiedenis is het steeds moeilijk geweest het onderhoud van de ambtsdragers zo
evenwichtig mogelijk te regelen. Niet zo slecht, dat hun hele aandacht noodzakelijkerwijs naar levensonderhoud en de zorgen daarvoor zou uitgaan,
met alle gevaren van koopbaarheid van pastorale diensten. Niet zo goed en
luxueus, dat om deze reden alleen gelovigen in het ambt zouden willen gaan.
En ook niet zo, dat de wijze van onderhoud de eigenheid en zelfstandigheid
van ambt en pastoraat zouden aantasten. Ieder heeft gehoord van de middeleeuwse investituurstrijd in verband met de onafhankelijkheid van de kerk.
Voor de pastorale werker in Nederland lag het voor de hand, dat hij zou
kunnen gaan genieten van de sociale zekerheid via de sociale verzekeringswetten, naast de volksverzekeringen. Om dit alles goed mogelijk te maken
wil de nota voor de pastorale werkers een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, af te sluiten met een kerkelijke of burgerlijke rechtspersoon
of de overheid, al naar gelang de situatie.
Gezien de ontwikkelingen in het Nederlandse arbeidsovereenkomstenrecht
laat deze contractuele verhouding van inkomen (betaling) en sociale voorzieningen voldoende ruimte om de typisch eigen functionele verhouding tot
de kerk niet aan te tasten. Het gezag van de werkgever is zo beperkt, dat,
zoals bij vrije beroepen, de functionele relaties, uit de aard van het werk
voorkomend, voldoende vrij en op eigen verantwoordelijkheid kunnen worden uitgeoefend. Welnu, zeer duidelijk en markant is in de nota naast de
relatie uit arbeidsovereenkomst die met de kerk ingebouwd, van wie de
opdracht komt. Deze functioneel genoemde relatie is er een met de plaatselijke bisschop, die gezag bezit over de inhoud van het pastorale werk.3

Welke regelingen betreft het?
De nota bevat een complex voorstel: een model-arbeidsovereenkomst, daarbij een rechtspositiereglement (primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden),
een beroepscode (uitwerking van de veelvoudige verhoudingen), interdio3 Zie prof. dr. F. J. H. M. van der Ven: De sociaal-juridische positie van de zielzorger,
in: Streven, okt. 1971, blz. 20-25.
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cesane richtlijnen voor salaris en andere arbeidsvoorwaarden (nog niet ingevuld), een procedure tot aanstelling, en tenslotte een Diocesane Commissie van Beroep voor pastorale werkers. Er aan toegevoegd, zij het niet per
se als onderdeel van de arbeidsovereenkomst, zijn statuten van de Diocesane Vereniging van pastorale werkers.
De zwaarwegende functionele relatie met de bisschop komt tot uiting in de
beslissende goedkeuring van hem, zowel voor het tot stand komen als ook
voor het voortbestaan van de arbeidsovereenkomst. De Diocesane Commissie van beroep over geschillen tussen twee van de drie mogelijk betrokkenen (pastorale werker, bestuur van de rechtspersoon en de bisschop) kan
bindend advies geven, allereerst over de contractuele arbeidsrelatie. In
hoeverre zij marginaal de functionele relatie met de bisschop kan beoordelen, is onduidelijk. De Diocesane Vereniging staat voor de behartiging
van de belangen (in de ruimste zin) van de pastorale werkers en benoemt
onder meer, zoals de bisschop, twee leden in de Diocesane Commissie van
Beroep. De vier kiezen hun eigen voorzitter als vijfde lid.

Invoering van de nieuwe rechtspositie
De invoering ervan wordt verhoopt in fasen binnen een tiental jaren. Waarom niet meteen? Allereerst omdat de nota in bespreking is bij alle belanghebbenden met het oog op aanvaarding, aanvulling en verbetering, zodat
de bisschoppen daarna, samen met de religieuze oversten, definitief hun
goedkeuring kunnen geven. Vervolgens, de financiering volgens deze rechtspositieregeling voor alle pastorale werkers, sociale lasten incluis, vraagt om
miljoenen guldens extra, die nog gevonden moeten worden. Tenslotte, de
sociale verzekeringswetgeving sluit op dit ogenblik een arbeidsovereenkomst nog uit, `indien de arbeid van overwegend geestelijke aard is'. Aan
verandering van dit artikel wordt, tezamen met andere kerken, momenteel
hard gewerkt.
Men hoopt delen van de nieuwe rechtspositieregeling in eerste instantie in
te voeren voor de pastorale werkers in enge zin, die leek zijn. Omdat het
kerkelijk recht er geen rechtsvoorzieningen voor kent en zij in vele gevallen
gehuwd zijn, zijn zij ten zeerste kwetsbaar in de huidige situatie. Al met al
is met de invoering van de nieuwe rechtspositie voor alle pastorale werkers,
priesters incluis, nog veel gemoeid.

Belang voor de huidige priesters?
Voor de grote groep priester-zielzorgers die onze kerkprovincie kent, lijkt
het de vraag of zij voorlopig aan de nota veel zullen hebben, als het geld voor
de realisering van de arbeidsrechtelijke regeling vooralsnog ontbreekt. De
priesters zelf stellen deze vraag ook. Immers, voor het overige blijft de be-
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voegdheid van de diocesane bisschop, voor sommigen zijn almacht, toch
bestaan. Als een bisschop een opvatting van ambt en pastoraat voorstaat met
sterke nadruk op toepassing en uitvoering van kerkelijk vastgestelde normen en regels, dan komen er toch niet meer vrijheid, verantwoordelijkheid
en ruimte voor de zielzorgers. Integendeel in bepaalde gevallen.
Over een dergelijke reactie valt veel te zeggen. Allereerst, de opstellers van
de nota zien deze onder meer als leidraad om een aantal vraagstukken van
juridische en financiële aard te onderzoeken. Dat is zonder meer belangrijk
en verheugend: salarieel, inzake sociale en oudedagsvoorzieningen, en met
betrekking tot primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Er wordt aan
verder gewerkt. Het belang ervan is onderkend. Wie hiertegen opwerpt,
dat het profetische of charismatische karakter van het ambt aldus onherkenbaar wordt opgenomen in een arbeidsovereenkomst, kan in een enkel geval
gelijk hebben. Niemand hoeft er trouwens in. Maar het kan ook dat bij
velen goede en sterke energieën juist los komen, als er een aantal materiële
voorzieningen en toekomstgaranties op dit gebied zijn.
Trouwens, en de nota merkt dit ook op, in de loop der eeuwen stonden de
inkomensregelingen van de priesters vaak los van de geestelijke verhoudingen waarin zij werkzaam waren. Sinds de paulijnse vorm van het `tentmaking ministry' (inkomsten uit gewone arbeid) niet meer algemeen is,4
heeft men altijd gezocht naar gewone maatschappelijke regelingen (vermogensvorming door giften, bijdragen van de staat). Armoede en onzekerheid zijn waardige evangelische themata. Maar eerder als onontkoombare
noodzaak of vrijwillig gekozen dan als door een kerk voor haar bedienaren
georganiseerd en opgelegd. Ook in de definitieve regelingen zal het niet om
een vet-pot gaan. Het lijkt mij zeer belangrijk dat overeenkomstig de nota
verder gewerkt wordt.
Nu, en wellicht voorlopig, is dat er allemaal nog niet. Wat levert voor het
overige de nota aan de pastores op? In het huidige recht is de bisschop door
zijn bevoegdheid ten aanzien van de priesters enerzijds hun beschermer en
garant ten opzichte van de gemeenschap en de collega's, anderzijds diegene
aan wie beslissend gezag toekomt ten aanzien van hen.
De garanderende, beschermende rol komt o.a. tot uiting in het feit dat geen
bestuur van een rechtspersoon een pastoraal werker kan schorsen of ontslaan zonder goedkeuring van de bisschop. De vraag is, of, nu het vrije benoemingsrecht van de bisschop afhankelijk wordt van een wederzijdse arbeidsovereenkomst, de bisschop steeds aan iedere pastorale werker een
werkterrein kan verschaffen. De nota werkt dit onvoldoende uit.

4 Titel van een gelijknamig rapport aan de Division of World Mission and Evangelism van de Wereldraad van Kerken, 1962-1963.

641

Nieuwe rechtspositie van pastores in Nederland

Gezag en bevoegdheid van de bisschop
Wat doet de nota met de gezagvolle rol van de bisschop? Is de werker nu
aan de bisschop overgeleverd, ten goede en ten kwade? Heeft hij een rechtspositie tegenover de bisschop? Hebben collega's en de gemeenschap voor
wie hij werkt, ook een beschermende rol ten bate van hem? Allereerst meen
ik, dat de nota de priester niet méér afhankelijk maakt van de bisschop dan
het huidige recht van de Latijnse kerk dat doet. Deze nota, evenmin als de
bisschoppenconferentie, kan dit veranderen, wel het nuanceren en aanvullen. Zodoende kan het moeilijker worden voor de bisschop zijn goedkeuring te onthouden bij het aangaan of doorgaan van een arbeidsovereenkomst. Want, weigering van goedkeuring moet hij onder opgave van redenen doen. Daarop kan men gaan naar de Diocesane Commissie van beroep,
die bindende adviezen kan uitbrengen. Waar die zich dan precies op richten,
is niet duidelijk. En bij intrekking van goedkeuring moet de bisschop dit
schriftelijk en gemotiveerd doen. Verder spreekt de inleiding van de nota
over marginale toetsing in deze, die echter in de concrete regelingen niet
duidelijk terug te vinden is.
Tenslotte ligt hier volgens de nota het belang van de beroepscode. Deze
wordt door de bisschoppen aanvaard. Subject ervan is de pastorale werker.
Omdat allereerst aan de bisschop de beoordeling toekomt of iemand zich
daaraan houdt, liggen bij hem grote bevoegdheid en verantwoordelijkheid.
De vraag moet gesteld worden, of de Diocesane Vereniging van pastorale
werkers, indien de bisschop ernstige vragen heeft over de trouw aan deze
code, niet eerst kan en moet worden ingeschakeld, voordat de bisschop
eventueel besluiten neemt. Zo zou ook beter onderscheiden worden de taak
te waken over afzonderlijke pastores van de taak te zorgen voor een goede
kwantitatieve en kwalitatieve spreiding van pastorale werkers over het gehele bisdom. Immers, dat brengt eigen beleidseisen mee, niet altijd strokend
met wat ieder wil.
Ter afsluiting mogen nog een paar vragen vermeld worden. Hoe is de precieze verhouding van de voorgestelde regelingen met het bestaande kerkelijk recht, b.v. inzake bijzonder procesrecht en beroepsrecht? Is het goed om
leken die pastoraal werker zijn, te laten vallen onder gezagsverhoudingen
die primair voor priesters bedoeld lijken? Wie vormen het bestuur van een
bisdom, een dekenaat en een parochie, als het gaat om het afsluiten van
een arbeidsovereenkomst daarmee?

Besluit
De betrokkenen bij de nota als geheel lijken op verschillende gegevens de
nadruk te leggen. De bisschoppen letten op de arbeidsrechtelijke en sociale
zekerheid, waarbij de beroepscode de bezieling van de pastorale werker
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weergeeft. De samenstellers van de nota willen gestalte geven én aan die
zekerheid én aan veranderende opvattingen over pastoraal werk. De pastorale werkers zullen die zekerheid op prijs stellen, ja zelfs nodig achten.
Maar er zal bij hen gevoeligheid voor zijn, dat bij veranderende opvattingen
inzake hun werk ook het gezag en de bevoegdheid van de bisschop toetsbaar
worden, zo niet enigszins gereglementeerd.
De nota roept vragen op, waarvan er vele niet aan de nota zelf onbekend
zijn. Een aantal problemen worden door de nota opgelost. Van andere blijkt
nu, dat ze ingewikkeld zijn. Dit zijn twee grote verdiensten van deze nota.
Ik hoop dat er met voortvarendheid aan verder gewerkt zal worden.5

5 De nota bevat aparte, toegevoegde regelingen inzake pastoraal werk van religieuzen.
Deze zijn in dit artikel niet besproken.
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de maand februari

• Internationale samenwerking
Verenigde Naties
De Verenigde Naties hebben zich deze
maand bezig gehouden met de kwestie
Chili en besloten via de Commissie voor
de Rechten van de mens een Commissie
van onderzoek, bestaande uit vijf man,
naar Chili te zenden. Dit besluit werd genomen met instemming van een vertegenwoordiger van de Chileense Junta. De
Junta zal — zo beloofde zij — aan het onderzoek alle medewerking verlenen. Hangende dit onderzoek wordt een beslissing
omtrent een veroordeling van Chili opgeschort. — In de Derde Wereld is dit besluit niet onverdeeld gunstig ontvangen.
Ongetwijfeld speelt daar de sterke afkeer
van velen tegen het bewind van de Chileense generaals een belangrijke rol in. Zij
hadden liever meteen een veroordeling
gezien. Maar dat was niet de hoofdbeweegreden van hun bezwaren tegen die
onderzoekscommissie. Zij zagen in de
aanwijzing en de opdracht van deze commissie een gevaarlijk precedent. Voor het
eerst, meenden zij, bemoeien de Verenigde Naties zich officieel met de binnenlandse toestanden in een der aangesloten
landen. Als zij daar een gewoonte van
gaan maken, waar blijven wij dan!
Dat de Verenigde Naties niet geheel zonder invloed zijn, bleek de laatste maanden duidelijker dan ooit uit de wijze waarop Zuid-Afrika zich uit zijn isolement
probeert te wurmen. Premier Vorster doet
zijn uiterste best om én door — naar het
schijnt redelijk succes belovende — bemiddelingspogingen in Rhodesië én door het
opnemen van contacten met de Afrikaanse staten om hem heen én door de aan-

kondiging dat hij zijn beleid tegenover de
kleurlingen zal herzien, weer een wit voetje in New York te halen. In de kring van
de Verenigde Naties volgt men de ontwikkelingen in Zuid-Afrika met de grootste aandacht.

De samenwerkende
olieproducenten
Toen de olieproducerende landen, verenigd in de OPEC, in 1973 hun agressieve
prijzenpolitiek begonnen te voeren, was
het bereiken van eensgezindheid onder
hen geen probleem. Geen wonder. Zij zagen allemaal de kans om, eensgezind optredend, meer dollars voor hun olie te maken en er was er geen één bij die daar niet
naar mee-hapte.
Thans, anderhalf jaar later, liggen de zaken enigszins anders. Het blijkt nu hoe
langer hoe meer, dat de olieprijs een verre van betrouwbaar wapen is. In de eerste
plaats heeft de oliecrisis overal ter wereld
een tomeloze activiteit ontketend in het
zoeken naar andere, nieuwe of reeds min
of meer verlaten oude energiebronnen zoals de steenkool. Men is zuiniger geworden op de olie en dat hebben de OPEClanden duchtig ervaren in de daling van
hun afzet. Zij krijgen een hogere prijs voor
hun produkt, maar zij verkopen er aanzienlijk minder van en het ziet er niet naar
uit dat er vooreerst enige kentering komt
in die dalende tendens. Te minder omdat
deze winter bijzonder zacht uitvalt en er
dus veel minder olie voor verwarming
wordt verstookt. En komt er het volgend
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jaar een strenge winter, dan zijn de olieverbruikende landen alweer een jaar verder met het openen van nieuwe energiebronnen. In de tweede plaats hebben de
olielanden destijds hun verhoogde prijzen
vastgesteld in Amerikaanse dollars en tot
hun schrik zien zij de koers, de koopkracht
van deze munteenheid bijna van dag tot
dag dalen. Zij krijgen het geld wel dat zij
bedongen hebben, maar de werkelijke
waarde daarvan is intussen met zeker 30
procent, zo niet meer, gezakt.
Zij zijn deze maand in Algiers bij elkaar
gekomen om zich te beraden op de situatie. En daarbij zijn zij tot de bevinding gekomen, dat zij lang niet meer zo eensgezind zijn als in hun eerste feestroes over
de dollarstroom, die zij met hun prijzenslag hadden losgeslagen. Het enige waar
zij het allemaal over eens waren is, dat
Amerika moet zien zo spoedig mogelijk
een stabiele dollarkoers te bereiken; doet
het dat niet vóór de tweede helft van dit
jaar, dan zullen de olieproducenten naar
een andere berekeningsbasis van hun prijzen omzien. Hun prijzen opnieuw verhogen durven zij niet, want daarmee zouden zij de oliegebruikende landen alleen
maar stimuleren om nog intensiever naar
andere energiebronnen uit te zien. Het
enige wat zij zullen moeten doen, is de
olieproduktie beperken. Anders komen zij
zelf met voorraden te zitten die zij nergens
meer kwijt kunnen. Alle opslagruimte immers voor olie in de verschillende landen
ter wereld zit boordevol; de olie loopt de
verbruikende landen neus en oren uit!
Waar moeten de Arabieren dan met hun
overproduktie heen? — Allemaal best —
maar wie moet beperken? Landen met een
grote bevolking, die de oliedollars hebben gebruikt om er industriële werkgelegenheid mee te openen en daartoe, vooruitlopend op hun verwachtingen, leningen hebben gesloten en verplichtingen
hebben aangegaan, kunnen geen cent van
hun dollarinkomsten missen; anderen,
voornamelijk zo'n paar van die sjeiks,
hebben royaal uit hun miljardeninkomen
uitgedeeld aan hun vrienden en magen, en
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dreigen op zwart zaad te komen zitten als
zij de kraan moeten dichtdraaien. Niemand is met die produktiebeperking graag
de eerste. Integendeel. Achter de rug van
de anderen om hebben verschillende hunner al aanzienlijke kortingen op de overeengekomen prijzen — soms tot de helft!
— aangeboden. Het helpt echter nauwelijks; de olieverbruikende landen weten
niet meer waar zij de opslag moeten laten.
Het prijzenwapen begint hoe langer hoe
meer op een boomerang te lijken.
De Arabische olieproducenten proberen
nu ook van de dollarstroom, die hun toch
nog altijd toevloeit — miljarden per jaar —
een wapen te maken tegen Israël. Zij willen aandelenpakketten verwerven in de
voornaamste industrieën, vooral in Amerika. Daar hebben zij de diensten van banken voor nodig evenals voor het plaatsen
van emissies op de geldmarkt. Nu hebben
zij alle banken die met Israël zaken doen,
alle Joodse banken in hun terminologie,
uitgesloten van deze diensten. Maar ook
dat kan hun opbreken. In Amerika bestaat namelijk een commissie die op grond
van de trustwetgeving kan ingrijpen wanneer van bepaalde transacties bepaalde
ondernemingen, in casu banken, worden
geweerd op andere dan zakelijke gronden
die met de aard van de transactie te maken hebben. In zo'n geval kan zij alle ondernemingen in de branche verbieden
mee te werken aan dit soort transacties.
Met andere woorden: de Arabieren lopen
de kans, dat zij van de Amerikaanse gelden emissiemarkt helemaal worden uitgesloten. Wéér een boomerang?

Bilaterale samenwerking
Amerika heeft door zijn politiek van wapenleverantie zich weer in twee wespennesten gestoken. Het heeft de wapenhulp
aan Turkije hervat -- uiteraard tot verdriet van Griekenland — en het wapenembargo voor Pakistan opgeheven. Tot
uitgesproken ergernis van India.
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• Internationale conflicten
Het Midden-Oosten
Minister Kissinger is opnieuw druk doende in het Midden-Oosten om het uitbreken van een nieuw conflict te voorkomen.
In de maand maart zal hij er weer persoonlijk heengaan om, al heen en weer
reizend, zijn plan van een vrede in fasen
te verkopen. Daarbij vindt hij in ieder geval Egypte aan zijn kant. Er is gegronde
hoop dat Egypte het Israëlische aanbod
van gedeeltelijke terugtrekking in ruil
voor een op schrift gegeven verklaring dat
er geen oorlog meer wordt nagestreefd,
aanvaardt.
De andere Arabische landen zijn daar
minder gesticht over. Zij willen liever de
hele zaak op de helling hebben in Genève
op een internationale conferentie, waar
niet alleen Kissinger koning kraait maar
ook Rusland meekakelt.
Een ding staat wel vast, dat, terwijl enkele maanden geleden een uitzichtloze situatie voor Israël leek op te doemen, thans
die uitzichtloze situatie aan het ontstaan
is voor de Palestijnen. Niet alleen de Westerse wereld, ook de Arabieren onder elkaar weten er niet goed raad mee. Yasser
Arafat, enkele maanden geleden nog toegejuicht in de Verenigde Naties, zag deze

maand zijn afgezanten de deur gewezen
door President Sadat van Egypte.

Cyprus
Omstreeks het midden van deze maand
heeft het Turkse deel van Cyprus zichzelf
uitgeroepen tot autonome staat.
Uiteraard is dat bij President Makarios in
het verkeerde keelgat geschoten. Hij heeft
onmiddellijk de zaak voorgelegd aan de
Veiligheidsraad, maar het ziet er niet naar
uit dat er nog veel aan te veranderen valt.

Cambodja
De Cambodjaanse regering wordt steeds
meer in het nauw gedreven door de troepen van de communistische opstandelingen. Wie zich daar het meest bezorgd over
maakt, is de Amerikaanse regering, die
alle zeilen bijzette om met spoed de nodige hulp te bieden aan het belegerde Pnom
Penh. Als dit niet zou gebeuren, meende
Kissinger, is de val van de Cambodjaanse
regering een kwestie van hoogstens een
paar weken. Hoe lang het nu mét Amerikaanse hulp gaat duren, is nog niet duidelijk.

• Nationale politiek
Nederland
— Het kabinet Den Uyl. Premier Den Uyl
laat zich nog steeds niet verdringen van
de voorpagina's, maar of hem die nadrukkelijk nagestreefde publiciteit nog erg ten
goede komt is een open vraag.
Kijk: ergens dwars door de zittingstermijn
van ieder kabinet loopt een soort waterscheidingslijn. Aan de ene kant vertoont
het beleid een beeld van programmatische
vastberadenheid. Het kabinet is zeker van
zijn zaak; het loopt over van de goede
voornemens en al zijn maatregelen plaatst
het duidelijk in het licht van die goede

voornemens. De jaren van opgang. En dan
komt de waterscheiding. De botsing met
de harde werkelijkheid, die zich van partijprogramma's en regeringsverlangens
niets aantrekt en waar tal van illusies op
stukbreken. Is een kabinet eenmaal die
lijn gepasseerd, dan is de tijd van de concessies aangebroken. Dan komt de oppositie pas goed op dreef en bovendien komen de minder voor het partijprogram
geëngageerde bondgenoten verder af te
drijven en krijgen zij meer kritiek. En tenslotte komt de eigen achterban in actie.
Teleurgesteld over het `ombuigen van het
beleid'. Het kabinet moet op twee fronten
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tegelijk gaan vechten, zich in de rug gaan
dekken.
Er zijn nogal wat aanwijzingen, dat het
kabinet Den Uyl die waterscheidingslijn
dicht is genaderd, zoal niet er overheen
is.
Het zit het kabinet niet mee. De oliecrisis
was de eerste tegenslag en daarop volgde
de ene na de andere, de inflatie en de
werkloosheid. Maatregelen moeten worden genomen die niet langer meer moeten worden getoetst aan het program,
maar die oplossingen brengen van de sociale problemen en die oplossingen kunnen heel anders uitvallen dan het alleenzaligmakende program dat het zo mooi
wist. De oppositie wordt inderdaad driester. Eist maar liefst vier slachtoffers uit de
ministerraad, vier kneusjes, de ministers
Gruijters, Van der Stee en Vorrink en de
staatssecretaris Glastra van Loon. De
bondgenoten van de confessionele partijen dreigen steeds duidelijker het been
stijf te gaan houden en in de socialistische
achterban is men allerminst gelukkig met
wat er uit de handen van de eigen ministers komt.
Waterscheiding?
— De werkloosheid. Het aantal werklozen
in Nederland is onrustbarend gestegen.
Nog maar enkele maanden geleden meende de regering, dat dit aantal beperkt zou
blijven tot 160 a 180.000, maar het zijn er
nu al meer dan 200.000. Van wie — en dat
is het ergst — de meesten, naar schatting
minstens 125.000, geclasseerd moeten
worden als 'structureel werkloos'. Geen
kijk dus op verbetering.
Nu heeft de regering uiteraard daar wel
iets aan gedaan. Zij wil er althans iets aan
doen en heeft daartoe grote bedragen uitgetrokken boven de normale begroting —
bedragen die zij putte uit een meevallertje van het aardgas. Deze maand heeft zij
deze grote financiële injectie nader gepreciseerd in maar liefst 59 verschillende
maatregelen. Om er maar enkele te noemen: nieuwe arbeidsplaatsen zullen in een
aantal steden met f 5.000,— worden gesubsidieerd; voor de aanleg van een industrieterrein in Moerdijk wordt honderd
miljoen uitgetrokken; de arbeidsbemiddelngsbureaus worden gemoderniseerd;
vacatures worden per radio bekend gemaakt; het tewerkstellen van 16-jarigen
wordt gesubsidieerd; de leerlingenschaal
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in het onderwijs wordt verlaagd; de leerplicht uitgebreid tot de 15-jarigen. En zo
meer.
Als dit niet helpt, verklaarde premier Den
Uyl, weet ik niet meer wat wel helpt.
Lang niet iedereen was dat met hem eens.
Onder de aangekondigde maatregelen zaten er ook enkele die in het bijzonder de
bouwnijverheid ten goede zouden komen.
Maar dat bleek mosterd na een karige
maaltijd. Ongeveer tegelijkertijd met die
mooie plannen publiceerde minister
Gruijters cijfers over zijn plannen voor
het jaar 1975. Dezelfde Gruijters die zich
in het verleden, onder vorige kabinetten,
opwond over een paard honderd huizen
die de regering beneden de raming was
gebleven, kwam nu met een raming van
102 tot 115.000 woningen; zulks in scherp
contrast tot de toezeggingen die hij verleden jaar nog deed, dat het er 135.000
zouden worden. 20.000 beneden de maat;
hetgeen betekende, dat mijnheer Gruijters, volkomen falend in zijn beleid, voor
ten minste 10.000, zo niet 20.000 werklozen aansprakelijk is. Had hij gedaan wat
iedere zichzelf respecterende minister behoort te doen — alles op alles gezet om
zijn plannen uit te voeren — dan zou zeker
een belangrijk deel van de nu te geven injectie niet nodig zijn geweest. Gedwongen
door premier Den Uyl stond mijnheer
Gr ui
jters, eens zelf journalist, thans minister, hooghartig de pers te woord om te
zeggen, dat hij er allemaal niets aan kon
doen en er niet aan dacht op te stappen
vanwege zijn ronduit slecht beleid. Of beleidloosheid.
De confessionele bondgenoten van Den
Uyl waren het ook niet met hem eens. Zij
neigden veel meer naar het standpunt van
de liberalen: de enige manier om de
werkloosheid afdoende te bestrijden is
diegenen tegemoetkomen die werk kunnen verschaffen: de bedrijven. Voor de
bedrijven wordt langzamerhand een klimaat geschapen waarin het steeds minder
aantrekkelijk wordt om nog verder te investeren en uit te breiden. Zowel de vakbonden als de regering zitten voortdurend
aan de winsten van het bedrijf te knabbelen, kennelijk uitgaand van het standpunt
dat het maken van winst iets met de erfzonde te maken heeft.
Recente uitlatingen van premier Den Uyl
doen heel flauwtjes het vermoeden rijzen,
dat hij — tenslotte toch ook een geschoold
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econoom — voetje voor voetje begint toe
te geven, dat hij niet helemaal op de goede weg is met zijn beleid tegenover het
bedrijfsleven en dat hij toch beter maar
iets kon gaan doen om het tot nieuwe investeringen aan te zetten.
— Het Christen Democratisch Appèl. De
drie partijen die samen het Christen Democratisch Appèl moeten gaan vormen,
hebben — voornamelijk door het dwarsliggen van de KVP — besloten pas een beslissing te nemen over een gezamenlijk
program en een gezamenlijke lijst tegen
dat de volgende verkiezingen naderen.
Men rekent daarbij op minstens nog een
of anderhalf jaar. Men zou er iets onder
kunnen verwedden, dat Den Uyl nog lang
vóór die tijd een kabinetscrisis forceert
om aldus het CDA in tijdnood te brengen.
— Metro-dynamie(k)(t)? Het helemaal
linkse college van B. en W. in Amsterdam
heeft een lelijke beurt gemaakt door een
verijdelde bomaanslag op een metrostation in de Bijlmer wel niet plompverloren
maar toch listig-duidelijk in verband te
brengen met de actiegroepen die de laatste huizen in de Nieuwmarktbuurt willen
behouden, zulks terwijl het gemeentebestuur reeds wist, dat die bomaanslag was
beraamd door rechtse groeperingen. Bittere verontwaardiging wekte die verklaring niet alleen bij de gekapittelde bewoners van die laatste huizen, maar ook
vooral in de socialistische achterban, die
de rode dictator Lammers maar moeilijk
meer kan pruimen. Evenmin als de weliswaar hoogst intelligente jurist Samkalden,
die zich in deze kritieke zaak ronduit een
onbekwaam burgemeester toonde. Aan
het einde van de maand stond nog niet
vast waar het allemaal toe zou leiden
wanneer de gemeente met gebruik van
geweld tot afbraak van de betreffende
panden zou overgaan. Zou er bloed vloeien, dan zou dat wel eens mede het bloed
van de Partij van de Arbeid kunnen zijn.
— Ontwikkelingshulp. Minister Pronks
beleid ten aanzien van de ontwikkelingslanden is druk besproken in het parlement. Pronk voert wat hij noemt een `concentratiebeleid'. Niet de pot verdelen over
alle ontwikkelingslanden, maar selectief
te werk gaan in de keuze van een aantal
landen, momenteel 19, die óf door hun
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mate van armoede, óf door hun specifieke
behoefte aan betalingsbalanshulp óf door
hun sociaal-politieke structuur het meest
in aanmerking komen. Over dat laatste
criterium ging het in hoofdzaak. Volgens
zijn partijgenoten in de Partij van de Arbeid moet de minister uitsluitend steun
verlenen aan landen die socialistisch worden geregeerd. Zowel de confessionele
partijen als de liberalen staan echter op
het standpunt dat niet het politieke systeem van een ontwikkelingsland beslissend mag zijn, maar de vraag of — onder
welk soort politiek systeem ook — de hele
bevolking van de ontwikkelingshulp profiteert.
— Suriname. Steeds meer ongerustheid
blijkt onder de Hindoestanen en de Javanen in Suriname op te komen tegen de
plannen van de Creoolse premier om op
de kortst mogelijke termijn — november
a.s. — onafhankelijk te worden. De ideeën
van de premier over de eerste Grondwet
geven al heel duidelijk aan, dat hij met
onafhankelijkheid bedoelt de vestiging
van een Creoolse heerschappij over Suriname. De heerschappij van een minderheid. Kijkt men even over de grens naar
Brits Guyana dan weet men wat dit betekent. Van de veiligheid en de rechtsgelijkheid voor de andere volksgroepen zal
niet veel overblijven. Niettemin acht minister De Gaay Fortman het — ondanks
de waarschuwingen, die hij deze maand
nog kreeg van een groep Javaanse Surinamers, die en masse willen emigreren naar
Nederland — niet nodig iets te doen.
Dat zou neo-kolonialisme zijn, meende
hij. En als straks het moorden in Suriname
losbreekt, dan zal hij nog zijn handen in
onschuld wassen!

Buitenland in het kort
In Amerika begint de Democratische
meerderheid in het Congres zich scherper
tegen het beleid van President Ford af te
zetten — In Engeland werd oud-premier
Heath van zijn troon in de Conservatieve
pa rtij gestoten door een vrouw, Margaret
Thatcher. — In West-Duitsland verklaarde het Constitutionele Hof de abo rtus
óók binnen de eerste 3 maanden in strijd
met de Grondwet. In West-Berlijn werd
enkele dagen voor de verkiezingen de leider van de Christen Democraten door een
terreurgroep gegijzeld. — In Portugal la-

648

ten de communisten nog steeds geen twijfel bestaan over hun voornemen desnoods
met geweld de macht aan zich te trekken
en de andere partijen het leven onmogelijk te maken. — In Spanje beloofde premier Arias Navarro nogmaals een spoe-
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dige democratisering. Voor het eerst bleek
binnen het leger verdeeldheid te bestaan
over het regime Franco. In Griekenland kon een poging van enkele officieren
om wederom een militair regime te stichten, worden verijdeld.

• België: februari
Dat er meer dan genoeg stof tot conflicten zit in het Belgisch politiek beleid,
bleek alweer tijdens de maand februari.
Ondanks de dalende grafieken van de
economische bedrijvigheid en de stijgende curven van de werkloosheid, werd er
opnieuw vrij hevig in de communautaire
pot geroerd! Het is dus wel duidelijk dat
de gemeenschapsproblematiek even goed
aan de orde van de dag is als de sociaaleconomische toestand.
Ook al boog men zich op het veertiende
partijcongres van de Volksunie (1 en 2
februari 1975) met zin voor degelijkheid
over een aantal fundamentele en actuele
problemen als inflatiebestrijding, prijzenen inkomensregie, onderwijs- en cultuurbeleid, men liep pas goed warm toen de
gemeenschapsproblemen te berde werden
gebracht. Dat lag natuurlijk in de lijn van
de verwachtingen, nadat het wetsvoorstel
van senator Jorissen (tot splitsing van het
kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde) sine die verdaagd, en het voorstel
tot afschaffing van de taalfaciliteiten in
de randgemeenten verworpen was. Er
werd boude taal gesproken en partijvoorzitter Schiltz deinsde er niet voor terug te
redeneren vanuit de optiek van een
Vlaamse staat met een onaantastbaar
grondgebied, en met de duidelijke bedoeling echte macht uit te oefenen. Vraag is
en blijft natuurlijk of er vanuit een dergelijk, vrij onwrikbaar standpunt veel
voor de Vlaamse zaak verwezenlijkt kan
worden. Uit vele reacties is ondertussen
klaar gebleken dat de Vlaamse gemeenschap zich niet langer op de kop wil laten
zitten. Veel hangt uiteraard af van de
vraag hoe, en door wie, de Vlaamse belangen verdedigd worden.
Of het betogingswapen dat meestal gehanteerd wordt, erg doeltreffend is, valt

nog te bezien. Het geval Schaarbeek kan
dit illustreren. Het zit er toch dik in dat
met de betoging van 9 februari ten dele
een averechts effect geboekt werd: burgemeester Nols is nu in de ogen van de
F.D.F.-ers hoogstwaarschijnlijk nog méér
de stoere man die alle aantijgingen van
Vlaamse zijde (van het Noorden, zoals
hij pleegt te zeggen) kloek en vastberaden
afslaat. Dit mikpunt van de Vlaamse 'imperialistische' neigingen kreeg zowaar
reeds de steun van zijn Etterbeekse collega, die zich ook reeds voor het Schaarbeekse lokettensysteem gewonnen verklaarde. Kortom, voorlopig staan we nog
geen stap verder, ook al heeft er een betoging plaats gehad en zijn de borden in
het Schaarbeekse gemeentehuis neergehaald en soms zelfs aan diggelen gegaan!
Er moet inderdaad dringend gereageerd
worden tegen dergelijke apartheidsneigingen, maar de eerste tegenzet zou alleszins
van regering en parlement moeten komen.
Het is dan ook makkelijk te begrijpen dat
het Vlaams nationaal weekblad `Wij'
blokletterde: `Michel is bang van Nols en
Tindemans van Michel!' Klaarblijkelijk
knelt het schoentje ergens om electorale
berekeningen. Het komt ons voor dat de
P.S.C., waartoe ook minister van Binnenlandse Zaken Michel hoort, wat huiverig
staat tegenover de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Maatregelen
treffen ten overstaan van burgemeester
Nols zou een onsympathieke indruk wekken bij de francofone Brusselaars: dus is
het beter de voorkeur te geven aan een
eerder sussende houding, waardoor men
bovendien tijd wint. De F.D.F.-ers kunnen, als martelaars van de Vlaamse plagerijtjes, dankbaar gebruik maken van deze
situatie om nog wat stemmen te winnen.
Als de vork werkelijk zo aan de steel zit,
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en de regering laks en traag blijft reageren, dan lijkt een verdere escalatie niet
uitgesloten.
Misschien zit in heel die toestand wel muziek voor het rood schaduwkabinet dat de
heer Willy Claes wil oprichten. Het ligt
toch voor de hand dat een schaduwminister zijn opgedane ervaringen vroeg of laat
in klinkende politieke munt omzet. Wellicht kan de B.S.P. zich nu rustig bezinnen hoe ze aan de gemeenschapsgeschillen eventueel een mouwtje zou kunnen
passen. Wait and see! Dat tot de oprichting van dit schaduwkabinet pas besloten
werd een jaar nadat de B.S.P. in de oppositie ging, lijkt ons niet zo veelbelovend
voor de hardheid en de energie van de
B.S.P.-ploeg.
Over een nijdige of taaie oppositie kon de
regering van de heer Tindemans zich
vooralsnog niet beklagen: ook zo heeft ze
problemen genoeg aan de winkel! Vooral
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de economische situatie is nijpend. Niet
alleen de Waalse bedrijven GlaverbelGilly en Val-Saint-Lambert bezorgen
hoofdbrekens, maar ook over het Vlaamse land drijven zwarte wolken. Vooral de
streek rond Leuven en Diest heeft erg met
werkloosheid en fabriekssluitingen te
kampen. Spectaculair is eveneens dat de
bezetting van de bedrijven gepaard gaat
met de verkoop van de produktie voor en
door de arbeiders, een innovatie die de
richting schijnt uit te gaan van een sociaal-economische democratie, die overigens nog geen vaste vormen heeft aangenomen. Er roert duidelijk wat in het
bedrijfsleven, vooral dan in Wallonië,
waar de misnoegdheid vrij groot is.
Premier Tindemans die dit land in uiterst
moeilijke omstandigheden te regeren
kreeg, zal zijn bekende politieke talenten
nog wel vaker moeten aanwenden.
Helma De Smedt
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Europa zwanger
van Amerika
Sinds de publikatie van De Amerikaanse
uitdaging van J. J. Servan-Schreiber 2 heeft
de problematiek van de verhouding
Europa-Verenigde Staten heel wat stof
doen opwaaien in economische, politieke
en sociale kringen. 3 In zijn laatst verschenen boek geeft Professor L. Baeck
zijn visie op de relatiebundel tussen
Europa en de Verenigde Staten, en op
de effecten daarvan op het Europese
ontwikkelingsmodel.
Het verhaal start op het einde van de
Tweede Wereldoorlog. De Verenigde
Staten en de Sovjet-Unie zijn versterkt
uit de strijd gekomen, West-Europa daarentegen is uitgeput en verzwakt. In tegenstelling met hun vroegere (voor-oorlogse) isolationistische politiek, besluiten
de Verenigde Staten nu een actieve rol
te gaan spelen in de wereldpolitiek. Ze
maken van hun sterke economische positie en van het Koude Oorlogklimaat
gebruik om hechte banden te smeden
met West-Europa, en om de relaties Verenigde Staten - Europa uit te bouwen in
het raam van het Amerikaanse ontwikkelingsmodel en de Amerikaanse ideologie. M.a.w. West-Europa wordt als submetropool ingelijfd in het Amerikaans
hegemoniaal systeem.
De auteur geeft een diepgaande analyse
van deze hegemoniale structuur. De Amerikaanse dominantie over Europa wordt

niet alleen en zelfs niet hoofdzakelijk uitgeoefend via materiële mechanismen (dollar-imperialisme, beheersing van de energiemarkt, uitvoer van Amerikaanse industriële ondernemingen, militaire overmacht en dominantie), maar ook en vooral via immateriële factoren. Dit laatste
verschijnsel noemt hij `dominantie via
de bovenbouw', d.i. via research, onderwijs, communicatiemedia, via de invloed
van de Amerikaanse ondernemingen in
Europa op het Europese waardenpatroon,
via de werking van instellingen als Wereldbank, IMF, OESO, GATT, NATO,
die de bondgenootschappelijke doeleinden institutioneel belichamen.
De lange welvaartsgolf die Europa onder
en dank zij het Amerikaans hegemoniaal
systeem genoten heeft, heeft de spreiding
van zijn ideologie vergemakkelijkt en verstevigd. Maar, zal de welvaartsalliantie
tussen de Verenigde Staten en zijn submetropolen niet ontkracht worden door
de huidige wereldverschuivingen: de
nieuwe verhouding van de Verenigde
Staten met de Sovjet-Unie en China, de
hergroeperingen in de Derde Wereld tussen grondstoffenlanden en de blijvend
arme Vierde Wereld? Bovendien hebben
de energiecrisis, de muntcrisis en de ordehandhavingscrisis (Zuid-Vietnam) de dominantie van de Verenigde Staten ontsluierd, en duidelijk het feit van de naakte
overheersing aan het licht gebracht. Dit
heeft reeds talrijke `oprispingen' van onafhankelijkheid bij de bondgenoten teweeggebracht, temeer daar de bondgeno-

1 Louis Baeck, Europa zwanger van Amerika, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen/Amsterdam 1974, 134 pp., BF. 165,—.
2 J. J. Servan-Schreiber, Le défii américain, Parijs, Denoël, 1967.
3 Cfr. het antwoord van prof. A. Coppé op het boek van Servan-Schreiber, De Europese uitdaging, Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij, 1971.
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ten zich meer en meer moeten realiseren
dat die dominantie hun groeipatroon zeer
kwetsbaar gemaakt heeft (cfr. de energiecrisis).
Een ander probleem-scheppend effect
van Europa's afhankelijkheid wordt gevormd door de inkrimpende maneuverruimte van de nationale staten: de hogergenoemde intergouvernementele instellingen (IMF ...) en de Amerikaanse
(multinationaal gerichte) ondernemingen
in West-Europa, die hetzij de Amerikaanse doeleinden propageren en opleggen,
hetzij (voor de multinationals) een eigen
internationale, zelfs `planetaire' strategie
voeren, beperken de bewegingsruimte
van de nationale staten dermate, dat de
meeste Europese nationale beleidsinstanties zich heden in crisis bevinden, omdat
ze geen vat meer hebben op de hoofdslagaders van het sociaal en economisch
leven binnen hun staten. Ook de EG-vorming wordt hierdoor bemoeilijkt, zelfs
verlamd. Immers, de Europese landen
reageren elk afzonderlijk op de Amerikaanse uitdaging, en tonen zich hierin
meermaals rivalen van elkaar. Juist bij
gebrek aan samenwerking kunnen de
Europese landen niet afdoende reageren
tegen de Amerikaanse dominantie.
De auteur bespreekt tevens de interne
fragmentering binnen de nationale staten
die het gevolg is van Europa's positie
binnen de alliantie en van het optreden
van de Amerikaanse multinationalen:
opsplitsing van de nationale volkshuishouding in een transnationale, een grootschalige nationale sector, en een sector
van kleine en middelgrote ondernemingen en gezinsbedrijven, de ontwrichtende
gevolgen voor deze laatste sector, de ontnationalisering van een deel der actieve
bevolking .. .
Tot slot wordt een kort maar grondige
doorlichting gegeven van de energie- en
grondstoffencrisis.
Prof. Baeck beperkt zich niet tot een
analyse van het ontstaan en de werking
van de huidige west-westverhoudingen,
hij geeft tevens zijn visie op de strategie
die Europa zou moeten voeren. Het zou
geen anti-Amerikaanse strategie mogen
zijn (want samenwerking met de Verenigde Staten is op vele terreinen gewenst),
maar wel een zelfstandiger koers (ten
opzichte van deze mogendheid). Een versterking van de Europese onderlinge samenwerking en een hechtere binding van
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de EG met de basis is noodzakelijk. Een
absolute vereiste is dat Europa zijn eigen
ontwikkelingsmodel uitbouwt. Ook de
organisaties en ondernemingen binnen de
Europese staten (vakbonden, partijen,
KMO's), moeten een internationale strategie ontwerpen en tot een structurele
i.p.v. een defensieve aanpak overgaan.
Bovendien zou Europa een actieve reconversie-politiek moeten voeren en een
nieuw pact sluiten met de Derde Wereld.
De voorwaarden om tot een andere en
voor Europa meer voordelige (op alle
gebieden, ook buiten-economische) wereldsituatie te komen zijn aanwezig:
`Europa is immers een continent dat over
voldoende menselijk talent en materiële
middelen beschikt om, indien het wil, zijn
eigen ontwikkelingsweg te gaan'.
Naast een helder doorzicht in de hedendaagse politieke west-west-verhoudingen,
geeft het boek een zeer begrijpelijke beschrijving van een aantal `economische'
aspecten, bv. het ontstaan van de internationale muntcrisis, de werking van de
internationale handelspolitiek. Maar
naast economische en politieke worden
ook sociale factoren in de analyse betrokken, zodat het werk een globaalbeeld
geeft van de huidige Europese situatie
m.b.t. de Verenigde Staten, en de concrete gevolgen hiervan voor Europa.
Dit boek is geschreven vanuit gevoelens
van bezorgdheid en optimisme. Bezorgdheid om de toekomst van Europa. Zal
Europa een submetropool worden van
Amerika, m.a.w. zal Europa geen eigen
ontwikkelingsmodel kunnen realiseren,
en zal het enkel kunnen evolueren binnen een door de Verenigde Staten toegestane ruimte en volgens de door hen
aangegeven koers? Zo ja, dan zal dit
voor de Europese landen fundamentele
ontwrichtingen tot gevolg hebben, ontwrichtingen waarvan we nu reeds de
symptomen kunnen bespeuren, zoals verstoringen op internationaal vlak: verlamming van de EG, onmogelijkheid voor
het voeren van een eigen beleid t.o.v. de
Derde en Vierde Wereld; en op nationaal
vlak: broosheid van de economische
groei, werkloosheid van belangrijke bevolkingsgroepen, verdwijnen van KMO's,
marginalisatie en verdwijnen van talrijke
landbouwbedrijven. Ook op immaterieel
vlak zullen de gevolgen sterk doorwegen:
geleidelijke versterking van de invoer
van Amerikaanse waarden en normen,
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van de Amerikaanse 'Weltanschauung'.
De gevoelens van optimisme blijken uit
het feit dat de auteur Europa vooralsnog
in staat ziet haar eigen ontwikkelingsmodel uit te bouwen en uit te voeren.
Prof. Baeck is ervan ove rtuigd dat de door
hem voorgestelde maatregelen en beleidsopties niet alleen dringend maar ook
realistisch, d.w.z. haalbaar zijn. O.i. wil
hij zijn optimisme m.b.t. deze problema-
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tiek doelbewust aanwenden om anderen
even optimistisch te maken; om de lezers
te tonen welke perspectieven er voor ons
nog openstaan en welke kansen er nog
voor het grijpen liggen. Het boek wil een
aansporing zijn tot handelen: we moeten
zélf onze opties specificeren en, vermits
de mogelijkheden er zijn, ze uitvoeren.
Gerda Merckx

Boekbespreking

Theater
Addenbrooke, David, The Royal Shakespeare Company
William Kimber, London 1974, 345 pp.,
£ 5,50
Auguet, Roland, Histoire et légende du
cirque
Flammarion, Paris 1974, 240 pp.
Barth, Ruodi (Hrsg.) - Hans Bauer, Regisseur - Bilder. -- Fischer Verlag, Frankfurt, 1974, 127 pp.
Bruce, Donald - Topics of restoration comedy. -- Victor Gollancz, London, 1974,
189 pp., £ 3,75.
Carter, Randolph - The World of Flo
Ziegfeld. - Paul. Elek, London, 1974, 176
pp., £ 5,-.
Charbon, Rémy - Die Naturwissenscha f ten im modernen deutschen Drama. - Artemis, Zürich, 1974, 282 pp., SF. 28,-.
Cook, Judith - Directors' Theatre. Harrap, London, 1974, 144 pp., £ 2,15.
Costa, C. D. N. (ed.) - Seneca. - Routledge & Kegan, London, 1974, 254 pp.,
£ 5,75.
Dawson, Lawrence - Tragic Alphabet.
Shakespeare's Drama of Language. Yale Univ. Press, Lodon, 1974, 200 pp.,
£ 5,50.
Delbriick, H. - Kleists Weg zur Komodie.
- Niemeyer, Tubingen, 1974, 210 pp., DM
46,-.
Dyck, J. e.a. - Brechtdiskussion. - Scriptor Verlag, Kronberg, 1974, 283 pp., DM.
13,80.
Diiblin, Alfred, Griffe ins Leben Theater
Feuilletons (dialog)
Henschelverlag, Berlin 1975, 304 pp.,
DM. 9,-Fabian, Imre - Oper 1974. Chronik and
Bilanz des Opernjahres. - Friedrich, Velber, 1974, 114 pp., DM. 15,-.
Giudice, Gaspare - Pirandello. a Bio-

graphy. - Oxford Univ. Press, London,
1975, 238 pp., £ 3,50.
Goltschnigg, Dietmar (Hrsg.) - Materialien zur Rezeptions- and Wirkungsgeschichte Georg Bchners. - Scriptor Verlag, Kronberg, 1974, 450 pp., DM. 19,80.
Hering, Gerhard F. & H. J. Wietz (Hrsg.)
- Hans Bauer, Regisseur - Texte. Fischer Verlag, Frankfurt, 1974, 159 pp.
Hinchliffe, Arnold P., British Theatre
1950/70
Blackwell, Oxford 1974, 205 pp., £ 3,50
Holzberg, Niklas - Menander. Untersuchungen zur dramatischen Technik. Hans Carl Verlag, Nurnberg, 1974, 204
pp., DM. 35,-.
Leech, Clifford & T. W. Craik (ed.), The
Revels History of Drama in English, Vol.
III
Methuen, London 1975, 595 pp., £ 4,50
Loesch, Ilse, Sprechende Bewegung
Henschelverlag, Berlin 1975, 560 pp.,
DM. 30,-Melchinger, Siegfried - Das Theater der
Tragódie. - C. H. Beck, Munchen, 1974,
338 pp., DM. 75,-.
Morgan, Marjory M. - The Shavian Playground. - Methuen, London, 1972, 378
pp., £ 3,80.
Mosier, Peter, Georg Buchners `Leonce
and Lena'
Bouvier Verlag, Bonn 1974, 85 pp.,
DM. 14,50
Salingar, Leo - Shakespeare and the traditions of comedy. - Cambridge U.P.,
London, 1974, 366 pp., £ 6,-.
Schmidt, J. - Heinrich von Kleist. Studien
zu seiner poetischen Verfahrenweise. Niemeyer, Tubingen, 1974, 271 pp., DM.
38,-.
0 hAodha, Michael, Theatre in Ireland
Blackwell, Oxford 1975, 174 pp., £ 3,50
Schoeps, Karl-Heinz, Bertolt Brecht and
Bernard Shaw
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Bouvier Verlag, Bonn 1974, 312 pp.,
DM. 49,
Schwarz, Hans-Gunther, Das stumme
Zeichen
Bouvier Verlag, Bonn 1974, 160 pp.,
DM. 25,Seliger, Helfried W., Das Amerikabild
Bertolt Brechts
Bouvier Verlag, Bonn 1974, 296 pp.,
DM. 48,
Simmons, J. L. — Shakespeare's pagan
world, The Roman tragedies. — The Harvester Press, Sussex, 1974, 210 pp., £ 3,75.
Spencer, Ch. & Ph. Dyer — The World of
Serge Diachilev. — Paul Elek, London,
1974, 173 pp., £ 5,—.
Steinlein, Rïidiger — Theaterkritische Rezeption des expressionistischen Dramas.
— Scriptor Verlag, Kronberg, 1974, 391
pp., DM. 44,—.
Stone, Donald, French Humanist Tragedy
Manchester University Press, Manchester
1974, 231 pp., £ 4,50
Theile, Wolfgang, Die Racine-Kritik bis
1800
Fink Verlag, München 1974, 259 pp.
Walder, Martin, Die Uneigentlichkeit des
Bewusstseins
Bouvier Verlag, Bonn 1974, 97 pp.,
DM. 18,
Weigel, Hans — Apropos Theater. — Artemis, Zurich, 1974, 202 pp., SF. 19,80.
Wickham, Glynne — The Medieval Theatre. — Weidenfeld, London, 1974, 245 pp.,
£ 6,—.

Margret Dietrich, Das moderne Drama.
Strómungen-Gestalten-Motive
Kroner, Stuttgart 1974, (KTA 220),
936 pp., DM. 28,50
De prettige geestdrift die me reeds bij de
le editie overviel (cfr Streven, juli 1961,
pp. 1023-1024), kan gehandhaafd blijven
bij deze 3e toch wel sterk afwijkende herdruk. De structuur van het boek bleef
intact, behalve dat de wat academische
pagina's over vorm en stijl (die S. onafhankelijk en uitgebreider wil publiceren)
vervangen werden door een ruime kenschets van de nieuwe openingen van het
laatste decennium. Aanvullingen zijn er
zowat overal waarbij het aandeel van
Joegoslavië en Polen opvalt. Nergens
overheerst de behoefte een complete inventaris af te drukken, altijd is de classi-
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ficatie en evaluatie de bedoeling, hoe rudimentair dit ook binnen de toegestane
ruimte gebeuren moet. De belangrijkste
toevoegingen zijn dan ook de 2e adem
van de Britse dramatiek, de ontwikkeling
binnen het Duitse taalgebied, het nieuwe
profiel van Latijns-Amerika en vooral de
vrij diepe interpretatie van de U.S.A. die
met hun marginale drama- en theaterbeweging een levendig contact onderhouden
met de rest van de wereld. Aan te bevelen.
C. Tindemans
Radolph Carter, The World of Flo
Ziegfeld
Elek, London, 1974, pp. 176, rijkelijk
geïll., £ 5,
Een reeks die de invloed van theaterpersoonlijkheden wil nagaan op de kunst,
mode, literatuur, enz. van hun tijd. Naast
een Diaghilew — elders in dit nummer besproken — kondigt men een Sarah Bernardt en een French Music Hall aan. Het
prachtige fotomateriaal, meer dan de aanvullende teksten, die soms erg losjes naast
de illustraties lopen, overtuigt de lezer
dat de reputatie van Ziegfeld tot op heden
al te sterk onderschat werd.
Eric De Kuyper
Mireille Frauenrath, Le fils assassiné.
L'in f luence d'un sujet donné sur la structure dramatique
W. Fink, München 1974, 121 pp.,
DM. 28,
In de marge van de huidige structuralistische poëtica onderneemt S. een comparatistische analyse van een literaire stof
(de wegens armoede op geld beluste
ouders vermoorden hun incognito in welstand teruggekeerde zoon) die kan (moet)
leiden tot een beter inzicht in de natuur
van het dramatische als objectiveerbaar
fenomeen. Haar hypothese luidt dat een
virtuele stof evolueert tot een actuele bij
middel van een serie transformaties die
eigen zijn aan de structurele eigenschappen van deze stof. Met statistische methodes (toegepast op 13 Europese teksten van de 18e eeuw tot Camus) komt ze
tot een ideaal schema van stofmogelijkheden dat noodzakelijk verschilt van wat
elk individueel auteur ervan terecht heeft
gebracht. Haar conclusies, hoe voorzich-
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tig en beperkt ook geformuleerd, zijn nl
al erg belangrijk. Het element 'stof' is in
sterkere mate dan doorgaans gedacht (geponeerd) bepalend voor de vorm, een
wat onverwachte bevestiging van Aristoteles' fabelopvatting. De dramatische
kwaliteit wordt gedetermineerd door de
verhouding tussen de configuratie van de
gebeurtenissen en de acties/reacties door
de personages, een verhouding die uiteraard van situatie tot situatie gewijzigd
(vernieuwd) wordt. Haar argumentering
geeft bovendien aanleiding tot een principieel-empirische discussie over de verschillen tussen het potentieel-tragische en
het potentieel-melodramatische van deze
stof-aard, wat erg verhelderend uitvalt
voor zowel het genre van de tragedie als
poëtologisch begrip als voor dat van het
melodrama. Het werk moet aanzetten tot
verder doorgevoerd onderzoek; er werd
een weg aangegeven en er werd reeds een
verrassend resultaat aangeboden.
C. Tindemans

Sociale en
ged ragswetenschappen
Chandler, Lester V., The Economics of
Money and Banking
Harper & Row, London/New York 19736,
618 pp., £ 3,90
Pringle, Robin, Banking in Britain
Methuen, London 1975, 195 pp., £ 1,90
Ven, Pieter van de, Vriend als vijand
(Proces-materiaal), Nelissen, Bloemendaal 1975, 100 blz., f 14,90

Paul Moedikdo, Sociologie en recht, over
hedendaagse opvattingen betreffende het
strafrecht en hun maatschappelijke betekenis
Boom, Meppel 1974, 118 blz, f 12,90
Dat, om de befaamde uitspraak van minister Van Agt weer eens te citeren, het
recht geen rustig bezit meer is van juristen, blijkt voor wie dit nog niet mocht
weten, duidelijk uit het boekje `Sociologie
en recht' van Paul Moedikdo. Met name
het reilen en zeilen in het strafrecht staat
sinds het begin van de jaren zestig sterk in
het centrum van de openbare belangstelling en kritiek. Het grote verlies aan van-
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zelfsprekendheid van de strafrechtspleging gaat gepaard met een groeiende
belangstelling onder juristen voor de
maatschappijwetenschappen, in het bijzonder de rechtssociologie, van wie velen
op de een of andere wijze verwachten dat
zij het ontstane vacuüm kunnen vullen.
De discussie over de relatie tussen recht
en gedragswetenschappen betekent automatisch ook een discussie over het recht
en zijn realisering zelf. Een stortvloed aan
artikelen en oraties is in de afgelopen
jaren aan deze thema's gewijd. Moedikdo
geeft daarvan een systematisch en leesbaar overzicht.
In de hedendaagse opvattingen over de
functie van het recht onderscheidt Moedikdo drie verschillende benaderingen. De
eerste benadering wordt door hem getypeerd als het formeel-wettelijke perspectief, waarvan Enschedé als representant geldt. Dit perspectief kenmerkt zich
volgens de schrijver door een grote aandacht voor het gezag van de wet. De wetgeving laat de met de uitvoering belaste
overheidsfunctionarissen een grote vrijheid tot het voeren van een beleid. Het
recht wordt gezien als een aan de overheid toevertrouwd instrument van sociale
controle; in de rechtspleging gaat het
vooral om een maatschappelijk verantwoorde wetstoepassing op justitiabelen.
Veel gemeen met dit perspectief heeft het
functionele of instrumentalistische perspectief dat wordt vertegenwoordigd door
Ter Heide en Hulsman. Ook in dit perspectief wordt het recht vooral opgevat
als een rationele richtsnoer voor de overheid bij haar taak de samenleving te dienen. Het verschil met het eerste perspectief ligt in het feit dat het functionele perspectief minder eerbied heeft voor juridische abstracties en meer aandacht heeft
voor de werkelijke sociale orde. In de
rechtspleging gaat het daarom minder om
een correcte en verantwoorde wetstoepassing als wel om het actualiseren van een
rationeel, doelmatig overheidsbeleid. Het
verschil in accent verleent dit tweede perspectief een sterkere kritische instelling
ten aanzien van bestaande structuren en
tradities in de rechtspleging.
Aan het derde perspectief, door Moedikdo het normatief-politieke perspectief genoemd, besteedt de auteur de meeste aandacht. Uitgangspunt voor zijn beschouwingen is de oratie over het rechtskarak-
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ter van het strafrecht van de Utrechtse
hoogleraar Peters. In dit perspectief worden het recht en de rechtspleging vooral
gezien als een complex van procedures
en voorschriften dat de overheid bij
haar machtsuitoefening aan banden legt
en dient ter bescherming van individuen.
Het gaat er in deze benadering om dat het
recht het overheidshandelen normeert en
een kader schept waarin alle betrokkenen
over gelijke kansen beschikken om invloed uit te oefenen op het tot stand komen van regelingen die hen direct raken.
Het recht kan zodoende met name een
instrument zijn voor maatschappelijk
zwakkere groepen om hun belangen en
verlangens voor het voetlicht te brengen.
Elk der drie perspectieven heeft zijn eigen
behoeften aan sociologie. De beide eerste
perspectieven verwachten van de sociologie vooral dat zij gegevens en inzichten
verschaft die het rationele gehalte en de
doelmatigheid van het bestuur bevorderen en vergroten. Het derde perspectief is
veel meer gespitst op een specifiek sociologische inbreng ten behoeve van de justitiabelen die hun weerbaarheid kan verhogen en bij kan dragen tot de emancipatie van zwakkere bevolkingsgroepen. Los
van het vervullen van deze uiteenlopende
onmiddellijke behoeften kan de bemoeienis van de sociologie met het recht volgens de auteur een belangrijke aangelegenheid voor de sociologie zelf zijn.
Zelfstandig sociologisch onderzoek dat
het inzicht in het recht als sociale institutie verhoogt, zou naar zijn mening relevanter kunnen zijn voor de theorie en de
praktijk van het recht dan onderzoek dat
direct dienstbaar is gemaakt aan de praktische behoeften van juristen.
Moedikdo's aanpak heeft enkele bezwaren. Zoals hij grif toegeeft, laten de door
hem besproken auteurs zich maar met
moeite in een van de drie perspectieven
onderbrengen. Dit geldt met name voor
iemand als Ter Heide. Dat doet de vraag
rijzen of de gebruikte driedeling zelf wel
zo verhelderend werkt en een geschikt uitgangspunt vormt voor een analyse van de
aan de orde gestelde problematiek. Doordat Moedikdo zich in hoofdzaak beperkt
tot Nederlandse literatuur, hanteert hij in
feite een aan de problematiek extern criterium dat bijvoorbeeld maakt dat een
marxistisch perspectief op het recht niet
aan de orde komt, nu er aan het academi-
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sche firmament in dit land geen serieuze
representanten van te vinden zijn. Een
laatste bezwaar is dat Moedikdo in een
bestek van iets meer dan honderd bladzijden de verleiding niet heeft kunnen
weerstaan en passant een groot aantal onderwerpen aan te roeren die met het kernthema niet altijd evenveel te maken hebben en waarover dan ook maar weinig gezegd kan worden. Dit alles neemt niet weg
dat het boekje als gids in een onoverzichtelijke literatuur goede diensten kan doen.
A. H. J. Swart

Albrecht Goeschel/Anselm Heyer/Gertraud Schmidbauer, Beitrage zu einer Soziologie der Polizei 1

Edition Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1971,
180 pp.
Door het overvloedige gebruik van
Fremdwdrter is aan dit werkje vrijwel
geen doorkomen aan. Men heeft bij tijd
en wijle een Frans woordenboek nodig.
Jargon en dogmatiek zijn de hoofdkenmerken van het werkje. De positie van de
politie in Berlijn en München wil men
tegenover elkaar zetten, maar dat komt
niet duidelijk uit de verf. Hoofdstelling is
dat de politie dienst doet om het laatkapitalistische systeem, dat zichzelf heeft
overleefd, in stand te houden. Dat zij zichzelf heeft overleefd, is uitgangspunt en
basis voor het hele betoog. De politie beschermt daarom niet meer een spontane
samenleving, maar moet met wetenschappelijke middelen, bijvoorbeeld hulp van
een politie-psycholoog, iets kunstmatig in
stand houden.
C. J. Boschheurne

H. P. M. Goddijn, Sociologie, socialisme
en democratie.
De politieke sociologie van Emile Durkheim

Boom Meppel 1973, 252 blz
In voorliggend werk tracht Goddijn de
politieke denkbeelden van Durkheim te
situeren aan de hand van zijn houding
tegenover het socialisme, de Dreyf asaffaire en de democratie. Durkheims politieke denken wordt van meetaf aan als
een socialisme gekenmerkt, het boek is
een poging om deze stellingname te ver-
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antwoorden.
Als basis voor Durkheims sociologie worden een democratisch socialisme en een
moreel individualisme genoemd. Voor
Durkheim zou de sociologie, als wetenschappelijke analyse van de maatschappij,
de wegen aanduiden waarlangs uit het
sociale probleem van zijn tijd (met name
het achterblijven van de morele en sociale
confirmaties op de industriële ontwikkeling) geraakt kan worden. Meestal wordt
zijn sociologie conservatief genoemd, etikettering die vanuit verschillende hoeken
gebeurt. Er wordt daarbij gewezen op de
contradictie tussen Durkheims conservatieve sociologie en zijn liberale oriëntatie;
op zijn afwijzen van Marx' referentiekader; op de vicieuze cirkels in zijn redeneringen en op het feit dat bepaalde redeneringen onvoldoende worden doorgetrokken. `In a sense Durkheim was a
structural reformer selectively open to
radical ideas so that one day men might
be authentically conservative in good conscience' (p. 89); dit citaat van Dominick
La Capra lijkt ons vrij goed Goddijns
eigen kijk op Durkheim weer te geven.
Onder het hoofd Durkheims sociologie
als een wetenschap van het socialisme'
tracht auteur dan hogergenoemde stellingen te staven; hij doet dit aan de hand
van drie teksten die hij plaatst tegen de
achtergrond van Durkheims verhouding
tot de toentijdse socialismen. Goddijn noteert daarbij dat de socioloog en de socialist bij Durkheim niet steeds van elkaar
te onderscheiden zijn. Uit een tekst over
het socialisme komt Durkheims weigering
tot uitdrukking om het historisch materialisme en Marx' denken als wetenschappelijk te zien, dit in tegenstelling tot het
socialisme. Vooral uit de discussie met
Lagardelle (`de strijd van de arbeidende
klasse') komt ons inziens naar voren dat
Durkheim, zo hij socialist is, tot de zeer
behoudsgezinde vleugel zal behoren. Hij
wil de morele, politieke en juridische
structuren aanpassen aan een economische ontwikkeling die hij in se juist acht;
een verkeerd begrepen dominantie van de
economische sfeer in het maatschappelijk
bestel. Daarenboven moet deze aanpassing langs wegen der geleidelijkheid verlopen, zonder de basisstructuren van de
bestaande samenleving aan te tasten.
Durkheims politieke filosofie lijkt ons
dan ook een rationalisme dat angst voor
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grondige veranderingen tr acht te verbergen achter verwetenschappelijkte argumenten van behoudsgezindheid, een houding die in de gevestigde wetenschapskringen steeds nog domineert.
Hoewel Durkheim geen stuk schreef dat
rechtstreeks op de Dreyfuszaak betrekking had, meent Goddijn een theoretisch
uitvloeisel van deze problematiek terug
te vinden in een artikel rond de verhouding individu en gezag, waarin meer bepaald ingegaan wordt op de rol die de
intellectuelen zouden spelen bij de ondermijning van dit gezag. De stelling die
Durkheim daarbij poneert, is de volgende: het individu en zijn rechten moeten
centraal staan, ze zijn doel van de samenleving; het individualisme is de moderne
godsdienst, het oriënterend en regulerend
bindmiddel van de industriële maatschappij. Daardoor wordt een optimale combinatie tussen socialisme en liberalisme tot
stand gebracht.
Bij de behandeling van de democratie
komt ons inziens Durkheims werkelijke
politieke visie duidelijk tot uitdrukking.
Hij definieert democratie in functie van
a) communicatie, dit is de sociaal-politieke circulatie waardoor in de samenleving een staat ontstaat en b) de reikwijdte
van het openbaar bewustzijn. Er bestaat
geen principieel verschil tussen de verschillende regeringsvormen; ze kunnen
alle op dezelfde schaal aangeduid worden.
Democratie vertegenwoordigt beide criteria alleen maar het zuiverst; daarenboven is democratie hic et nunc noodzakelijk wegens de toestand van het sociale
milieu (sociologisch motief) en omdat ze
best aansluit bij Durkheims opvatting
over het individu (moreel standpunt). We
noteren hierbij dat Durkheim een vrij elitaire en autoritaire opvatting heeft over
de rol van de staat en de bestuurders; het
socialisme dat hij voorstaat doet op politiek vlak erg aan Hendrik de Man denken. Typisch voor Durkheims denkpatroon is ook dat hij enkel de relatie tussen staat, samenleving en individu onderzoekt en geen plaats laat voor de ons inziens fundamentelere analyse van machtsstructuren en structurele conflicten.
In dit laatste hoofdstuk ziet ook Goddijn
zeer scherp het systeemdenken in Durkheims maatschappijbeeld en sociologie
(pp. 193-195). Maar ook dit weerhoudt
hem niet om steeds weer het `socialisti-

658

sche', het kritische en het eigentijdse in
Durkheim te beklemtonen; een poging die
— afgezien van haar inhoudelijk resultaat
— bij voorbaat reeds tot irrelevantie gedoemd is, omdat vooral vandaag socialisme een huis is met vele kamers en ongenode gasten. Het enige dat men terzake
uit dit boek van Goddijn halen kan, is
zijn eigen visie op het socialisme.
Jan Vranken

Politiek
Bruckner, Peter u.A., Das Unvermogen
der Realitdt
Klaus Wagenbach, Berlin 1974, 206 pp.,
DM. 9,50
Kuhn, Heinrich u.A., Siinden f all Vietnam
Buchverlag National Zeitung, Basel 1974,
243 pp.
Lange, Herman de, Het moderne oorlogssy steem en de vrede
(Proces-materiaal), lei elissen, Bloemendaal 1975, 142 blz., f 17,90
Jaap van Ginneken, De Linkse stromingen in China
(Kritiese Biblioteek) Van Gennep, Amsterdam 1974, 308 pp., f 17,50
Van Ginneken's boek voorziet op voortreffelijke wijze in het te kort aan overzichtelijke informatie over de gebeurtenissen in China sinds september 1971, de
maand waarin de Culturele Revolutie in
China startte. Het was, zo blijkt uit zijn
relaas, niet uitsluitend een revolutie `van
bovenaf'. Het was wel een revolutie geleid en gevoerd door een min of meer
duidelijk te onderscheiden partij-elite.
Het is bij het relaas van Van Ginneken
duidelijk dat de `permanente cultuur kritiek', in feite de permanente politieke
oppositie, slechts mogelijk lijkt door het
bestaan van de partijen-bindende figuur
van Mao. De juistheid van het systeem
wordt kennelijk niet zozeer gevonden in
de exegese van de leerstellingen als wel
in de acceptatie van een bindend symbool.
F. Nieuwenhof

Friedrich Engels, Engels over `Het Kapitaal van Karl Marx'
Pegasus, Amsterdam 1971, 124 blz, f 6,—
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Dit werkje is een vertaling van een pas in
1933 gepubliceerd manuscript van Engels
van een onvoltooide recensie van Das
Kapital voor een Engels blad, aangevuld
met besprekingen in de Rheinische Zeitung en het Demokratisches Wochenblatt.
We zien hierin duidelijk dat Engels alleen
oog had voor de economische ideeën van
Marx en dat de wijsgerige opvattingen
die juist in de eerste hoofdstukken van
Das Kapital nog van zo 'n groot belang
zijn, aan zijn aandacht ontsnappen. Niet
geheel ten onrechte heeft men wel eens
gezegd dat Engels de eerste marxist geweest is die het marxisme tegen Marx in
ontwikkeld heeft.
C. J. Boschheurne
E. Preobrashenskij, Die sozialistische Alternative. Marx, Lenin and die Anarchisten fiber die Abscha f f ung des Kapitalismus
Rotbuchverlag, Berlin 1974, 143 pp.,
D.M. 6,— abb. L U. 5,—
Preobrashenky behoort tot de oude garde
van de Bolschewiki. Als zoon van een
grieks-orthodoxe priester werd hij in Bolchow in 1886 geboren en stierf tussen
1936 en 1937 als gevolg van de stalinistische zuiveringen. P. blijkt in zijn wetenschappelijke geschriften een onafhankelijk denker en onderzoeker: zijn economische analysen van de gevolgen van de
Russische revolutie brachten hem dicht
bij de politieke beleidslijn van Leon Trotsky: een consequent doorgevoerd Marxisme stond in zijn visie geen consessies toe
aan de sociaal-democratische afwijkingen
van een man als Boecharin. Preobrashensky meende dat ook het staatskapitalisme,
c.q. het staatssocialisme, waarin de N.E.P.
zich gemakkelijk zou kunnen verhullen,
snel tot demoralisering van de arbeidersklasse en tot versterking van de kapitalistische klasse in de richting van een
herstel van het kapitalisme zouden kunnen leiden. Preobrashensky's positie bij
de opbouw van het socialisme is ondubbelzinnig en een duidelijke waarschuwing
voor ethische remmingen bij goedwillenSeptember Beweging in Mi nchen het
hoogtepunt vormen anderzijds, via de
reacties van de Westduitse overheid daarop, het probleem van de houding der
Westeuropese staten op de problematiek
der Palestijnen.
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Via deze publikatie wordt wederom het
dilemma van de lokale verzetsbewegingen
tegen de geaccepteerde 'law and order'
duidelijk aan de orde gesteld. Dit probleem kan als volgt worden omschreven:
zonder geweld geen radicale maatschappelijke en politieke verandering, met geweld confrontatie met het heersen 'Volksempfinden'. De wettigheid van geweld
wordt dan steeds achteraf bepaald. Het
verging zo iedere verzetsbeweging van
welke signatuur dan ook. Het argument
van `de slachtoffers onder de onschuldigen' kan nimmer eenzijdig gehanteerd
worden: het is ook in onze officiële Natostrategie ingebouwd.
F. Nieuwenhof

Gerhard Schulz, Faschismis-Nationalsozialismus

Versionen and theoretische Kontroversen,
1922-1972

Verlag Ullstein, Frankfurt/Main 1974,
222 pp., DM. 20,–
Men slaagde de afgelopen decennia erin
steeds beter het karakter van de fascistische bewegingen en de totalitaire staten
te onderzoeken. Vermoedelijk daarom
schrijft de auteur geen nieuwe theorie
over het fascisme. In plaats daarvan probeert de schrijver een verklaring te vinden
voor het ontstaan en snelle uitbreiding van
het fascisme en nationaal-socialisme in
de jaren twintig en dertig.
L. Bartalits

Omer De Raeymaeker, Willy Andries,
Luc Crollen, Herman De Fraye, Frans
Govaerts, Small powers in alignment
(Studies in international relations)
University Press, Leuven 1974, 424 pp.,
BF. 620,-Zonder een direct antwoord te kunnen
geven op de vraag hoe een klein land gedefinieerd zou kunnen worden (De Raeymaeker), hebben de auteurs, specialisten
inzake problemen van buitenlandse politiek, toch een aantal kleine landen uitgezocht die zich verbonden hebben in een
groots opgevatte alliantie, in casu de NATO, om een antwoord te zoeken op de
vraag welke motieven deze kleine landen
ertoe aangezet hebben deel te nemen aan
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dit verdrag, waardoor ze hun neutrale
houding opgaven (bv. de Beneluxlanden
en Turkije) afzagen van een regionaal
verband (bv. Noorwegen, IJsland en Denemarken), zochten naar veiligheid (Griekenland en Turkije) of louter hun prestige wilden handhaven (Portugal). Meteen is het plan van het onderzoek aangegeven:
Luc Crollen onderzoekt Portugal;
Willy Andries onderzoekt Griekenland en
Turkije;
Herman De Fraye onderzoekt Denemarken, Noorwegen en IJsland;
Frans Govaerts onderzoekt de Beneluxlanden.
De Raeymaker geeft een inleiding en vat
de besluiten op het einde samen. Zonder
zich een schema te willen voorschrijven
hebben de auteurs dus een onderzoek gevoerd naar de beweegredenen die de landen hebben genoodzaakt deel te nemen
aan de Nato, naar de motieven die een
rol hebben gespeeld in hun verdere houding tegenover dat pact, en naar de bezwaren die ertegen geuit werden. Last but
not least werd nagegaan waarom deze
landen in 1969 toch besloten deel te blijven uitmaken van dit pact.
Voor Portugal waren verschillende motieven duidelijk: prestige, de anti-communistische opvatting van Salazar en de mogelijkheid die Portugal had om zijn koloniaal bezit te blijven verdedigen in
Afrika.
Voor Griekenland en Turkije waren het
redenen van praktische aard: hun ligging
maakte hen van zeer groot belang voor
de Sovjets (bv. het probleem van de zeeengten in Turkije).
Voor de Scandinavische landen waren het
veiligheidsoverwegingen, die hen zelfs
dwongen af te zien van een Scandinavisch
verbond.
Voor de Beneluxlanden waren het veiligheidsoverwegingen en een prestigezaak.
Natuurlijk speelde bij alle landen de overweging een rol dat ze door de deelname
aan een dergelijk pact toch verzekerd
zouden zijn van militaire en economische
hulp.
Het is een belangrijk werk omdat het een
wetenschappelijke aanpak van het probleem mogelijk heeft gemaakt. In dat verband moet echter ook worden gewezen
op een werk over de Finse neutraliteit
van de Noorse professor Nils Orvik, met
als titel 'Sicherheit auf Finnisch'. Aan de
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hand daarvan kan de lezer wel een oordeel uitspreken over alternatieve vormen:
'alignment' of 'no alignment'.
Spijtig genoeg konden de auteurs de laatste gebeurtenissen in Griekenland, Turkije en Portugal niet meer in hun onderzoek betrekken. Wel is het zo dat ze de
problemen reeds hadden aangeduid die
zouden oprijzen in Portugal i.v.m. een
wisseling van het regime of in ZuidoostEuropa door het conflict om Cyprus.
Na de lezing van dit werk kan men enkel
zeggen: het moet bestudeerd en opnieuw
bestudeerd worden, niet alleen omwille
van zijn inhoud maar ook om de methodische aanpak van het probleem.
A. van Peteghem

Geschiedenis
Boudens, Robrecht, Kardinaal Mercier en
de Vlaamse Beweging
Davidsfonds, Leuven 1975, 304 pp.,
BF. 280í330, voor leden BF. 175/210
Rothe, Valentine, Die Russische Revolution
Misel Verlag, München 1974, 106 pp.,
Pb. DM. 16,—
Todts, Herman, De onvoltooide symfonie; hoop en wanhoop der Vlaamsgezinden
Davidsfonds, Leuven 1975, 260 pp.,
BF. 375, voor leden BF. 295

L. J. Rogier, Vandaag en morgen
(Annalen van het Thijmgenootschap 62,
afl. 3) Amboboeken, Bilthoven, 1974, 67
blz., f 5,50
Jan Roes, R.K. Kerk Nederland 19581973. Een encyclopedisch overzicht
Dekker & Van de Vegt, Nijmegen, 1974,
76 blz., f 6,90
Wie nu eens een aantal feiten op een rijtje
wil hebben, zal met vrucht het bewerkte
encyclopedieartikel van Roes, (nu al op
een derde plaats gepubliceerd) kunnen lezen. De ontwikkelingen binnen de Nederlandse kerkgemeenschap kan men aan de
hand van feiten, daden en cijfers zelf nagaan. Natuurlijk is dit meer dan een kroniek; er zit ook al een stuk geschiedschrijving in. De nadruk ligt op de ontwikkelingen in Nederland zelf; de relatie met
Rome komt maar even aan bod. De verschillende vlakken van het kerkelijk leven
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(liturgie, pastoraal, moraal, missie) worden behandeld, maar er ontbreekt eigenlijk iets over — het uiteraard veel moeilijker in kaart te brengen — geloofsleven;
een poging had gewaagd kunnen worden
onder de titel `spiritualiteit'.
Iets daarvan klinkt wel door in het opstel
van Rogier. Die geeft een welbewuste poging tot geschiedschrijving. Hij grijpt verder terug in het verleden, probeert de ontwikkelingen op langere termijn te schetsen (de invloed van de oorlog), poogt met
heel andere perioden te vergelijken (i.c.
de late Verlichting; een poging even
noodzakelijk als riskant), geeft tikken aan
`links' en `rechts' (eigen ervaringen uit de
jaren vijftig klinken erin mee), meent de
ontwikkeling op dit ogenblik te kunnen
karakteriseren (de reactie die is ingezet
juist wegens het `doordrammen' van vooroplopenden) en geeft tenslotte nog goede
raad. Rogier roept natuurlijk meer reacties op dan Roes. Men hoeft er maar de
afleveringen van het weekblad 'De Tijd'
uit het najaar van 1974 op na te slaan.
Het beste is beide opstellen naast elkander te leggen (dan blijkt `een warhoofdig
regulier priester', `een soort Katharenfranctireur', bij Rogier genoemd, blz. 33
en 50), bij Roes `drs. W. Kotte A.A.' te
zijn, blz. 60). Daarna ga men zijn eigen
ervaringen na, o.a. om te merken dat mensen waar men zes jaar geleden de mond
vol van had, allang in vergetelheid en onbeduidendheid zijn geraakt. En waar men
dan ook staat: misschien weten we iets
meer te relativeren, vandaag en morgen.
Maar hoe het morgen zal zijn: daarover
kan geen kroniekschrijver en geen geschiedschrijver een zinnige uitspraak
doen. Maar ons herinneren aan het verleden kan wel hoop geven. We zullen
doorgaan.
Marcel Chappin

Heinz Richter, Griechenland zwischen
Revolution and Konterrevolution(19361946)
Europaïsche Verlagsanstalt, Frankfurt am
Main 1973, 622 pp., 16 ill., DM. 45,—
In het eerste deel van zijn boek schildert
de auteur de achtergronden en de doorvoering van de Britse politiek in het kader van de wisselende internationale
machtsconstellatie gedurende de Tweede
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Wereldoorlog tot het overnemen van de
traditionele positie van Groot-Brittannië
in het Middellandse Zeegebied door de
Verenigde Staten. Vervolgens worden de
Duitse bezettingspolitiek en de houding
van de Griekse collaborateurs ten aanzien van Duitsland en Engeland beschreven. Aansluitend worden door de auteur
opbouw, organisatie en politiek van de
democratische en communistische verzetsbewegingen geschetst.
De auteur komt tot de, naar onze mening
allerminst objectieve conclusie dat de
activiteiten en de politiek van de verzetsbewegingen een radicale verandering
in politiek en sociaal opzicht van het naoorlogse Griekenland impliceerden.
Deze veranderingen zouden uiteraard de
Britse posities in Griekenland bedreigen.
Daarom probeerde men reeds in oktober
1943 de Griekse resistance door middel
van een burgeroorlog tussen de democratische en communistische verzetsbewegingen te verdelen, resp. te verzwakken. Met
de uiteindelijke vernietiging van de Griekse resistance door de Britse militaire interventie in december 1944 en met de
restauratie van het ultra-conservatieve
vooroorlogse Griekse regime wordt dit
zeer goed gedocumenteerd en geschreven
boek afgesloten.
L. Bartalits

Hubert Schneider, Das Sowjetische Aussenhandelsmonopol, 1920-1925
Wissenschaft and Politik, Köln 1973,
216 pp., DM. 35,—
Toen Lenin in 1922 zijn nieuwe economische politiek uitvaardigde, bracht hij verlichting in de interne economische structuur door een grote mate van privé-initiatief toe te laten in verschillende economische sectoren. Vandaar de roep van
Boecharin: 'Boeren wordt rijk'. Volgens
de opvatting van de toenmalige leiders der
pas ontstane Sovjet-republiek — voorstanders van het staatsmonopolie — betekende
dit echter een teruggang.
Oorspronkelijk was het de bedoeling om
de totale economie te nationaliseren en
alle economische sectoren toe te vertrouwen aan staatsorganismen. Zo nam de
staat de buitenlandse handel volledig
over. In verband daarmee voorzagen de
Sovjetleiders geen moeilijkheden, daar ze

Boekbespreking

dachten dat de revolutie alle landen van
Europa zou aantasten en dat alle landen
het communisme zouden aannemen als
hun maatschappelijke levensvorm. Daardoor zou de Sovjet-Unie het gemakkelijk
krijgen om economische betrekkingen
aan te knopen met andere communistische staten. Deze verwachting werd echter niet ingelost: Europa werd niet communistisch. En op het interne vlak moesten de Sovjetleiders een nieuwe economische politiek invoeren, die weliswaar
de interne economische sectoren in privé-handen bracht, maar de buitenlandse
handel in staatshanden liet.
Schneider heeft in onderhavig boek het
fenomeen van de nationalisatie van de
buitenlandse handel onderzocht in een periode waarin zulke politiek nog niet gevoerd werd.
In een eerste deel onderzoekt de auteur
de situatie in de jaren 1917 tot 1920: de
harde discussies die in het kader van de
hoogste partij-instanties over het staatshandelsmonopolie gehouden werden (Lenin als voorstander van de nationalisatie
— Sokolnikow, Zinonew en Boecharin als
tegenstanders van de nationalisatie); hoe
de opvattingen van de tegenstanders van
Lenin zomaar verdwenen na zijn dood
doordat de opvattingen van de grote leider van toen af aan klakkeloos werden
aangenomen. Verder onderzoekt de
auteur welke betekenis het monopolie
had voor de opbouw van de Sovjetmacht
en hoe de organisatie van de buitenlandse
handel eruit zag na de decreten van 1922/
23.
In een tweede gedeelte onderzoekt de
auteur de gevolgen van het bestaan van
het staatsmonopolie over de buitenlandse
handel in een concreet geval, met name
in de handelsgesprekken die gevoerd werden tussen Duitsland en de Sovjet-Unie en
die trouwens leidden tot de uiteindelijke
erkenning van het Russisch staatsmonopolie in het handelsverdrag dat in 1925
gesloten werd tussen Moskou en Berlijn.
In een derde deel onderzoekt de auteur
de gevolgen van het bestaan van het
staatsmonopolie op de interne ontwikkeling van de Sovjet-Unie en op de ontwikkeling van de buitenlandse handel met
dit land.
Zeer interessant werk, niet alleen omdat
het hier gaat over een belangrijk onderzoek op het gebied van de economische
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geschiedenis, maar ook omdat de auteur
een model onderzocht heeft en de vraag
gesteld: in welke mate een staatsmonopolie van de buitenlandse handel nodig of
wenselijk is voor de totale uitbouw van
de economie van een land in ontwikkeling.
Interessant ware het ten andere hiernaast
ook het boek van de Amerikaan Kennan
te lezen 'Russia and the West' dat in de
hoofdstukken 12 tot en met 16 eveneens
de economische moeilijkheden van de
jonge republiek schetst in haar verhoudingen tot het buitenland. Schneiders
werk is belangrijk zowel voor de economische geschiedenis in het algemeen als
voor de economische geschiedenis van
Duitsland en van de Sovjet-Unie in het
bijzonder. Een bijkomende verdienste is
het feit dat het tevens een casus uit de
handelspolitiek beschrijft.
A. van Peteghem

Wijsbegeerte
Beerling, R. F. — Wittgenstein geeft te
denken. — Boom Meppel, 1974, 176 pp.
Eschbach, A. — Zeichen. Text. Bedeutung.
—Wilhelm Fink Verlag, München, 1974,
538 pp., DM. 36,—.
Lakatos, Imre — Wetenschapsfilosofie en
wetenschapsgeschiedenis. — Boom, Meppel, z.j., 147 blz., f 16,50.
Nida-Rumelin, A. — Pansynoptische Meditaties. — De Nederlandsche Boekhandel,
Antwerpen, 1974, 250 pp., BF. 395,—.
Schroder, Hans Eggert — Schiller. Nietzsche. Klages. Abhandlungen and Essays
zur Geistesgeschichte der Gegenwart. —
Bouvier, Bonn, 1974, 490 pp.

I. J. M. van den Berg, Er was meer te doen
in de wereld van Thomas van Aquino dan
in onze tijd
J. H. Gottmer, Haarlem 1974, 82 blz
In dit helder en eenvoudig geschreven
boekje laat de emeritushoogleraar van
Utrecht het belang zien van Thomas voor
de grote omwentelingen in zijn tijd en
wijst tegelijk op Thomas' betekenis voor
onze tijd. De vele congressen en publikaties in het herdenkingsjaar bevestigen deze stelling, maar zij laten ook zien, dat de
interpretatie van Thomas' leer, zoals de
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S. deze uiteenzet wat achtergebleven is bij
de nieuwe ontwikkelingen. De term `christelijk aristotelisme' voor Thomas' denken
is op zijn minst eenzijdig, en we missen
een verwijzing naar het vernieuwend
werk van `neothomisten' als Maréchal, De
Petter, Chenu, Rahner, Pieper enz. Het
is echter de verdienste van de populaire
beschouwing, dat ze de lezer helpt verder
te vragen over de actualiteit van Thomas
voor het denken in onze tijd.
J. H. Nota

Gerhard Sauder, Empfindsamkeit
Bd 1. Voraussetzungen and Elemente
Metzler, Stuttgart 1974, 341 pp., Ln.,
DM. 65,—
In deze poging om tot een globaal onderzoek te komen van het complexe begrip
'gevoeligheid' als kenmerk van de Europese Verlichting, is de le band van dit (op
3 delen aangelegde) werk een analytische
uitstalling van de filosofische en psychologische fundamenten, keurig geïntegreerd in een historische omlijsting. Uit
de begripsgenesis haalt S. een voorlopige
definitie; gevoeligheid is een uiting van de
burgerlijke emancipatiebehoefte. Dat impliceert een sociaalhistorische basis, wat
meteen de eng-esthetische conventie nu
reeds verzwakt in het voordeel van een
morele interpretatie. Omdat hij de nationale begrenzingen resoluut en principieel
opengooit (waarin, zoals bekend, de Duitse versie steevast wordt opgevat als een
bundel geseculariseerde piëtisme-kenmerken), wordt de omvang en inhoud van het
begrip meteen ook verruimd. Adstruerend
breidt S. een uitvoerige inventaris uit van
de constante kenmerken van de gevoeligheid, niet zomaar een optelsommetje
maar reeds als systeem uitgebouwd. De
traditionele oppositiestelling (gevoeligheid vs rationalisme) wordt opgegeven; S.
argumenteert integendeel het evenwicht
tussen hersenen en hart. Als definitief
(hoe tussentijds ook) resultaat wijst hij de
verbeelding (als poëtologische factor)
aan die de eerste pijler vormt van wat tot
een theorie van de gevoeligheid moet uitgroeien. Het zal niemand meer verwonderen dat het studiebegrip volkomen van
zijn inperkend-literaire gehalte ontdaan
werd en, nog te staven met ampel materiaal in beide volgende delen, eindelijk
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werd opgetild tot het rechtvaardige niveau waar het ontstaan is en waar het ook
de belangrijkste uitwerkingen heeft gekend: het sociaal-maatschappelijke niveau
van de politieke zelfbevestiging van het
burgerdom. Dit fundamentele onderzoek
zal andermaal een aantal ingewortelde
opvattingen grondig wijzigen.
C. Tindemans

Raoul H. Claeys, Overzicht van de evolutie van de Logische Theorieën van de
oudheid tot heden
Acco, Leuven 1974, 381 pp.
Sedert Kant werd aangenomen dat dc
logica afgesloten was met Aristoteles en
deze wetenschap dus als voltooid kool
gelden.
Tot zich een nieuwe wetenschap ontwikkelde (met B. Russell als hoofdfiguur) die
op een Internationaal Congres voor Wijsbegeerte in Genève in 1904 de naam kreeg
van Logistiek, of de logica, beoefend met
mathematische middelen qua structuur en
methode. Ze wilde enerzijds de wiskunde
tot grondslag dienen en klaarheid brengen in de paradoxen gerezen uit de Verzamelingenleer van Cantor, en anderzijds
het deductief redeneren herleiden tot een
wiskundig model, om gewone redeneringen tot operationeel hanteerbare instrumenten te kunnen transformeren, die voor
cybernetische doeleinden bruikbaar waren.
Het verband tussen de klassieke logica en
de logistiek of mathematische logica
bleef onopgelost. Het zoeken naar de verhouding tussen de gewone logica en de
nieuwe logistiek werd dan ook een absolute noodzaak. Er moest in feite aangetoond worden dat de logica en de logistiek uiteindelijk geïntegreerd konden
worden.
De auteur had zich dan ook tot taak gesteld de logica zoals ze in de oudheid
uitgewerkt en in de middeleeuwen verder
geëxpliciteerd werd, te confronteren met
de huidige klassieke logistiek zoals die
uitgewerkt werd sinds het verschijnen van
de Principia Mathematica van Russell.
Het plan van de studie ziet er dan ook
uit als volgt:
In een inleiding wordt de vraag gesteld
naar het begrip logica en naar de evolutie van de terminologie.
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In een eerste deel werd een onderzoek gewijd aan de verschillende soorten van logica.
Deel twee gaat over de oude klassieke
logica, van Aristoteles tot aan de middeleeuwse explicitaties.
Deel drie onderzoekt de nieuw-klassieke
logica.
In de conclusie worden het verloop van
de evolutie van de logica onder de loep
genomen, het wezen van de logica belicht, en de motieven voor de bestudering
van de logica besproken.
Het gaat hier om een zeer verhelderend
boek, dat een vernieuwing brengt in de
bestuderingswijze van de logica. De analyse is moeilijk, maar de auteur heeft de
evolutie van de wetenschap der logica zo
voorgesteld, dat de binding tussen logica
en logistiek op een wetenschappelijk verantwoorde wijze werd aangetoond. Een
onmisbaar boek om kennis te maken met
de ingewikkelde wereld van logica en logistiek.
Het boek bevat tevens een uitgelezen bibliografie.
A. van Peteghem

Biografie
Ds J. J. Buskes, Dwarsliggers; noncon f ormisten op de levensweg
Zomer & Keuning, Wageningen 1974,
216 pp., f 16,–
Toen dominee Buskes werd gevraagd wat
voor boek hij graag ter ere van zijn 75e
verjaardag zou willen zien, kwam het
voorstel ter tafel om een aantal personen
– meest theologen – te beschrijven die in
zijn leven grote invloed hebben gehad en
een diepe indruk op hem hebben nagelaten. In zekere zin waren het allemaal
dwarsliggers; dwarsligger dan niet alleen
in de betekenis van `tegenwerker', maar
veeleer in de zin van: balk waarop de
rails rusten. Om van de dertig portretten
er enkele te noemen: Bavinck, Kraemer,
Barth, Buber, Banning, Miskotte, Niembller, Bonhoeffer en Beyers Naudé.
Voor kerkelijk en theologisch geïnteresseerden is het boek een boeiend overzicht
van de afgelopen honderd jaar. Het is
waarlijk jammer dat de opstellen gemiddeld slechts 7 a 8 pagina's tellen; het
zijn stuk voor stuk lezenswaardige bio-
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grafieën. En Buskes zou Buskes niet zijn
als hij niet daadwerkelijk had bijgedragen
aan deze bundel: hij schreef zelf over
Kohlbrugge, Hilbrandt Boschma, Heering
en Niemdller. Een boek dat zeer de moeite waard is.
Pane Beentjes
Gordon N. Ray, H. G. Wells and Rebecca
West
Yale University Press, New Haven 1974,
215 pp., $ 7,95, £ 4,—
Men kan zich afvragen wat we aan een
dergelijk boek hebben. Men kan er een
zedenschets uit de twintiger jaren in zien.
Zelfs een zo vooraanstaande en excentrieke figuur als Wells moest min of meer
geheimzinnig doen over het feit dat hij
een vriendin had. Rebecca kreeg last met
Amerikaanse vrouwenorganisaties toen
zij in de USA een lezingencyclus zou houden in verband met haar onzedelijk leven.
Men kan er een psychologisch raadselboekje in zien. Wat verbond Wells en Rebecca en wat Wells en zijn vrouw op een
wijze dat er geen band kon ontstaan tussen Miss West en Jane Wells? Wat dreef
Rebecca er toe op een gegeven ogenblik
naar een huwelijk met Wells te streven,
waardoor aan de verhouding vanzelfsprekend een eind moest komen? Het is verder grappig om eens kennis te maken met
Wells als tekenaar. We leren voorzover
nodig Wells kennen als een allesovertreffend ijdel mens, maar dat wisten we al.
We hebben hier ook te doen met een typisch Engels stuk geschiedschrijving. De
verhouding tussen twee personen wordt
daarin tot het uiterste uitgediept op grond
van persoonlijke documenten en interviews. Hier gaat het dan om de overgebleven brieven van Wells aan Rebecca
en gesprekken met haar.
Voor de letterkundige geschiedenis is dit
werk van maar heel beperkte betekenis.
Slechts voor een enkel werk van beide
schrijvers kan het als bron voor verklaring gebruikt worden.
C. J. Boschheurne

Theologie
Boros, Ladislaus, Geborgene Existenz
Herderbiicherei, Freiburg i. Br. 1975,
124 pp.
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Michiels, Robert, Een vreemd vertrouwd
gezicht
Werkgroep Levensverdieping, Averbode
1975, 100 pp., BF. 175
Ploeg O.P., Prof. dr. J. P. M. van der,
Psalmen VIIb, afl. 4 (ps. 102-121)
Romen & Zn., Bussum 1975, f 34,50, bij
int. f 32,50
Weerwoord. Reacties op Dr. H. Berkhof' s
`Christelijk geloof
Callenbach, Nijkerk 1974, 255 pp., f 31,—
Toen Berkhof in 1973 zijn Christelijk geloof publiceerde, maakte hij daarmee veel
bewondering los voor het feit dat hij zo'n
boek durfde en kon schrijven en voor de
wijze waarop hij dit waagstuk tot een
goed eind had gebracht. Tegelijk waren
er uiteraard vragen en kritische kanttekeningen betreffende de gehele opzet en ook
aangaande een aantal onderdelen. Nu
Berkhof dit jaar 60 jaar is geworden,
heeft men bewondering en kritische vragen gebundeld in dit Weerwoord, dat een
25-tal bijdragen telt. Onder de auteurs zijn
vele bekende namen: Schillebeeckx, Berkouwer, De Jonge, Schoonenberg, Haarsma, Vischer, Kuitert, Moltmann, Van den
Heuvel, De Lange en vele anderen. Zij
geven tesamen de indruk van grote waardering voor de magistrale poging van
Berkhof een inleiding te schrijven tot de
gehele geloofsleer. Vrijwel allen hebben
echter ook hun vragen. Ieder beperkt zich
tot een gedeelte van Christelijk geloof,
dat hem kennelijk door de samenstellers
van het Weerwoord is toegewezen. Zo
worden achtereenvolgens de belangrijkste
themata van deze geloofsleer onder de
loupe genomen: de uitgangspunten, godsleer, christologie, pneumatologie, kerk,
rechtvaardiging, vernieuwing van de wereld, eschatologie, het belang van dit
werk voor de oecumene en de praktische
theologie, zijn omgaan met schrift en traditie en de dogmageschiedenis, en de
vraag in hoeverre de reformatische traditie hier recht wordt gedaan.
Een echte discussie wordt het nog niet; de
bijdragen zijn daarvoor te kort. Eerder
wordt aangegeven op welke punten men
graag in discussie met Berkhof verder
zou willen denken. Opmerkelijk is daarbij, dat de evenwichtige middenpositie
van Berkhof nogmaals door dit Weer-
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woord wordt bevestigd. Zijn uitgangspunt
– de verbondsontmoeting, geloof als een
relatie tussen God en mens – en de consequente uitwerking daarvan, roepen
enerzijds de reactie op dat de mens teveel
krijgt toegewezen, als te zelfstandig wordt
gezien; van de andere kant wordt vaker
nog geconstateerd dat die mens toch nog
te gemakkelijk en te snel wordt overmeesterd door de H. Geest. Vermoedelijk
zal daarom de discussie met Berkhof alleen zinnig gevoerd kunnen warden, als
de verschillende auteurs ook met elkaar
de discussie niet ontlopen. En het blijft
een verdienste van Berkhof dat hij zo
schreef dat zo veel en zo verschillende
theologen het de moeite waard vonden erop in te gaan. Dit Weerwoord is een
waardevolle aanvulling op het `christelijk
geloof'. Maar nog allerminst het laatste
woord'.
Hans van Leeuwen
Prof. Dr. W. Luijpen, Theologie is antropologie
Boom, Meppel 1974, 217 pp., f 24,50
Theologie is antropologie. Dat is een conclusie die te verwachten was na voorgaande publikaties van Luijpen. We vinden in dit boek dan ook niet zozeer totaal
nieuwe gedachten alswel de consequenties
voor ons spreken over God. Achtereenvolgens worden eerst de motieven voor
het afwijzen of aanvaarden van het mythisch spreken over God nagegaan, daarna eveneens voor het afwijzen of aanvaarden van de mogelijkheid van metafysiek. Dit gebeurt steeds aan de hand
van auteurs wier standpunt kort en helder
wordt weergegeven.
Na deze voorstudies, die meer dan de
helft van het boek beslaan, is er voldoende materiaal aanwezig om het eigen
standpunt van schr. naar voren te brengen. Dit gebeurt in twee boeiende hoofdstukken `Hermeneutiek van de religieuze
existentie' en `Religieus existeren en metafysisch spreken'. Daar blijkt alle spreken over God slechts mogelijk te zijn
als een spreken over de mens. En dat
spreken kan niet buiten de mythische èn
de metafysieke taal. Schr. komt daarbij
niet tot een aanvaarden van die wijzen
van spreken zonder meer, maar weet
recht te doen aan de bezwaren die hij te-
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voren heeft verkend. Zodoende is dit boek
een aansprekende analyse geworden die
lijnen laat samenkomen. Het eigen taalgebruik van Luijpen is niet gemakkelijk,
wat gesymboliseerd wordt in het overvloedig gebruik van aanhalingstekens.
Zijn boek is een goede filosofische bijdrage voor de theologie en voor de gelovige verwoording van ons menselijk bestaan.
Hans van Leeuwen

Heinrich Schlier, Die Markuspassion
(Kriterien 32), Johannes Verlag, Einsiedeln 1974, 96 pp., DM. 9,50
De beroemde bijbelwetenschapper volgt
in zes overwegingen het lijdensverhaal,
zoals dat in het Markusevangelie staat
opgetekend. Ze gaan terug op een serie
conferenties die de auteur in de winter
van 1971 gehouden heeft in de parochie
St. Michael in Bonn. Wie ervaren heeft
hoe deze vrome geleerde de kunst verstaat bij een exacte exegese toch steeds de
dimensie van een gefundeerde spiritualiteit te bereiken, zal in dit pretentieloze
boekje prachtige meditatiestof vinden
voor vasten- en passietijd. Als zodanig
kan het niet genoeg aanbevolen worden.
Maar ook degene die zoekt naar een verantwoorde interpretatie van dit passieverhaal, zal volledig aan zijn trekken komen. Het is soms verbluffend, hoe schr.
in een paar woorden volkomen helder
uiteenzet hoe men de evangeliën moet
lezen en verstaan. Een zonder meer kostbaar boekje.
S. Trooster

Eugen Walter, Eucharistie. Bleibende
Wahrheit and heutige Fragen
(Theologie im Fernkurs Bd. 2) Herder,
Freiburg/Basel /Wien 1974, 125 pp.,
DM. 16,–
De ondertitel geeft de indeling van dit
boekje aan: een eerste deel spreekt over
de Eucharistie als anticiperend vreugdemaal op onze toekomstige heerlijkheid,
als broederlijk gemeenschapsmaaltijd, en
als gedachtenis van Jezus' verlossend sterven en verrijzen; een tweede deel behandelt hedendaagse problemen: transsubstantiatie (?), ontsacralisering der li-

Boekbespreking

666

turgie (?), de veranderde praktijk (?); N.B. de vraagtekens heeft de auteur zelf
achter deze hoofdstukjes geplaatst!
De overwegingen over deze punten, in
verstaanbare taal geschreven, zijn bedoeld voor allen die zich bezig houden
met volwassenenkatechese op dit punt:
prediking, gespreksgroepen, katechese
voor enigszins verder gevorderden. Het is
zonder meer hartverwarmend hoe iemand
die in de 40er jaren zelf in verrukkelijk
geschreven boekjes de toenmalige vernieuwing in de sacramententheologie sterk
bevorderd heeft, nu nog met ontwapenende welwillendheid en openheid de nieuwste ontwikkelingen kan volgen en uiteenzetten. Jammer dat hij de Nederlandse
bijdragen in deze in de 60er jaren slechts
uit de zoveelste hand kent – de zoveelste
samenvatting van de zoveelste samenvatting, als u begrijpt wat ik bedoel; daardoor komen deze niet zuiver door in dit
boekje. Geregeld wordt ook het belang
van bepaalde ontwikkelingen voor het
oecumenisch gesprek aangeduid. Een goed
en nuttig boekje.
S. Trooster

Hubert Frankemdlle, Glaubensbekenntnisse. Zur neutestamentlichen Begrundung unseres Credos
Patmos-Paperback, Patmos-Verlag, Dusseldorf 1974, 144 pp., DM. 16,–
Wat deze jonge exegeet aan de katholieke
theologische faculteit in Munster in dit
boek aanbiedt, is in meerdere opzichten
verrassend. Allereerst de inhoud: na enige
korte paragrafen over blijvende problemen inzake de formulering van geloofsbelijdenissen en – anderzijds – de noodzaak het gezamenlijk geloven in dergelijke belijdenissen uit te zeggen, komt
schr. in zijn eerste hfdst. al onmiddellijk
op zijn eigen thema, de ontwikkeling van
de latere credo's uit de vroegchristelijke
belijdenissen in de geschriften van het
Nieuwe Testament. Worden in dit hfdst.
vooral nog tendensen in deze ontwikkeling aangegeven, in een volgend worden
de talloze bijbelse geloofsbelijdenissen
zorgvuldig op inhoud, `Sitz im Leben'
e.d. onderzocht. Het meest boeiend is het
derde hfdst., waarin uit deze ontwikkelingen in de eerste eeuwen christendom
criteria worden gehaald voor het vormen

van nieuwere formuleringen van het aloude geloof in Jezus, de Christus. Uit
meergenoemde ontwikkelingen kan afgeleid worden, dat geloofsbelijdenissen een
min of meer historisch karakter dragen,
omdat eerste vereiste is dat ze verstaanbaar zijn. Dit verklaart ook een grote
pluriformiteit in formuleringen, met behoud van de kern: geloof in het mysterie
van Jezus, de Christus, en de wezenlijke
heilsfeiten in zijn bestaan, zijn unieke
verhouding tot God op de eerste plaats.
Zulke geloofsbelijdenissen behoeven uiteraard geen volledige opsommingen te zijn
van alles wat in de loop der tijden maar
aan geloofswaarheden is uitgesproken.
Ook een geloofsbelijdenis die op eigentijdse wijze de kern van ons geloven uitspreekt, kan – uiteraard met behoud van
de eerbiedwaardige geloofsbelijdenissen
uit de eerste eeuwen daarnaast – volledig
authentiek zijn. Hier vooral ervaart men
een tweede verrassing: de vanzelfsprekendheid waarin de nieuwere inzichten
en werkwijzen van de hedendaagse bijbelverklaring worden gebruikt. Het is
vaak een verademing te ervaren hoe deze
jonge exegeet althans op dit gebied niet
meer wikt en weegt, maar rustig dit alles
gebruikt. Hetgeen nu ook weer niet wil
zeggen dat hij zijn studie als gesneden
koek opdient: sterke documentatie en gedrongen formulering eisen voortdurend
de aandacht van de lezer. Wanneer hij
dan ook in een laatste hfdst. suggesties
geeft voor schoolkatechese over dit onderwerp, kan men een glimlach niet onderdrukken. Maar ja, in Duitsland wordt
in deze wel meer geëist dan bij ons. Vanwege inhoud en presentatie toch een boek
dat sterk aanbevolen kan worden.
S. Trooster

Godsdienst
Bertrand S. J., Dominique, Un corps pour
l'Esprit
Desclée De Brouwer, Paris 1974, 240 pp.

Groot Nieuws voor U
Nederlands Bijbelgenootschap/Katholieke
Bijbelstichting, Amsterdam/Boxtel 1974,
632 pp., f 12,90
Bij het uitkomen van een nieuwe bijbelvertaling voelt men zich blij en teleur-
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gesteld tegelijk. Blij, omdat er nog steeds
vraag blijkt te bestaan naar de boodschap; teleurgesteld, omdat vertalingen in
de omgangstaal nooit goed de grondtekst
kunnen weergeven. Ook dit `Groot Nieuws
voor U' is een zg. dynamisch-equivalente
vertaling. De verantwoording zegt daar
het volgende over: Dynamische gelijkwaardigheid betekent niet, dat het nieuwe
testament omgezet wordt in de huidige
denk- en kultuurpatronen. De vertaling
brengt dan ook geen gegevens in de tekst
die uit andere bronnen stammen. Alleen
wordt soms, als de duidelijkheid het vereist, iets in het Nederlands uitgedrukt, wat
in het origineel wel besloten ligt, maar
daarin niet met zoveel woorden gezegd
behoefde te worden'. Als voorbeeld van
deze werkwijze en de gevolgen ervan
nemen we de eerste zin uit het evangelie
volgens Mattheus, die vanuit het Grieks
luidt: `Boek van de wording van Jezus
Christus, zoon van David, zoon van Abraham'. Mattheus refereert aldus openlijk en
uitdrukkelijk naar de beginverzen van het
Oude Testament, de wording van hemel
en aarde. In Groot Nieuws voor U luidt
dezelfde tekst: `Dit zijn de voorouders
van Jezus Christus, die afstamt van David
en via David van Abraham'.
Ook de proloog van het Johannesevangelie is nogal bewerkt. Het elementaire
woord `getuigenis' wordt met 'getuige'
weergegeven en in vers 19 zelfs weggelaten; misschien vonden de vertalers dat
het in vers 1-18 al genoeg malen was
voorgekomen. Een laatste voorbeeld is
vers 27. De weergave losmaken van de
schoenriem' is hier geworden tot `slavenwerk doen'. Aan de andere kant is een
onmiskenbaar voordeel van een dergelijke vertaling dat hij gemakkelijk leest en
goed in het gehoor ligt. Daarbij blijft het
wel de vraag of het de primaire opzet
van een bijbelse tekst is goed en vlot in
het gehoor te liggen. Men oordele zelf,
hetzij door de Griekse grondtekst te raadplegen, hetzij door verschillende andere
vertalingen met elkaar te vergelijken.
Panc Beentjes

W. Verkade (red.), Om het gelaat van een
nieuwe tijd
Het Wereldvenster, Baarn 1974, 224 pp.,
f 19,50
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Toen ik dit boek met de ondertitel `Verder
gaan met Jan de Koning' opensloeg, was
dr. de Koning een mij onbekend iemand.
Nu ik de laatste pagina's achter mij heb,
is het iemand geworden die — ondanks
zijn dood op 19 januari 1973 — levend is
geworden. Vooral zijn artikelen die verschenen zijn in De Smidse en in Groei
lezen alsof ze verleden week geschreven
zijn; niettemin dateren zij uit de tijd tussen
1930 en 1932. Het typeert de kracht van
deze pionier in de jeugdbeweging, de
voorzitter van de V.P.R.O., de academicus en theoloog die de figuur van Walter
Rathenau in Nederland heeft geïntroduceerd. Een warm boek en daarom aanbevolen.
Panc Beentjes

Dr. A. A. van Ruler, Reidans
Callenbach, Nijkerk 1974, 125 biz,

f

14,50

Mevr. J. A. van Ruler-Hamelink heeft —
zoals inmiddels vaste traditie aan het worden is — een aantal morgenwijdingen van
haar man gebundeld onder de titel 'Reidans', adventsmeditaties over Jesaja 4053. Het is bekend dat het werk van Van
Ruler aanslaat, maar met deze AVROmorgenwijdingen zal dat wat moeilijker
gaan; ze zijn stroef van stijl en nogal retorisch van inhoud. Zeer zeker niet de beste verzameling van zijn bijbelmeditaties.
Panc Beentjes

Christa Meves, Psychologische kijk op de
Bijbel
De Toorts, Haarlem 1974, 143 pp., f 19,50
De schrijfster, die het beroep van psychagoge (?) uitoefent, heeft geprobeerd zeer
bekende verhalen uit de Schrift (de zondeval, Jakob en Jozef, Daniël, Job, Jona,
de Apocalyps) vanuit de psychologie van
Jung te begrijpen, die met zijn archetypen dit o.a. op sprookjes heeft toegepast. Of het boek ook inderdaad de oersymbolen van het christendom een nieuwe dimensie geeft (zoals het omslag beweert), valt te betwijfelen. Dat houdt niet
in dat er in de Bijbel geen dromen, symbolen en gelijkenissen voorkomen die
herkenbaar zijn; maar dit boek van Meves
bewijst dat men in zijn goed bedoeld
psychologisch enthousiasme te ver kan

668

gaan, zoals bijvoorbeeld de uitleg van de
vier evangelistensymbolen, die de vitale
driften van de mens zouden weergeven
(pp. 106-107). Hierbij wil ik nog opmerken dat zij in plaats van de os het kalf
heeft gezet en voor de mens een aap heeft
ingevuld, het symbool van de seksualiteit.
Kortom, een boek om eens in een leeszaal door te bladeren, maar meer ook
niet.
Panc Beentjes

M. P. van Dijk, De uitdaging van het
neo-marxisme
Buijten & Schipperheijn,
Amsterdam 1974, 118 pp., f 7,90
De titel van het boek wekt verwarring
en is mijns inziens misleidend gebruikt.
De ondertitel geeft beter aan waar het
de auteur om gaat: `Bezwaren tegen het
zogenaamde politieke evangelie; Pleidooi
voor een evangelische maatschappijkritiek'. Van Dijk haalt fel uit tegen hedendaagse denkers als Bloch, Gardavsky,
Machovec, Marcuse, maar vooral tegen
theologen als Stille, Moltmann en Pannenberg die hij het bestaan van God ziet
ontkennen of het tot (louter) intermenselijke relaties terugbrengen. De 26 artikeltjes, die eerder in de Friese Kerkbode zijn verschenen, tonen duidelijk dat
ze afkomstig zijn uit de hoek van de Gereformeerde Kerken, waartoe de auteur
behoort.
Panc Beentjes

Prof dr M. Boertien, Het joodse leerhuis
Kok, Kampen 1974, 80 pp., f 7,90
Acht zondagavondlezingen over het instituut leerhuis', een term die tegenwoordig nogal eens ten onrechte wordt gebruikt voor bijeenkomsten (van christenen) waar men praat en soms bijbel leest.
Het joodse leerhuis is een wezenlijk element in de traditie van de Schrift, er
werd theologie bedreven die van blijvende waarde is. In vier studievakken, Miqra,
Midrasj, Halacha en Haggada, probeerde
men alle exegetische en levensproblemen
te benaderen. De uiteenzettingen over
deze studievakken zijn zowel in vakliteratuur als in populaire boekjes moeilijk
inzichtelijk te maken. Ook hier is dit weer

Boekbespreking

het geval. De midrasj op Exodus 15 die
de auteur voortdurend citeert, had ik
graag apart afgedrukt gezien en niet bij
stukjes en beetjes tussen de tekst.
Panc Beentjes

Jan Roes, Het Groote Missieuur 19151940. Op zoek naar de missiemotivatie
van de Nderlandse katholieken
Ambo, Bilthoven 1974, 223 pp.
In deze rijk gedocumenteerde studie wordt
een facet belicht van het `Rijke Roomse
leven' in Nederland tussen de twee wereldoorlogen. De auteur beperkt zijn onderzoek tot de `in de propaganda gehanteerde motivatie' zoals die te vinden is in
publikaties `die onder het kader van zielzorgers, docenten en opvoeders "gefunktioneerd" hebben, die bedoeld waren om
in hun kringen de missieijver te vergroten,
de missiegedachte te verbreiden en tot
deelname aan missiewerk en -actie aan te
sporen, opdat zij deze weer aan de hun
toevertrouwden zouden doorgeven' (p.
10).
De Bossche katholiekendag te Nijmegen
in 1917 vormde het hoogtepunt van de
`pioniersperiode'. Hier werd een eerste
stap gezet om de missiegedachte ingang
te doen vinden in bredere kringen en met
name onder priesters, leken, arbeiders en
vrouwen (p. 22). De jaren twintig zijn een
periode van `consolidatie en gedeeltelijk
zelfs van een lichte stagnatie' (p. 24). Zij
vormen een overgang naar de `bloeiperiode', waarin ook werd gestreefd om de
praktische missieactie meer te funderen
op theoretische grondslag.
In het kader van deze ontwikkeling kan
worden nagegaan hoe verschillende motieven voor missieactie naar voren werden
gebracht. Was deze in het begin van deze
periode sterk beïnvloed door een ware
romantiek rond de `held-missionaris',
zeer vlug werden pogingen aangewend
om deze te vervangen door het bewustzijn
van een universele missieplicht als `directe consequentie van katholiek denken'
(p. 65). Uiteindelijk werd missieplicht
meer en meer gezien als `een gewoon,
maar voornaam onderdeel van ons dagelijks apostolaat' (p. 147) en werd missieactie geïntegreerd in het normaal parochieleven en in de activiteiten van het
hele spectrum van katholieke verenigin-

669

gen inclusief de sportorganisaties.
De auteur heeft met dit werk een m.i.
belangrijke bijdrage geleverd niet alleen
tot de geschiedschrijving, maar ook tot
een sociologische analyse van het katholiek leven in Nederland. Het Groote Missieuur van toen verheldert in vele opzichten de problematiek zoals die zich rond
het huidige missiegebeuren heeft ontwikkeld. Het omvangrijk bronnenmateriaal
dat in deze studie is verwerkt, maakt het
verhaal uitermate levend zonder dat het er
minder leesbaar door wordt. Daarom zal
dit boek ook door de algemene lezer met
interesse ter hand worden genomen.
J. Boel

Carlo Rocca (red.), Dizionario degli instituti di perfezione
Edizione Laoline, Roma 1974, le deel
(Aa-Ca), 1727 col.
Zo pas kwam van de pers dit eerste deel
van een monumentaal werk: een encyclopedisch woordenboek waarin alle orden,
congregaties, priesterverenigingen en lekeninstituten zijn opgenomen evenals hun
stichters en stichteressen. Bovendien worden meerdere artikels gewijd aan het
monnikenleven in de Orthodoxie, het
protestantisme en het Boeddisme. Tenslotte worden heel wat aspecten van spirituele, sociologische en psychologische
aard onder een aantal trefwoorden samengebracht. Oorspronkelijk was een
werk in drie delen voorzien: het zijn er
zeven geworden, ook al hebben de samenstellers erover gewaakt beknoptheid en
overzichtelijkheid met volledigheid te verbinden.
Het werk is ook monumentaal in zijn
presentatie: de druk en de bladspiegel zijn
uitermate verzorgd en het fotomateriaal
en de illustraties zijn overvloedig. Wij
kunnen dan ook deze encyclopedie aanbevelen aan wie vlug, grondig en toch
overzichtelijk gedocumenteerd wil zijn
omtrent de behandelde onderwerpen.
Heeft dit eerste deel dan geen tekorten?
Vele zijn het er zeker niet; de meeste
blijken verbonden te zijn met elementen,
inherent aan het werk zelf. Wij geven er
drie aan. Vooreerst is er het feit dat sommige artikels aan Italianen of Italiaanse
onderwerpen gewijd heel wat langer uitvallen dan soortgelijke die niet-Italianen
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betreffen. Dit hangt samen met het feit
dat meer dan de helft van de redacteuren
zelf Italianen zijn. Maar kan het anders
voor een werk dat in het Italiaans wordt
gepubliceerd en door een Italiaanse redactieleiding tot een goed einde is gebracht? Anderzijds zijn de artikelen gewijd aan het Boeddisme en het protestantisme wel wat karig afgemeten. Laten we
echter niet vergeten dat het werk eerst en
vooral het katholieke kloosterleven on het
oog heeft. Tenslotte valt het op hoe volledig alle mogelijke kloosterinstituten worden vermeld: ook deze die sinds lang verdwenen zijn (b.v. de Amadeiti, de Bethlehemieten, de orde van Calatrava, enz.) of
maar een heel kort bestaan hebben gekend (b.v. de Blancs-Manteaux). Toch
leken ons enkele orden niet vermeld. Daar
dit boekdeel nog geen algemeen overzicht
der trefwoorden bevat, is het echter onmogelijk uit te maken of zij niet in één
der latere delen zullen opgenomen worden.
Van harte wensen wij dat de volgende
delen op hetzelfde peil mogen staan als
dit eerste. Dan zal deze lijvige encyclopedie, die ongemeen geduldig en onverdroten opsporingswerk heeft gevraagd, een
uitermate nuttig werkinstrument zijn.
Raymond Hostie

Wetenschappelijk allerlei
Boer, Theo de en André J. F. Kobben,
Waarden en wetenschap
Ambo, Bilthoven 1974, 399 blz., f 20,Dobzhansky, Th., Mens, intelligentie en
erfelijkheid
Lemniscaat, Rotterdam 1974, 110 blz.,
f 15,90, BF. 255
Grzimek, Prof. dr. Bernhard, Grzimek
over knaagdieren, hazen en konijnen
Prisma, Spectrum, Utrecht/Antwerpen
1974, 158 blz., f 5,90
Grzimek, Prof. dr. Bernhard, Grzimek
over roofvogels en uilen
Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1974, 114
blz., f 5,90
Grzimek, Prof. dr. Bernhard, Grzimek
over zangvogels van West-Europa
Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1974, 160
blz., f 5,90
Grzimek, Prof. dr. Bernhard, Grzimek
over katten, leeuwen en tijgers
Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1974, 140
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blz., f 5,90
Grzimek, Prof. dr. Bernhard, Grzimek
over apen
Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1974, 1755
blz., f 5,90

Dr Rene Lindekens, Inleiding tot een
analyse van boodschappen volgens strukturele, linguïstische methode
Centrum voor Communicatiewetenschappen, Werkdocument n. 3, Leuven 1972,
73 pp.
R. Lindekens doet in deze brochure niet
veel meer dan beknopt de bekende geschriften van Barthes (Eléments de Sémiologie) en Greimas (Sémantique structurale) parafraseren en resumeren. Het
kan zijn nut hebben, al vragen we ons af,
of gezien de taalakrobatiek (een soort
fran-landais) waarin dit opstel geschreven
is, de lezer of student niet beter grijpt
naar de oorspronkelijke Franse werken.
Eric de Kuyper

Doede Nauta, Het Modelbegrip in de
wetenschappen. Logica en Model
Wetenschappelijke Uitgeverij, Amsterdam 1974, 288 blz
Dit zou nu eigenlijk de literatuur moeten
zijn voor de vermoeide zakenman. Een
stuk hogere wiskunde, vreemd van iedere
toepassing. De mooiste paradoxen worden
er behandeld die daarin voor kunnen komen. De vraag naar het voorkomen van
een grootste priemgetal b.v. maakt onderdeel uit van wiskunde als een spel.
Ook de logica die op meesterlijke wijze
kort in een hoofdstuk wordt samengevat,
is hier niet meer de kunst van de overtuiging en de controle op redeneringen, maar
is puur spel geworden. Maar dan wel een
spel dat als schaak of zo de geest scherpt.
Bij het lezen van dit boek mag men niet
afdwalen.
Uitgangspunten zijn dat er steeds een of
andere `wereld' model is voor de taal.
Daarbij is de taal er feitelijk eerder dan
het model. Bij de formule wordt een model gezocht. Een volkomen idealistisch
standpunt dus. Daarbij wordt kennis van
waarheid voorondersteld. Op dogmatische wijze wordt het synthetisch oordeel
a priori verworpen omdat `de euclidische

meetkunde niet absoluut waar is'. Alsof
we dat oordeel niet voor andere doeleinden nodig hebben, bijvoorbeeld voor de
eerste constatering van overeenkomstigheid en verschil. Van model worden zeker tien verschillende definities gegeven.
Bij tijd en wijle wordt dan, waarschijnlijk ten behoeve van de niet wiskundige
lezer, of de vermoeide zakenman waarop men toch wel mikt, uiteengezet wat het
nut is van dit verhaal. Dat ligt dan in de
computerhoek.
Al met al een fijn boek om te lezen. Maar
je moet het leuk houden en dit soort wiskunde nooit anders zien dan als spel,
waaraan geen praktische noch filosofische consequenties verbonden zijn.
C. J. Boschheurne
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Jos De Haes (t) en Hubert Van Herreweghen, Gedichten 73
Davidsfonds, Leuven 1974, 77 pp., BF. 60
Voor deze bloemlezing werd een keuze
gemaakt uit een dozijn tijdschriften uit
Noord en Zuid, vooral echter uit Maatstaf, Dietsche Warande en Belfort en De
Gids. 36 dichters komen aan het woord
van wie A. R. Holst (0 1888) de oudste en
R. Devriendt ( 0 1948 de jongste is. Meer
dan de helft van de dichters is ouder dan
40 j. Deze kwantitatieve gegevens zeggen
natuurlijk niet veel over de inhoud en de
waarde van deze bloemlezing, maar zij
kunnen wellicht enigszins duidelijk maken
dat iemand anders dan Van Herreweghen
een totaal andere bloemlezing had kunnen samenstellen. Aangezien niet voor
alle belangstellenden alle tijdschriften tegelijk toegankelijk zijn, blijft zo'n onderneming als `Gedichten 73' een goede zaak
en neemt men er de onvermijdelijke subjectiviteit in de keuze wel op de koop bij.
De bloemlezing wordt ingeleid met een
in memoriam Jos De Haes, op 1 maart
1974 overleden. Negenmaal heeft hij met
Van Herreweghen deze bloemlezing samengesteld. In het opgenomen gedicht
`Een kus in Ter Kameren' (p. 33) lijkt
het dat Jos De Haes in de hortende syntaxis en de wurgende beeldspraak vergeefs geprobeerd heeft de naderende dood
te bezweren.
J. Gerits

Heinrich Boll, Die verlorene Ehre der
Katharina Blum oder: Wie Gewalt entstehen and wohin sie f iihren kann. Erzáhlung
Kiepenheuer & Witsch, Köln 1974, 189
pp., DM. 19,80
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Laten we eerst vaststellen dat dit werk
niets te maken heeft met de Baader Meinhoff-affaire of dat er enige gelijkenis is
met Bolls vorige werk. Met het eerste is
in zoverre een verband aanwezig dat in
de eerste laag dit verhaal een aanval is op
de rioolpers. Bildzeitung wordt als 'Zeitung' ten tonele gevoerd. Een vrouw die
toevallig een gezochte misdadiger heeft
leren kennen, wordt het slachtoffer van
de sensatielust van dit blad en doodt uiteindelijk de verslaggever die de stukken
over haar schrijft. In dit opzicht hebben
we ook te doen met een zuiver voorbeeld
van een `krimi'. Zelfs de daarin steeds
voorkomende opmerking `dit is geen roman, maar werkelijkheid', is aanwezig.
Men kan echter in deze kleine roman ook
duidelijk de trekken van de existentialistische roman erkennen. Langzaam maar
zeker verliest de hoofdfiguur alle relaties
met de buitenwereld. Katharina vernielt
zelfs haar woning van binnenuit, door
alle drankflessen tegen de muren stuk te
gooien. Tot de moord komt ze als haar
tante, die haar voornaamste vertrouwensfiguur is, zich voor het eerst een nacht
heeft afgezonderd met Taube, die dan een
ex-nazi blijkt te zijn. Van hem neemt zij
het wapen waarmee ze de moord begaat.
De moord is dus als het ware mogelijk
door de oorlog. De oorlog, die ook in dit
werk de achtergrondmelodie blijft bepalen. De hoofdfiguren zijn wie ze zijn
door hun lot in de oorlogstijd.
Vanuit die achtergrond pleegt Katharina
door de moord feitelijk maatschappelijke
zelfmoord. Als men dit centraal stelt,
blijkt dat Katharina in wezen niet de
hoofdfiguur van dit werkje is. Van haar
wordt zelfs uitdrukkelijk gezegd dat haar
leven en haar toekomstplannen door de
gevangenisstraf niet noemenswaard veranderd worden. Weliswaar lijkt het of zij
zich totaal opoffert voor haar geliefde
Ludwig, maar haar werkgever en zijn
vrouw, de Blorna's, brengen door zich
voor haar in te zetten een veel completer
offer. Ook zij worden dan middelpunt van
aanvallen van de rioolpers, wat hem als
advocaat al zijn cliënten kost en haar
haar positie in een architectenfirma.
Daaruit volgt dan ook het geweld waar
het in dit boek om gaat. De moord wordt
in een slothoofdstuk vluchtig verteld, nadat al gesproken is over alle gevolgen van
die moord. Het boek groeit in geen enkel
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opzicht naar die moord toe. Maar het
groeit wel toe naar de zorgvuldig beschreven slag die Blorna zijn grootste
cliënt Straubleder in het gezicht geeft.
Daarbij vloeit wat bloed. Dan is Blorna
weer volledig zichzelf geworden. Zijn
maatschappelijke zelf-beheersing is heen.
Hij gebruikt geen deodorant meer. Men
ruikt hem zelf.
Aanduidingen zijn er van veel wat ook in
andere werken van Bdll voorkomt. De
christelijke organisatie, de kerk, de eenzaamheid, het gebruik van de telefoon als
vorm van vervreemd contact. We vinden
dan nog spot met de stijl en de formatie
van het proces-verbaal. Ook is er nog een
eet- en drinksymboliek die aan LéviStrauss doet denken. Dat alles gegoten in
de vorm van een reportage over een reportage.
C. J. Boschheurne

Wilhelm Meier, Das Prinzip des Unerwarteten bei Jean Giraudoux. Retorische Verfremdung and preziose Denkweise
Akadem. Verlagsgesellschaft, Frankfurt
1973, 213 pp., DM. 21,-In deze erg volledige, daardoor toch wat
saaie analyse van het preciositeits-principe bij Giraudoux (roman en drama) luidt
het verdict negatief; de aangetoonde stijltechniek blijkt een systematische verdoezeling in te houden van enig fatsoenlijk
denkniveau. De literair-esthetische associatietechniek waarmee Giraudoux te
werk gaat, blijkt te steunen op drie modulaties: het bij elkaar plaatsen van wat
verschillend is, het aanvaarden van wat
elkaar tegenspreekt, de promotie van het
banale. Het resultaat is logischerwijs dat
zowel de thematische waardeninhoud als
de dramatische samenhang onder het verstikkende klatergoud verdwijnen. Het
maakt deze auteur uiteindelijk volkomen
ongrijpbaar inzake levenshouding en -beschouwing; het reduceert zijn continue
schrijfwerk tot formalistisch bellenblazen,
tot een geautonomiseerd mechanisme van
het vormspel. Bovendien blijkt Giraudoux' stijlrepertoire nog erg beperkt te
zijn; retorische afwisseling is hoogst zeld.
zaam. S.'s analyse wil in de eerste plaats
een methodische bijdrage zijn en blijven,
Eerder dan voor zijn object een definitief
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perspectief uit te tekenen, poogt S. zijn
analytische exegese overtuigend te maken.
Verrassend is daarbij dat het toch wel positivistische collectiebedrijf de stijl- en gedachtenfiguren weet te interpreteren tot
ijle ideologische schema's.
C. Tindemans

Herbert Scherer, Burgerlich-oppositionelle Literaten and sozialdemokratische Arbeiterbewegung nach 1890. Die `Friedrichshagener' and ihr Ein f lust auf die
sozialdemokratische Kulturpolitik
Metzler, Stuttgart 1974, 270 pp.,
DM. 32,–
Omstreeks 1890 ontstaat er te Berlijn
binnen de burgerlijke intelligentia die de
literatuur als produktiearea opeist, een
beweging naar links toe. Ontstaan uit de
(ethisch-didactisch geïnspireerde) behoefte tot het opvoeden en opleiden van het
massaproletariaat in voïkshogeschoolachtige cenakels, heeft ze ook een bepalende
invloed uitgeoefend op de cultuurpolitiek
van de sociaaldemocratische beweging.
Waar deze literatoren (enkele erg wouldbe) vandaan kwamen, welke literaire en
ideologische stellingen ze vertegenwoordigden, wordt in dit detailrijke boek nagegaan. Mogen namen als W. Bdlsche,
W. Hegeler, L. Jakobowski, F. Hollander,
H. Land en B. Wille (nagenoeg allemaal
betrokken bij de oprichting en/of leiding
van de Freie resp. Neue Freie Volksbuhne te Berlijn in de jaren 90) thans verschaald zijn, hun initiatief en werkintentie, discussie en invloed, vooral hun ideologische nawerking (met bv F. Mehring
als rechtgeaard marxist en notoir tegenstander wat alvast in de geschiedenis van
de sociaaldemocratische partij in Duitsland doctrinairprogrammatische repercussies heeft gekend) hebben een wezenlijk
moment betekend in de intieme theorie en
empirie van de sociaaldemocratie, en echt
niet alleen in Duitsland; vele van deze historische problemen (bv. het begrip `revisionisme' of het theoretische `anarchisme') blijven zowel binnen de literatuur
als in de politieke evolutie tot vandaag
toe als constante documenten van een
kerndiscussie aanwezig.
C. Tindemans
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P. van de Voort, Aruba's recht op zelfbestemming.
Het ontkennen van het feit dat op Aruba een bevolking woont van geheel
eigen aard en geheel verschillend van de overige Antillianen, is hetzelfde als
het niet willen accepteren van een vaststaand feit. Daarmee begint de auteur
zijn artikel en hij werkt nader uit welke problemen dit geeft in verband met
onafhankelijkheid. Hij geeft tevens zijn mening, wat een acceptabele oplossing zou zijn.

Alfons Van Impe, Culturele apartheid voor blanken
Ook de blanke bevolking in Zuid-Afrika is aan strikte beperkingen, met
name op cultureel gebied, onderworpen. De auteur peilt naar de achtergronden van dit soort censuur, vergelijkt de nieuwe met de oude censuurwet en
gaat in op het conflict en de nogal onverwachte reactie van de rechters
rondom de veroordeelde roman van André Brink `Kennis van die Aand'.

Eduard Versluys, De ongenaakbaarheid van de grote
ondernemingen
Het is een koud kunstje om de grote ondernemingen verantwoordelijk te
stellen voor alles wat maar enigszins verkeerd loopt in onze samenleving.
De auteur onderzoekt enkele mechanismen van dit groeiend antagonisme:
de ondanks alle computers falende informatieverwerking, de gebrekkige of
onbestaande dialoog tussen de top en het kader binnen de onderneming, en
de miskenning of de negatie van de nieuwe finaliteit van de onderneming in
onze totaal veranderde maatschappij.

Jacques De Visscher, 'Taferelen uit een huwelijk'
van Ingmar Bergman
De laatste film van Bergman is meer dan het verhaal van één mislukt huwelijk. Het is een exempel waarin Elckerlyk zichzelf herkent als lid van een
maatschappij die de `ziel' van de mens heeft afgeschreven en hem daardoor
-- op vaak onherroepelijke wijze — van zichzelf en van zijn lotgenoten vervreemdt.

Georges De Schrijver, Geloof en christelijke praxis
Christen wordt men (hoegenaamd?) niet door leerstellige uitspraken, maar
wel (uitsluitend?) door de daad en de inzet van de liefde. Omwille van deze

stelling — en haar uitdagende formulering — werd Jean Kamp, de auteur
van `crédo sans foi, foi sans crédo' als catechese-leraar geschorst. Dit artikel
probeert, onbevangen maar niet on-kritisch, de uitdaging van Jean Kamp
au sérieux te nemen.

L. Bartalits, De situatie in het Midden-Oosten
De auteur vestigt de aandacht op de wapenleveranties, op de rol van de sjah
van Perzië en op de situatie rond de Straat van Ormoez en de Perzische
Golf.

Joseph Curran, Een Amerikaanse kijk op de Europese
politieke eenwording II
Na een paar concrete toepassingen van zijn mening dat intergouvernementeel overleg geen resultaten heeft ten aanzien van het Midden-Oosten, de
Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, geeft de auteur enige suggesties voor
een efficiënt pogen om te komen tot een Europese eenwording. Zoals hij zelf
zegt: gezien door een Amerikaanse bril.

Aruba's recht op zelfbestemming

P. P. C. H. van de Voort

Naar mijn bescheiden mening — ik heb sinds 1952 op Aruba gewoond —
is het ontkennen van het feit dat op Aruba een bevolking woont van geheel
eigen aard en geheel verschillend van de overige Antillianen, precies hetzelfde als het niet willen accepteren van een vaststaand feit. Degenen van
de Nederlandse politici -- nog onlangs De Gaay Fortman over de fragmentering in de Caribbean -- die de ogen sluiten voor de werkelijkheid, zijn
echter legio. Ik ben bang dat dit wat dieper gaat; wie het verlangen van de
Arubaan naar de `status aparte' als reëel aanvaardt, aanvaardt daarmede
het feit van de onbestaanbaarheid van de Nederlandse Antillen.
Nuchter bekeken gaat het om twee eilanden, die, eenmaal de statuutband
met Nederland doorgeknipt, het zelf wel redelijk rooien kunnen: Curagao
met zo'n 150.000 inwoners (65 % van de Antilliaanse bevolking) en Aruba
met 61.000 inwoners (26 % ); het restant, een magere 9% is dan verdeeld
over vier eilanden waarvan de Bovenwinden (samen zoiets van 5%) 900 km
van Curagao verwijderd zijn. Valt Aruba `uit het verband' dan blijft over
Curagao met dan zo'n 11% van de rest van de Antillianen, waarvan meer
dan de helft zo'n 900 km ver weg; wat heeft dan het kostbare `Landsapparaat' voor zin? Bovendien: wat moet er dan gebeuren met de Bovenwinden?
Tot begin 1974 behoefde men zich daar geen zorgen over te maken, dacht
men; het was weliswaar een rommelig ongeordend geheel met geen telefoon,
allerellendigste wegen en prachtige woningen langs geiten- en koeienpaden,
onbegaanbaar voor auto's, maar dat was nu eenmaal de prijs voor een snelle
groei (de bevolking verdubbelde de laatste vijf jaar); thans is dat hele drogbeeld in elkaar geklapt en realiseert men zich in Curagao dat de Bovenwinden, gedurende 22 jaar zo achteloos `meegeregeerd' vanuit Curagao, wel
degelijk een probleemgebied zijn dat heel wat energie en technische vaardigheid zal vergen om er wat van te maken; het is waarachtig niet zo aantrekkelijk om daar nu ook mee opgescheept te zitten.
De kardinale fout die in de diverse commissies die zich buigen over de toekomst van de onafhankelijke Antillen gemaakt wordt, is dat men de werkelijkheid niet wenst te zien; dat men de Antillen ziet door het matglas van het
imaginaire Land waardoor de werkelijkheid verdoezeld wordt. Alleen dan,
als men dat matglas weghaalt, niet praat met de `centrale regering', maar
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met de eilandelijke besturen, onderkent men de werkelijkheid. Die werkelijkheid is nog onlangs naar voren gekomen in het topoverleg op eilandelijk
niveau dat gehouden werd in Aruba; het eiland St. Maarten, ten prooi aan
de fratsen van vakbondsleider Willy Haize — goochelaar van beroep en
echt wel een schilderachtige figuur met zijn ijsmuts en wijd gedrapeerd heel
kleurig maar toch smaakvol lawaai'-hemd —, schitterde door afwezigheid;
er ontsponnen zich felle debatten tussen de leider van Frente Obrero, Papa
Godett, bekend uit de meidagen van 1969, en Betico Croes, de voorvechter
van de status aparte.
Heeft Betico Croes nu zo ongelijk? Neen, voor wie art. 73 en 74 van het
Handvest van de Verenigde Naties goed leest. Daar staat (vertaling Staatsblad F 321) o.a. dat het de verplichting van het moederland is `zelfbestuur
te ontwikkelen, de politieke aspiraties van de volken behoorlijk in aanmerking te nemen en hen bij te staan in de geleidelijke ontwikkeling van hun
vrije politieke instellingen, overeenkomstig de bijzondere omstandigheden
van ieder gebied en zijn volken en hun verschillende stadia van ontwikkeling'; ik lees dat zo, dat als eenmaal vaststaat dat Aruba een eigen `volk'
heeft, dat thans leeft binnen het kader van wat wij de Nederlandse Antillen
gelieven te noemen, dat dan Nederland bij het bepalen van de datum van
onafhankelijkheid die datum niet eerder vast kan leggen dan wanneer de
verhouding van Aruba tot het restant van de Nederlandse Antillen behoorlijk geregeld is. Anders gezegd: er bestaat in de Nederlandse Antillen een
minderheidsprobleem t.a.v. het eiland Aruba, dat nog niet tot uitbarsting
is gekomen omdat tot nu toe Aruba, dank zij de vooruitziendheid van thans
wijlen Henny Eman, acht zetels kreeg toegewezen in de Staten van de Nederlandse Antillen. Aldus is Aruba in staat geweest, ondanks alle centralistische tendensen, zich te handhaven tegen Curagao met 2,5 maal zoveel
inwoners, omdat geen enkele centrale regering het buiten de stemmen van
Aruba kon doen; maar dat zegt niet dat dat zo blijft als de Antillen eenmaal
onafhankelijk zullen zijn. Het is een volkomen gerechtvaardigde wens van
de Arubaan dat hij eerst wil weten wat er met Aruba gaat gebeuren voordat
hij er in toestemt de band met Nederland door te knippen. De pragmatische
oplossing die het minderheidsprobleem Aruba tot nu toe gevonden heeft,
verdwijnt zodra de rest van de Antilliaanse bevolking zich eensgezind tegenover de Arubaan schaart; er hoeft maar een op Aruba geboren Antilliaan
van niet-Arubaanse afkomst, eenmaal in de Staten gekozen, zich te scharen
aan de zijde van de overige niet-Arubanen en het is met die oplossing gedaan; dan is het minderheidsprobleem er in volle omvang met het risico
van een Caraïbisch Cyprus en een lijn, die Aruba ten westen van San Nicolaas zuiver Arubaans en ten oosten van die lijn `overig Antilliaans' maakt.
Een aardig grapje nu, maar stel je eens voor dat het werkelijkheid wordt.
Dat de `onafhankelijke' Antillen lid van de Verenigde Naties worden staat
als een paal boven water; is het dan zo leuk als die staat meteen al de aan-
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dacht moet trekken door een minderheidsprobleem, omdat de vroegere
peetouders in politieke blindheid dat probleem niet voordien hebben willen oplossen? Dat zal toch voorwaar geen pluim zijn op de hoed van het lid
van de Verenigde Naties, Nederland sec, dat zich met succes geweerd heeft
in de rapportagekwestie t.a.v. Suriname en de Nederlandse Antillen naar
aanleiding van art. 73 van het Handvest. Ik geloof niet dat de leider van
de `status aparte'-beweging op dit ogenblik formeel kans heeft zich te wenden tot de Algemene Vergadering van de V.N.; maar dat wordt anders indien de Staat van de Nederlandse Antillen formeel gecreëerd wordt en zich
duidelijk een minderheidsprobleem aftekent. Aanvaardt men dat op Aruba
een eigen volk leeft, dan aanvaardt men het recht op zelfbeschikking van
dat volk als een van de rechten van de mens; het ontkennen dat op Aruba
een eigen volk leeft, is het blind zijn voor de werkelijkheid; ergo is het slechts
common sense te zorgen dat nu de zelfbeschikking van dat volk geregeld
wordt voordat de Antillen een eigen staat worden.
In welke vorm dat moet geschieden, is een ander punt; een onafhankelijk
Aruba valt helemaal niet zo uit de toon bij andere `onafhankelijken': Aruba
192 km2 met 61.000 inw.; Bermuda 53,3 km 2 en 53.000 inw.; Seychelles
277 km2 en 53.000 inw.; St. Kitts en Nevis 303 km 2 en 45.000 inw.; Antigua
280 km2 en 62.000 inw.; Grenada 344 km2 en 105.000 inw.; St. Vincent
389 km2 en 90.000 inw.; St. Lucia 616 km2 en 100.000 inw. enz. enz. Maar
het is eigenlijk een compliment voor Nederland en een bewijs voor de nuchterheid waarmede Aruba haar eigen probleem beziet, dat men opteert voor
een blijvende band met Nederland. Waarom accepteert Nederland dat eigenlijk niet? Omdat men vreest dat men dan ten eeuwige dage met de Antillen
blijft opgescheept? Kon wel eens waar zijn. Wie de eilanden kent, komt t.a.v.
Aruba tot de slotsom dat men daar weet wat men wil; dat men de administratie behoorlijk onder de knie heeft en dat men voldoende kritisch is tegenover zichzelve en niet zonder humor spreekt van `Betico El Rey'; maar men
beseft terdege wat het doorsnijden van de band met Nederland met zich
medebrengt en voelt daar (nog) niets voor. Op Curagao begrijpt men zeer
wel wat het betekent als Aruba uit het `verband gerukt wordt' ; dat betekent
niet meer of minder dan het einde van het gehele kunstmatige landsapparaat', omdat het zinloos is de fictie nog vol te houden voor Curagao en de
11% van de bevolking die dan buiten Curagao leeft.
Wat dan de oplossing is? Moeilijk te zeggen, zo moeilijk zelfs dat thans op
Aruba een half departement (Staatkundige Structuur) onder niemand minder dan Dr. Boelie van Leeuwen (schrijver van De rots der struikelingen)
zich daarmede bezighoudt. Om hier zo even in een vloek en een zucht een
oplossing te geven zou van een euvele overmoed getuigen; wat te doen met
politie, rechtspraak, geldeenheid enz. is echt niet zo eenvoudig; het naschrijven van de regelen van de Zwitserse confederatie — nog het meest geijkt lijkt mij — zal evenmin eenvoudig zijn; het systeem is daar eeuwenlang

678

P. P. C. H. van de Voort

gegroeid en in de praktijk getoetst; maar de kantons zijn samengedrongen
in één landsgebied terwijl de Antillen letterlijk 900 km uit elkaar liggen.
Bovendien zouden de Antilliaanse kantons wel erg ongelijkwaardig zijn;
volgens de cijfers per 1 januari 1974 in verhouding: 65 : 27 : 3.5 : 4.3 : 0.6 :
0.4. En toch meen ik dat daar de enige oplossing ligt: een federatie van vier
`eilandgebieden' (St. Maarten, Saba en St. Eustatius één `kanton') met een
losse band, zo los, dat van een centraal gezag eigenlijk geen sprake is; meer
van een vertegenwoordiging als eenheid naar buiten.
Maar de recente gebeurtenissen in St. Maarten snijden ook die mogelijkheid thans de pas af ; het gezagsvacuüm dat zich op St. Maarten geopenbaard
heeft, maakt het onmogelijk de Bovenwinden zo maar `los' te laten, tenzij
de decentralisatie zich zo ontwikkelt dat St. Maarten de vrije hand krijgt
die het jaren lang ontbeerd heeft. Als men zich echter realiseert dat door het
Bestuurscollege van St. Maarten een programma is ingediend van liefst
NAf1. 176 miljoen en als men zich daarbij realiseert (verslag van de parlementaire delegatie kamerstukken 1973-'74 13010) dat datzelfde Bestuurscollege de eigen inkomsten op 6.3 milj. Antilliaans taxeert (opbrengst belastingen gehele Nederlandse Antillen 1971 176.7 miljoen, dat is NAfi. 774
per hoofd; voor St. Maarten zou dat dan moeten zijn ongeveer 8 milj.) dan
krijgt men even een beeld van de vraagstukken waarvoor men zich ineens
gesteld ziet.
Redelijkerwijze moeten we aannemen dat een overheidsorgaan geen grapjes maakt over een zo ernstig iets; dat betekent derhalve dat degene die
moet zorgen dat deze bedragen er komen (in eerste instantie de Nederlandse
Antillen) toch wel een vinger in de pap zullen willen hebben bij de besteding ervan en wat blijft er dan over van de gevraagde zelfstandigheid?
Ik geloof derhalve dat de kreet van Nederland `onafhankelijkheid voor de
Nederlandse Antillen NU' niet reëel is en in duidelijke strijd met de verplichtingen die Nederland op zich nam t.a.v. de Nederlandse Antillen toen
het het Handvest van de Verenigde Naties ondertekende en zich —1954 —
ontslagen achtte van verdere rapportage-plicht. Onafhankelijkheid kan pas
aan de orde komen zodra de interne aangelegenheden van de Nederlandse
Antillen geregeld zijn; daarbij staat centraal het recht van Aruba als het
recht van elk eigen volk op een zodanige regeling dat een kennelijk dreigend
minderheidsprobleem nimmer kan ontstaan; dat betekent voor elk nuchter
denkend mens dat de Nederlandse Antillen zoals die thans bestaan en thans
ingericht zijn en bestuurd worden, tot het verleden behoren. Het lijkt mij
daarom verstandiger dat `Den Haag' zich leert te verzoenen met deze realiteit en het fictieve `Land' niet meer gebruikt als een glaswand waarachter de
werkelijkheid verscholen kan worden. In plaats dat Den Haag zich wendt
tot Fort Amsterdam (zetel van de regering van de Nederlandse Antillen,
waar de Ministerraad vergadert) lijkt het mij verstandiger — en het topoverleg tussen de eilanden dat einde augustus plaatsvond in Aruba toont de
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wenselijkheid daarvan aan — dat `Den Haag' zich wendt tot Scharloo (zetel
van het Bestuurscollege van Curagao), tot Aruba, tot Bonaire en tot St.
Maarten als centrum van de Bovenwinden.
Als een federatieve staatsvorm, hoe los dan ook, gegeven is als de meest
praktische oplossing om de Antillen bij elkaar te houden, dan is het toch
wel zakelijk om nu vast kennis te gaan maken met de diverse onderdelen
van die federatie en lijkt het mij onzakelijk te blijven praten met de vertegenwoordigers van een staatsbestel (het Land) dat gedoemd is zichzelf
op te lossen. Dat is een politiek die heel wat beter in de Antillen zal vallen
dan de kreet `hoe eerder jullie onafhankelijk zijn, hoe liever dat ons is' ; immers die kreet doet chantage-achtig aan, ondanks alle lieve en verzachtende
nadien gesproken woordjes. Wat voor zin heeft het overigens nu afspraken
te maken met een gesprekspartner die er niet meer zal zijn als die afspraken
moeten worden nagekomen? Dan is het toch veel reëler meteen de koe bij
de horens te pakken en met de Eilanden aan tafel te gaan ziten.
Ik hoor ambtelijk Den Haag al zuchten; natuurlijk: men kent de heren van
het Land, men kent ook de heren van de Eilanden en een beetje op en neer
schuiven tussen Land en Eiland komt wel eens van pas; maar als dat straks
niet meer kan -- en daar ziet het echt naar uit — kan men nu, terwijl het
Land er nog is om al te parochiale wensen in een gesprek binnen de eigen
Antilliaanse kring te doen mitigeren, tenminste eens leren begrijpen wat er
leeft en zich bezinnen op de echte werkelijkheid: de door De Gaay Fortman
(terecht overigens) verfoeide fragmentarisatie en versplintering. Die is er
nu eenmaal; daar helpt niets aan. Het enige wat kan helpen is die werkelijkheid onder ogen te zien en daarvan uit te gaan en dan door verstandig praten
trachten uit die fragmentarisatie toch een geheel te smeden; moeilijk, maar
niet onmogelijk.
Men ontzegge de Antilliaan common sense niet; integendeel, in al de 23
jaren die ik er woon, is mij altijd opgevallen dat in het politieke spel de
Antilliaan leuzen zeer wel van de harde werkelijkheid weet te onderscheiden; politieke rijpheid kan hem niet ontzegd worden. Maar hem een patroon
opdringen dat hij niet wenst, dat is een geheel andere zaak. Per saldo zijn
de Antillen zes individuele eilanden; daarvan dient men uit te gaan, wil men
de Antilliaanse eenheid in verscheidenheid helpen bewaren.

Culturele

apartheid voor blanken

De nieuwe censuurwet van Zuid -Afrika

A. van Impe

Men mag zeggen dat in onze westerse democratieën de druk van de politieke
en kerkelijke overheid op de vrije meningsuiting aanzienlijk afneemt (behalve in radio en televisie), als gevolg van een voortschrijdende democratisering van het onderwijs, de gemakkelijker toegang tot gediversifieerde
nieuwsmedia en het groeiend politiek bewustzijn van steeds bredere lagen
van de bevolking. In totalitaire staten daarentegen neemt de censuur toe.
Zuid-Afri ka is geen dictatuur in de rechts-militaire of communistische betekenis die wij doorgaans aan dit woord hechten, alhoewel ook daar de controle van de overheid op de vrije meningsuiting toeneemt. De censuurwet
van 1963 werd in 1974 vervangen door een nieuwe wet, waarvan de bepalingen in tal van opzichten strenger zijn dan de vorige. 1 Deze wet is ook
zeer speciaal en uniek (trouwens alles in dit land is speciaal): zoals het past
in een land dat een etnische apartheidspolitiek huldigt, is de nieuwe censuurwet alleen toepasselijk op de blanke bevolking. De raciale minderheidsregering legt haar eigen bevolkingsgroep intellectuele en morele beperkingen op, die niet gelden voor Indiërs, negers of kleurlingen. Voor hen bestaan er dan weer afzonderlijke, aparte regels.
Waarom trekt deze blanke minderheid, die alle politieke macht in handen
heeft, ook niet alle v rijheden tot zich? Waarom zou zij naast haar politiek
en economisch overwicht ook niet op intellectueel, cultureel en moreel gebied met volle teugen genieten van de vrijheid die de macht haar biedt,
zoals in de oude Griekse stad-staat de aristocratische democratie zich die
toeëigende? Vanwaar deze discipline?

Een theocratie?
Dit eerder uitzonderlijk fenomeen kan alleen verklaard worden vanuit de
greep die de blanke kerkgenootschappen op de samenleving hebben. De
Zuidafrikaanse blanke samenleving is fundamenteel op politieke zelfbe-

1 De Zuidafrikaanse wet nr. 42 werd gepubliceerd in de Staatscourant van 9 oktober
1974.
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scherming en morele weerbaarheid ingesteld. De censuurwet is daarvan een
weerspiegeling.
Op de kernvraag naar de grond van de criteria waarop een politieke overheid morele normen kan vastleggen die gelden voor de hele bevolkingsgroep, gaf de wet van 1963 geen expliciet antwoord, maar de geest van de
wet en haar beschikkingen waren duidelijk genoeg: het volstond dat enig
bevolkingsdeel (bv. een kerk) bezwaar opperde tegen een of ander kunstwerk om gans de blanke bevolking te verplichten dit bezwaar te accepteren.
Sociologische of culturele differentiatie is niet voorzien. Overigens hebben
wij in Zuid-Afrika praktisch niemand ontmoet die bezwaren opperde tegen
het principe van een censuurwet als zodanig, zelfs niet in progressistische
kringen. Dit is alleen te verklaren vanuit dezelfde behoudsreflex die geheel
deze samenleving kenmerkt.
De gehele filosofie van de censuurwet gaat uit van de superioriteit van de
ch ristelijke beschaving zoals die in de calvinistische kerken wordt voorgehouden. Het diep conservatieve denkpatroon, waaruit ook het apartheidsbeleid is gesproten, heeft de censuurwet doordesemd en de geestelijke apartheid ten aanzien van de eigen blanke burgers geïnspireerd. De Staat bepaalt,
mede namens de calvinistische kerken, het openbaar geweten, en hij geeft
het individueel geweten geen ruimte om zich te ontwikkelen en zich een
zelfstandig oordeel te vormen over wat het wil aanvaarden of afwijzen, zelfs
niet wanneer het uitgaat van een filosofische of religieuze levenshouding.
Overal wordt bv. voorgehouden dat Europa decadent is, maar waarin die
decadentie zou bestaan mag niet worden geïllustreerd.
Alsof dit niet volstond, heeft de nieuwe wet van 1974 dit verplichtend calvinistisch karakter van de Zuidafrikaanse samenleving nog eens extra benadrukt in het eerste artikel: `Het streven van het volk van de Republiek van
Zuid-Afrika om een christelijke levensbeschouwing in stand te houden,
wordt bij de toepassing van deze wet erkend'.
Bewustzijnsvernauwing is het normale gevolg. Hoe dikwijls hebben Zuidafrikaners ons niet gevraagd hoe wij dachten over het naakt op de toneelscène, in de film en de schilderkunst? Dat de beperking van de vrije meningsuiting en de vrije circulatie van ideeën een weliswaar discreter maar indringender vorm van censuur is dan deze tegen het spectaculaire maar alles bij
elkaar banale naakt, was een antwoord dat helemaal niet paste in hun doorsnee-denkpatroon, en hen nogal onthutste.
Laten wij nu bondig de voornaamste beschikkingen van de wetgeving behandelen. Alvorens de culturele aspecten (geschriften, drukwerk, uitgaven,
foto's, beeldhouwwerk, weergaven, film en spektakel) nader te beschouwen,
moeten we iets zeggen over de informatieve kant van het ideeënverkeer:
pers, radio en televisie.
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De nieuwsmedia
De pers is virtueel vrij. De wet van 1963 was slechts van toepassing op kranten en publikaties die niet aangesloten waren bij de Persunie van ZuidAfrika, hetgeen dus betekent dat de georganiseerde pers zichzelf beperkingen oplegt, met name in haar kritiek op het regeringsbeleid. Weliswaar heeft
de regering een manende vinger opgestoken tegen de Engelstalige pers, maar
anderzijds zagen wij bv. in de kranten opzichtige advertenties voor pornografie, die men in Zuid-Afrika zelf niet kan krijgen, maar in het naburige
Lesotho of Swasiland wèl.
Men mag ook zeggen dat de radioberichtgeving vrij is. Wij hebben na onze
terugkeer in de Belgische kranten weinig gelezen over de septembergebeurtenissen in Laurengo-Marques, dat wij niet eerder in de Zuidafrikaanse
kranten hadden vernomen of via de radio gehoord. Hetzelfde geldt voor de
Bantoe-radio. Overigens kan de zwarte net zo goed Afrikaanse of Engelse
kranten kopen (naast kranten in Bantoe-talen) als hij de Engelse, de Afrikaanse of de Bantoe-zenders kan beluisteren. Om van buitenlandse zenders nog te zwijgen.
De zaken liggen echter anders wanneer het gaat over de politieke commentaren van de Uitsaaicorporatie, dat een onafhankelijk organisme heet te
zijn dat met openbare gelden werkt. De interpretatie en de duiding van de
door de persagentschappen geleverde informatie zijn er systematisch op gericht aan te tonen hoe slecht het overal in de wereld gaat, en hoe goed het
in Zuid-Afrika is. Interviews over na-Watergate in Amerika, over de permissiviteit in Nederland, de stuurloosheid en de economische neergang in
het Verenigd Koninkrijk, de excessen van de welvaartsstaat in Japan, de
communautaire spanningen in België, werden tegengesteld aan de orde, de
rust en de welvaart in Zuid-Afrika.
Er is in Zuid-Afrika nog geen televisie. Zij is normaal voorzien voor begin
1976, maar sommigen pleiten voor nieuw uitstel. Anderen halen er de
schouders voor op: de televisie zal er niet veel te betekenen hebben, niet
alleen vanwege de boycot door buitenlandse zenders, maar ook omdat een
aantal dingen `niet zullen mogen'.
Deze als het ware biologische angstreflex bevordert de geestelijke afzondering van een samenleving die ook geografisch al volkomen buiten de stromingen van de westerse beschaving ligt. De blinde cirkel waarbinnen het
blanke Zuid-Afrika zichzelf heeft opgesloten, remt een evolutie af waar het
land op den duur toch doorheen zal moeten. Dat zo'n doorbraak misschien
dramatische gevolgen zal hebben op politiek gebied, en bovendien aanleiding kan geven tot een grotere morele permissiviteit dan in Nederland (een
land dat in Zuid-Af rika aangewezen wordt als het prototype van Europese
decadentie), vermoeden en vrezen tal van `verlichte' Zuidafrikaners. Maar
verder durven zij blijkbaar niet denken.
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De oude en de nieuwe censuurwet
Dat de kunstenaar in zo'n geestelijk klimaat gedwongen wordt tot ofwel een
orthodoxe houding, ofwel een bijzonder marginale positie, is evident, dit
voorlaatste dan vooral als hij hete hangijzers gaat hanteren. De bedoeling
van de nu volgende rubriek is de mogelijkheden en beperkingen van de kunstenaar te situeren in deze socio-politieke context. Wij zullen hierbij de belangrijkste bepalingen van de vervallen wet van 1963 afwegen tegen de
nieuwe beschikkingen van de wet van 1974.
Wat mag de kunstenaar niet?
Is ongewenst, elke publikatie of elk voorwerp dat onbetamelijk of onwelvoeglijk is, of dat voor de openbare zeden aanstootgevend of schadelijk is;
elk voorwerp dat of elke publikatie die godslasterlijk is of voor de godsdienstige overtuiging of gevoelens van enig e bevolkingsdeel aanstootgevend is
(art. 5, § 2, a en b — wet 1963). Verder elke mededeling die een bevolkingsgroep van de republiek belachelijk of verachtelijk maakt, of die voor de
betrekkingen tussen de bevolkingsgroepen nadelig is, en elke mededeling
die de veiligheid van de Staat, het algemeen welzijn of de vrede en de goede
orde in het gedrang brengt (art. 5 c en d, wet 1963).
Een ieder -- wie dan ook — kan dus verzoeken dat een onderzoek wordt
ingesteld naar de ongewenstheid van om het even welke publikatie of
voorwerp (art. 8 wet 1963).
Wat in die zin onbetamelijk, onwelvoeglijk of aanstootgevend is, wordt
omstandig omschreven (art. 6 wet 1963)3:
1. a. ... als naar het oordeel van het hof de strekking bestaat om gedachten van personen die waarschijnlijk aan de uitwerking of de invloed daarvan zullen worden
blootgesteld, te verderven of te doen ontaarden;
b. ... als naar het oordeel van het hof waarschijnlijk schokkend of walgelijk zal zijn
voor personen die dit waarschijnlijk zullen lezen of zien;
c. ... als naar het oordeel van het hof op onbetamelijke wijze gehandeld wordt over
moord, zelfmoord, dood, gruwelijkheid, wreedheid, vechtpartij, ruzie, mishandeling, wetteloosheid, gangsterpraktijken 4, roof, misdaad, techniek van misdadigers
en misdaad, drinkerij, dronkenschap, handel in of verslaafdheid aan verdovingsmiddelen, smokkel, geslachtelijk verkeer, prostitutie, promiscuïteit, handel in
blanke slavinnen, losbandigheid, wellust, hartstochtelijke liefdestonelen, homoseksualiteit, seksuele aanranding, verkrachting, sodomie, masochisme, sadisme,
seksuele bestialiteit, vruchtafdrijving, geslachtsverandering, nachtleven, lichaamshoudingen, naaktheid, schamele of ontoereikende kledij, echtscheiding, huwelijksontrouw, overspel, buitenechtelijkheid, menselijke of maatschappelijke afwijking
of ontaarding, of een ander soortgelijk of verwant verschijnsel;
d. ... als naar het oordeel van het hof op enige manier de zeden worden ondermijnd.
(art. 6 wet 1963)

2 Cursivering van ons.
3 Voor de verstaanbaarheid hebben wij de Afrikaanse tekst in Algemeen Nederlands
omgezet.
4 `Rampokkery' in het Afrikaans.
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Men ziet: het lijstje is indrukwekkend, maar de opsomming is exhaustief,
en bakent zeer precies de domeinen af waarop de censuur eventueel kan
worden toegepast. Welnu, in de wet van 1974 is deze opsomming volledig
weggevallen, en wordt datgene wat censurabel is — zowel inhoudelijk als
naar de vorm — volledig overgelaten aan de mening van het organisme dat
daartoe is opgericht. We zullen verder zien dat dit organisme onder het
rechtstreeks gezag staat van de regering. De rechtsonzekerheid die hieruit
ontstaat, is alsnog niet te meten.5
Ook het tweede deel van art. 6 van de wet van 1963 is weggevallen, met
name dat de bedoeling van de persoon die eventueel in overtreding zou
worden genomen, geen element van appreciatie is. Alleen het blote feit telt.
Het is zeker een waardeerbare verbetering, dat deze bepaling is weggevallen.
In tegenstelling tot de wet van 1963 is met de wet van 1974 opnieuw toegelaten `stof in een publikatie van technische, wetenschappelijke of professionele aard die bona fide bedoeld is voor de benadering van of voor het gebruik in een bijzonder beroep of vertakking van de kunst, de letteren of de
wetenschap'. De goede trouw en de bedoeling worden dus als beoordelings-

element weer ingebracht. Wij hebben in academische kringen herhaaldelijk
de vrees horen uitspreken dat de nieuwe wet meer dan vroeger een fatale
rem op het wetenschappelijk werk zou zetten. Het komt ons voor dat juist
de nieuwe wet meer mogelijkheden biedt, al kunnen alleen toekomst en
praktijk hierop uitsluitsel geven.
De verboden handelingen waren `drukken, uitgeven, vervaardigen, maken
of voortbrengen' — `verspreiden, uitstallen, tentoonstellen, verkopen of te
koop aanbieden' — `invoeren' (art. 5 § 1 wet 1963). Bezit mocht dus, maar
een ongewenst of verboden voorwerp mocht men niet iemand anders tonen
of ter lezing geven, want dan `verspreidde men. Art. 8 van de wet van 1974
maakt ook `bezit' strafbaar. Maar wat is `bezit': eigendom? gebruik? De wet
zegt het niet.
Al deze verbodsbepalingen sloegen vanzelfsprekend op de literatuur, de
schilderkunst, de fotografie, enz.... en uiteraard ook op de film. Maar
voor de film kwam er nog bij (art. 10 wet 1963): bevordering van communisme, aanstootgevende voorstelling van het leger of openbare personaliteiten, vermenging van blanke en niet-blanke personen. Ook maakte de wet
geen onderscheid tussen openbaarheid en privacy. Privé-voorstellingen van
toneel of film vielen onder het begrip `openbaar' (art. 12 wet 1963). Deze
ongerijmdheid is in de wet van 1974 weggewerkt.

5 A. H. van Wyk,

Standpunte, augustus 1974, p. 6.
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Wie komt het oordeel toe?
Wat in de wet van 1963 zonder meer opvalt is dat beoordeling, onderzoek
en bestraffing niet behoren tot de bevoegdheid van een onafhankelijke rechterlijke macht, maar tot die van de uitvoerende macht, de minister. De normering is dus zeer gevoelig voor drukkingsgroepen, publieke opinie en pers.
Alleen in beroep is krachtens de wet van 1963 de gerechtelijke macht ingeschakeld. Behalve dan weer voor de film, waar het de minister is die in
beroep uitspraak doet.
Wij zullen zien hoe door de wet van 1974 de greep van de politiek op de
vrije meningsuiting nog wordt versterkt.
De wet van 1963 vertrouwde de toepassing van de wet toe aan een Publikatieraad (art. 2) benoemd door de minister van binnenlandse zaken, en
bestaande uit negen leden onder wie er zes bijzonder beslagen moeten zijn
op het stuk van kunst, taal, letteren of recht e Door de wet van 1974 wordt
de Publikatieraad afgeschaft en vervangen door een ministeriële dienst, het
Directoraat voor Publikaties, samengesteld door de minister uit personen
die — naar het oordeel van de minister —`uit hoofde van hun opvoedkundige
kwalificaties en kundigheden geschikt zijn om de werkzaamheden' van het
Directoraat op zich te nemen. De verschuiving van kwalificatie is overduidelijk.
Iemand die zich door de Publikatieraad verongelijkt achtte, mocht zich beklagen bij het Hooggerechtshof, waar drie rechters zijn beroep konden behandelen. Sinds 1974 kan dit niet meer. Nu moet beroep worden ingediend
bij een appèlraad, waarvan de voorzitter een jurist moet zijn, en waarvan de
andere leden gekozen worden omwille van hun `opvoedkundige kwalificaties en kundigheden'. De magistratuur speelt dus geen rol meer. Bovendien valt te noteren dat de normale bescherming van de rechtsorganen en
van hun vertegenwoordigers tegen beledigingen, sabotage enz ... — zoals
die bestaat in vele landen — in Zuid-Afrika ook uitgebreid werd tot het administratieve Directoraat, dat onder het gezag van de minister staat. De
wet van 1974 noemt de overtreding daarvan `overtreding van de appèlraad'.
Deze appèlraad krijgt dus dezelfde bescherming als het Hooggerechtshof.

Herfst 1974
Waarom heeft de wetgever van Kaapstad zulke grondige wijzigingen —
meestal verscherpingen — aangebracht aan een wet van 1963, die dus nauwelijks tien jaar oud was?
De eerste reden was van juridische aard — te lang om hier te melden — en

6 Cursivering van ons.
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sloeg op het wegwerken van procedurefeilen. De tweede reden wordt ons
gegeven door de mening van een onderzoekscommissie zoals die tot uiting
komt in haar meerderheidsrapport. Deze commissie moest al in 1972 de
wet van 1963 op haar bruikbaarheid nagaan. De tendens naar verstrakking
blijkt o.m. uit de vaststelling dat ... `sedert vroeg in de zestiger jaren . . .
een geest van permissiviteit en ontaarding over de wereld vaardig is geworden' ... en dat het nodig was om hiertegen in te gaan `om een antwoord
te vinden op de problemen, klachten en vragen in verband met deze wet'.
En verder `wordt de bevolking geconditioneerd, haar moraliteitsgevoel afgevlakt, haar geestelijke weerbaarheid afgebroken en haar goede zeden en
gewoonten afgebroken, wat ten gunste werkt van de doelstellingen van het
communisme'.'
Dekt deze morele vlag een politieke lading? Voor een deel vast en zeker, en
de citaten uit het onderzoeksrapport laten daar geen twijfel over bestaan.
De ontwikkeling van de wereldpolitiek is niet gunstig voor Zuid-Afrika,
en uitholling van binnen uit is iets wat dit land meer dan ooit kan missen.
Toevallig of niet, de bespreking en de stemming in het Kaapse parlement vielen in september 1974 samen met een paar historische gebeurtenissen, die
Zuid-Afrika wellicht zullen dwingen definitief de steven te wenden, zoals de
jongste maanden al herhaaldelijk is gebleken.
In de eerste plaats hebben de herfstgebeurtenissen in Mozambique de
blanke publieke opinie een schok bezorgd: zwart Afrika staat aan de grenzen. De zelfzekerheid davert op haar grondvesten. Dat een dictatuur van
bijna een halve eeuw in Lissabon door een onbloedige revolutie en in een
oogwenk werd vervangen door een linksgerichte democratie, kon de Zuidafrikaner zich een jaar geleden gewoon niet voorstellen.
Diezelfde maand september werden in de Verenigde Naties de geloofsbrieven van Zuid-Afrika geweigerd, en stond zijn lidmaatschap op het spel.
Ten slotte viel de bespreking van de nieuwe wet samen met een polemiek
rond een boek van de jonge Afrikaanse romanschrijver André Brink, wiens
roman Kennis van die Aand8 reeds door de Publikatieraad was verboden,
en ingevolge zijn beroep door het Hooggerechtshof in behandeling was genomen. Men verwachtte iedere dag de uitspraak in beroep. Het is dus nodig
iets over die roman te zeggen als literair en politiek verschijnsel.

André Brink
Kennis van die Aand is een kanjer van circa 500 blz. waarin de auteur de
idylle van de jonge kleurling Josef Malan met het blanke meisje Jessica
opvoert tot paroxisme: de verdelging van een menselijke liefdesverhouding

7 Geciteerd door A. H. van Wyk in Standpunte, augustus 1974, p. 5.
8 Kennis van de avond.
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door maatschappelijke dwangsituaties (in dit geval de apartheid) en de zelfmoord in de gevangenis van Josef Malan na proces, marteling, verraad,
enz....
Dit boek had een aangrijpend epos kunnen worden van het individu, gegrepen in het raderwerk van een samenleving. Maar het mist adem en vaart.
De stijl is die van het ongezochte, eenvoudige woord, zonder franjes en gewild-literaire fraseologie. Kennis van die Aand is een protestroman waarmee
Brink onvermijdelijk in de kantoren van de Publikatieraad terecht moest
komen. Men beweert dat hij het daar bewust op aan stuurde.
Het thema is te veel in de breedte en te weinig in de diepte uitgeschreven.
Het leven van Josef wordt er uitvoerig in opgeroepen, maar bovendien wordt
ook alles wat generaties van voorouders met zwarte meisjes en vrouwen
hebben uitgeloederd er in geuren en kleuren uitgeborsteld om te komen tot
dit besluit: ziedaar waarom ik — Josef Malan — vandaag een kleurling ben,
en waarom ik als produkt van jullie eeuwenoude liederlijkheid en schijnheiligheid door jullie zelf uitgestoten blijf. Als men weet dat het kleurlingenprobleem een aspect van de apartheid is waar de regering zelf het minst
raad mee weet, dan gaat het hier vanzelfsprekend om een interessante probleemstelling, maar de uitvoerigheid van drie eeuwen blanke willekeur
schaadt grotelijks de spankracht van zijn protest. Voor een thema als deze
rassistische Romeo-en-Julia-tragedie is het allernoodzakelijkst dat zo'n verboden twee-eenheid gesitueerd wordt in zijn politieke en maatschappelijke
context. Dit doet Brink al te weinig. De schijnwerper blijft te exclusief gericht op de jonge verliefden. `Kennis van die Aand' blijft in essentie een
psychologische roman, en in deze psychologische benadering schrijft Brink
beklemmende bladzijden. Althans voor blanke lezers, want kleurlingen
vertellen dat Brink de echte psychologie van de kleurling niet heeft weten
te peilen.
Voortdurend gaat hij — Camus achterna, wiens naam herhaaldelijk in het
boek wordt genoemd — op zoek naar de zin van het leven en de waarde van
onze daden. Hoe wij de gevolgen van deze daden in ons leven blijven meeslepen, hoe wij niet ontsnappen aan het noodlot waarvan wij zelf het zaad
hebben gestrooid, blijft in de roman overspoeld door de psychologische
analyse. `Moenie denk aan later nie' zegt Jessica nadat zij elkaar op een
verlaten strand voor de eerste maal hadden genomen. `Moenie die toekomst
beperk deur die nou in 'n sekere rigting te stuur nie'. — `Maar die toekomst
het klaar begin' antwoordt Josef. Zo staat het er beloftevol op pag. 22. Maar
Josef zal niet onontwijkbaar door een onverbiddelijk politiek systeem worden vermorzeld, maar door het verraad van een jaloerse vriend die beider
verhouding aan politiekers gaat verklappen.
Het boek werd door de Publikatieraad verboden. Om zijn erotisch-realistische beschrijvingen? Om de verheerlijking van de menselijke vrijheid, incluis interraciale liefdesverhoudingen? Om de provocerende manier waarop
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het boek een soort burgerlijke hypocrisie te lijf gaat?° Waarschijnlijk om dat
alles tegelijk, want alles is onder art. 6 van de wet van 1963 onder te brengen. Feit is dat het verbod een polemiek heeft losgemaakt die verder reikt
dan de intrinsieke betekenis van de roman, omdat niemand kon of wilde
doen alsof zijn neus bloedde: het feit werd aangezien als een test-case in het
licht van de komende wet, ondanks het feit dat het beroep van Brink nog
moest worden behandeld door het Hooggerechtshof volgens de oude formule.
Deze uitspraak viel op 1 oktober 1974, d.w.z. toen de nieuwe wet al gestemd
was, maar nog niet in de Staatscourant gepubliceerd 1° en dus nog niet van
kracht. De zwanezang van het Hooggerechtshof maakte nogal wat gerucht.

Rechters nemen afscheid
Het Hof bekrachtigde het verbod," maar de wegen waarlangs de drie rechters tot hun eensluidende conclusie kwamen, lagen ver uiteen en verdienen
enige aandacht.
Rechter-voorzitter Van Wyk nam het meest conservatieve standpunt in. Hij
wees het boek af op politieke, godsdienstige en zedelijke gronden. Voor Van
Wyk zijn `zeer veel waarschijnlijke lezers 12 lid van de Afrikaanse Kerken'.
Hij bestempelde het boek als `een aaneenflansing van een groot aantal wansmakelijke, onwelvoeglijke en walgelijke tonelen die een vals totaalbeeld
scheppen van de blanke als een losbandig, sadistisch, wetteloos, gewetenloos en onverantwoordelijk wezen'. Hij verwierp het boek dus als 'onbetamelijk, onwelvoeglijk en aanstootgevend en schadelijk voor de openbare
zeden' volgens de geest van de wet van 1963.13
Rechter Diemont sloot zich daarbij aan, maar verwierp het politieke argument van het verbod in eerste aanleg: `hoe de veiligheid van de staat door
dit boek in gevaar kan worden gebracht, is voor mij duister. De binding van
godsdienst en seks, wat voortdurend voorkomt, is wel aanstootgevend voor
de gevoelens van veel Afrikaanssprekende calvinisten. Ik kan mij niet voorstellen dat een volwassen lezer zodanig zal reageren dat de rassenverhoudingen in Zuid-Afrika worden vertroebeld. Evenmin zal zijn reactie een
gevaar inhouden voor algemeen welzijn, vrede en goede orde van dit land'.
Rechter Steyn van zijn kant nam duidelijk afstand van deze calvinistisch9 Het percentage echtscheidingen is in Zuid-Afrika ongeveer het hoogste van de
wereld, en dat heeft niet alleen te maken met het feit dat het calvinisme iets ruimer
oordeelt over het recht op echtscheiding dan de R.K. Kerk.
10 Dit is gebeurd op 9 oktober 1974.
11 Eind 1974 werd, op grond van de Douane- en Accijnswet van 1964, ook de invoer
en het bezit van de Engelse vertaling Looking on Darkness, uitgegeven te Londen door
W. H. Allen, in Zuid-Afrika verboden.
12 Dit argument is krachtens de nieuwe wet niet meer geldig.
13 Uit het dagblad Beeld van 2-10-1974.
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beslagen standpunten, zonder evenwel zijn plicht als magistraat uit het oog
te verliezen. Hij verklaarde ronduit dat hij tegen zijn zin de censuurmaatregel in beroep heeft bekrachtigd, omdat de roman kwetsend is voor de
godsdienstige overtuiging van een deel van de bevolking. Maar hij was van
mening dat het boek de blanke Afrikaner niet belachelijk of verachtelijk
maakt. Het verbod leek hem de rassenbetrekkingen veeleer te zullen afbreken dan op te bouwen.
Over het verschijnsel censuur zelf heeft rechter Steyn met gezond verstand
en grote moed een aantal behartenswaardige dingen gezegd. Wij lazen ze
in een krant 14 en ze werden door betrokkene niet gelogenstraft. De vrije
meningsuiting noemt Steyn een der kostbaarste bezittingen van de beschaving. Zonder deze is dwingelandij onvermijdelijk. De taak van ons Hooggerechtshof -- zegt hij — wordt vooral bemoeilijkt door een wetgeving
`waarvan ik met de beste wil van de wereld niet kan zeggen dat ze een doeltreffende poging is om het Hof leiding te geven in zijn moeilijke taak. Op
grond van die wet moesten wij, rechters, dit boek verbieden, maar zonder
verbod zou het slechts een beperkte lezerskring hebben gehad vanwege de
langzame verteltrant en de omslachtige beschrijvingen. Kennis van die
Aand is niet godslasterlijk. Zuid-Afrika heeft geen staatsgodsdienst, en de
wetgever had niet de bedoeling om bescherming te verlenen aan sommige
bekrompen of uiterst nauwgezette opvattingen of onbuigzame overtuigingen. De Publikatiewet toepassen op Kennis van die Aand heb ik een ontzettend moeilijke taak gevonden. Maar uiteindelijk heb ik geopteerd voor
handhaving van het verbod omwille van de onnodige, brutale en onfunctionele aaneenschakeling van seks en godsdienst, die wel voor een deel van de
bevolking onaanvaardbaar zal zijn. Ik deed het met tegenzin, ten eerste
omwille van onze nood aan een viriele letterkunde in de Afrikaanse taal,
die zonder meer over de actualiteit van de Zuidafrikaanse situatie zal schrijven. Ten tweede omdat ik nu de ontoereikendheid van mijn eigen Afrikaans
besef. Dit heeft de lectuur van dit boek met zijn rijke taal mij duidelijk geleerd. Maar de moedwilligheid van de schrijver heeft mij in het licht van de
wet geen keuze gelaten.'
Tot zover rechter Steyn. Het leek ons belangrijk genoeg een uitvoerige synthese te geven van zijn standpunt, niet alleen omdat het volgens onze begrippen en tradities bijzonder evenwichtig is, maar ook omdat het belangrijk is dat een rechter van het Hooggerechtshof in Zuid-Afrika openlijk
kritiek uitbrengt op een (weliswaar a fl opende) wet. Het mag op zijn minst
als bewijs gelden voor de persvrijheid.
De weerklank van dit arrest is groot geweest. In literaire en academische
kringen waren de meningen even verdeeld als onder de rechters zelf, schrijnende illustratie van de aarzelingen en de verdeeldheid die in tal van domei14 Uit het dagblad Beeld van 2 oktober 1974.
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nen het politiek en intellectueel leven beheersen. Hoogleraren in de literatuur scharen zich zowel achter Van Wyk als achter Steyn. De schrijversbent
is natuurlijk in grote beroering gekomen, en velen waren begin oktober begonnen met de verkoop van hun manuscripten om Brink te helpen bij de
betaling van zijn proceskosten, ook zij die zijn boek afkeurden. Als men
weet dat deze manuscripten in beginsel bestemd zijn voor het Nationaal
Museum van de Letterkunde, begrijpt men dat deze verkoop niet alleen een
vrijblijvende vriendendienst is. De voornaamste onder hen, hoogleraardichter Opperman (Stellenbosch) verklaarde aan de pers: `Het is een
kwade dag als de overheid de oorlog verklaart aan zijn schrijvers ... Goede
sch rijvers verliezen op den duur nooit het pleit tegen de overheid'.15

Diepvries of drukkookpan ?
En wat nu? Dat weet niemand, zoals niemand durft voorspellen hoe de
zaken in dit door de natuur en het klimaat zo bevoorrechte land zullen
evolueren. Men mag echter aannemen dat de hanteerbaarheid van de nieuwe censuurwet als een barometer voor de evolutie in Zuid-Afrika kan fungeren. Zullen de blanke Zuidafrikaners blijk blijven geven van een uitzonderlijke discipline op het stuk van v rije meningsuiting, om aldus de poging
van hun regering om een modus vivendi met de zwarte buurlanden te vinden niet te hypothekeren? Of zal blank Zuid-Afrika, onder de druk van de
toch talrijke progressieve `verlichter' de censuurwet zoveel mogelijk naast
zich neerleggen, om zodoende weer aansluiting te zoeken bij de westerse
wereld?
De nieuwe censuurwet kan zowel een diepvries als een drukkookpan in de
Afrikaanse keuken worden, en het antwoord op dit alternatief zal ons helpen om na te gaan hoe het huishouden aan de Kaap er morgen zal uitzien.
En wij houden allen te veel van dit land en zijn mensen dat het ons niet zou
interesseren.

15 Weekblad Rapport, 6 oktober 1974.

De ongenaakbaarheid van de grote
ondernemingen
Communicatiestoornissen op alle niveaus

Eduard Versluys

`Wij hebben angst voor de overheersing van enkele personen
in de anonieme Staat en angst voor de ondergang van de persoon in de naamloze vennootschap.'
Jos Fierens

De grote industrieën staan als oninneembare burchten in de economische
oorlogen die de internationale markten beheersen. Zij bepalen grotendeels
de welvaart van een volk of een groep volkeren. Zij boetseren mee aan de
nieuwe beschaving die nu in wording is.
Van deze grote industriële ondernemingen — moderne technologische megapolissen — zijn de kaders, de technocraten, de wervelkolom. De laatste
tien jaar werd er bijzonder veel aandacht besteed aan het probleem van
deze kaderleden. Inderdaad, er heerst ontegensprekelijk een malaise onder
de technocraten, een malaise die deels aan de piramidale gezagsstructuren,
deels aan de gebrekkige communicatie te wijten is. Dit gemis aan communicatie — misverstanden en kortsluitingen — heerst tussen topmanagement en
hoger kader, en tussen hoger kader en middenkader, dat vooral de jongeren, 'the new executives' groepeert.
Deze communicatie wordt op haar beurt beïnvloed door de informatieverwerking en door de onvoldoende motivatie van de kaderleden. Talrijke
bedrijfsleiders proberen deze vicieuze cirkel te doorbreken met behulp van
nieuwe managementstechnieken: `management by objectives', `management
by motivation', seminaries, managementscursussen en zo meer.
Ten aanzien van de huidige 'communication gap' rijzen er mijns inziens drie
belangrijke vragen: (1) hoe gebeurt de informatieverwerking?, (2) wat
determineert de communicatie tussen management en kader? en (3) hoe
verloopt de communicatie tussen het bedrijf en de buitenwereld (nu' environment' genoemd)?

De informatieverwerking: infantiele sprookjes
over de computer
Vooreerst zou ik willen aantonen dat de communicatie binnen de grote
ondernemingen niet zozeer een technisch dan wel een menselijk probleem
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is. Aan de basis van heel het beheer van een onderneming ligt immers de
menselijke factor. Een factor die sommige technocraten gemakkelijk afwimpelen met de slogan: `men doet geen goede zaken met goede gevoelens!'
Deze nogal primaire houding heeft reeds heel wat ontgoochelingen veroorzaakt. Bij de vooruitstrevende industrieleiders en bij enkele luciede sociologen en psychologen is dan ook de bezorgdheid ontstaan de organisatorische aderverkalking, die vooral in de zeer grote ondernemingen waarneembaar is, tegen te gaan. Eén middel: het dynamisme van elke werknemer verdisconteren in het dynamisme van de onderneming. Dit is een kanjer van
een programma!
Hoe de informatieuitwisseling verbeteren? De oplossing lag voor de hand,
dacht men ...: de computer!
Sedert de opkomst en de opgang van de elektronische rekenmachine in
Europa is er niet alleen bij het grote publiek, maar ook bij de technocraten
een soort legende gegroeid rond de computer. Hoe is dit gebeurd? Vooreerst door het toedoen van de computerspecialisten zelf, en vervolgens door
de publiciteit die de fabrikanten aan hun wonderwaar gaven.
Heb je al ooit de `presentatie' van de computer op een bedrijf meegemaakt?
Dan zul je gemerkt hebben hoe de verantwoordelijke computerspecialist
deze voorstelling onnodig ingewikkeld maakt, net alsof hij een bevoorrechte positie op het bedrijf wilde veilig stellen of, zoals een collega insinueerde, alsof hij er heimelijk pret aan beleefde zijn collega's te mystifiëren.
Sommige computer-men lijken hun taak zelfs als een soort priesterschap op
te vatten!
De computerfabrikanten gaan echter evenmin vrijuit. Bij het doornemen
van de desbetreffende literatuur blijkt duidelijk dat `de legende van de
computer' vooral door hen werd geschapen: de computer kon feilloos (?)
werken, een fabriek leiden, teksten vertalen, foutloos (?) kiezen tussen honderdduizenden alternatieven, zelfs andere computers fabriceren ... Het
grote publiek waande zich al in een `science-fiction' wereld, terwijl hippies
én de intellectuelen in opstand kwamen (de fameuze tegen-cultuur) tegen
deze computertechnocratie.
Gélukkig is ook hier een heilzame ontnuchtering opgetreden. De computer
wordt stilaan teruggebracht tot wat hij in feite is. De leider van het wetenschappelijk rekencentrum van een groot chemisch bedrijf drukte het als
volgt uit: `Mijn computers? De domste ezels ter wereld, maar uitgerust met
een fenomenaal geheugen!' Een economist, die aan de universiteit van Wisconsin doceert, schreef dat `de ondernemingen, wanneer ze groter geworden
zijn, minder fouten begaan ... maar grotere!' Eén van deze fouten is het
verkeerd beoordelen van de mogelijkheden en de grenzen van de computer
`als rationele compagnon bij het nemen van beslissingen'.
Maar de verleiding die van de computer uitgaat blijft sterk. Men stapelt er
maar gegevens in op, voor het geval dat men een of andere informatie nodig
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zou hebben. Een grondige enquête, uitgevoerd bij talrijke grote Amerikaanse bedrijven, heeft uitgewezen dat 90% van de opgestapelde data nooit geconsulteerd wordt!
Er is nog een andere factor die een rol speelt ten gunste van de computer:
sommige managers zijn geneigd hem in te schakelen als zij een probleem niet
aankunnen, of gewoon uit intellectuele luiheid. Daarop wordt dan vaak
ingespeeld door jonge, ambitieuze kaderleden — the new executives -- die
deze mentale luiheid handig weten uit te buiten. Zij helpen de `computerspiraal' vorm te krijgen en te functioneren. `Maar beste manager' -- redeneren ze -- `u hoeft slechts te putten uit een oneindige bron van data! Uw
kaderleden kunnen u niet meer dwarszitten met hun onvolledige "feedback"!'
Het loont de moeite wat dieper in te gaan op het probleem van de computer.
Natuurlijk weet iedereen dat een computer je slechts kan geven wat je er
zelf hebt ingestoken. Ook het conflict tussen de kwantitatieve en de kwalitatieve informatieverwerking is ons bekend. Waarin schuilt dan het `drama'
van de computer? In de kennis zonder evenwicht, in het louter samenvallen
van wetenschap en techniek, zonder eenheid.
De computer is een instrument in dienst van een fenomenologische techniek:
het registreren (en reproduceren) van alle mogelijke waarneembare `fenomenen' die de wetenschap (of de technologie) heeft gecatalogeerd. Men gaat
daarbij uit van de stelling, dat proefondervindelijk vastgestelde feiten in
een `geheugen' kunnen worden opgestapeld, om daarna `verbonden' te worden met andere eveneens geregistreerde fenomenen. Samen vormen deze
data een soort multidimensionele structuur, samengesteld uit kenniskernen
of `profielen'. Deze profielen veronderstellen talloze bindingen en combinaties. Hoe meer deze profielen opgeladen worden, des te complexer wordt de
informatie: des te complexer dus de ervaren werkelijkheid -- de wereld!
Eén voorbeeld maar: nemen we de data, de afzonderlijke factoren `mens' en
`machine'. De computer kan ze gemakkelijk verwerken. Maar veronderstel dat we overstappen naar de entiteit `mens-machine'. Dit is een enorme
stap! Die weg mondt uit op andere entiteiten -- op de entiteit der entiteiten!
Die men vanzelfsprekend niet heeft gevonden! De computer zou warempel
eerst in handen moeten komen van een filosoof, die tevens een begaafd
mathematicus zou zijn. Meende Plato al niet dat elke wijsgeer over een
stevig wiskundig fundament moet beschikken? Het eerste én belangrijkste
probleem dat zich aan de zoekende mens — in casu de moderne technocraat
-- stelt, is de diepe zin van deze data, van deze stapeling van profielen, te
achterhalen.
Evenwicht, verhouding, evaluatie! Wiener, de vader van de cybernetica,
had dit reeds bij de geboorte van de eerste automatische rekenmachine ingezien: ook hij heeft heel zijn leven gezocht naar het `evenwicht'. In feite
dus, en dat is het pathetische van zijn zoektocht, naar de kern zelf van de
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kennis. En hier staat de computer totaal machteloos.
Wij worden dus wel verwezen naar de technocraten zélf die de computers
van de grote industriële concerns moeten `voeden'. Zijn zij gemotiveerd om
dit op een relevante wijze te doen? Zijn zij in staat om de nuttige data te
selectioneren, te ontleden, te synthetiseren en te coderen?

Kader en management: defensief tegenover autoritair ?
Opvoeding of informatie `naar de werkelijkheid toe' — met een open oog
voor andere waarheden dan die welke als de enige geldige worden voorgehouden — is dat nog mogelijk in de gesloten gemeenschap van een groot
industrieel (of administratief) concern?
Elke aandachtige waarnemer kan constateren dat naarmate een onderneming meer `bureaucratisch' wordt, de instellingen, de communicatie en
de verhoudingen tussen de mensen steeds meer door twee polen worden
beheerst: gezag en onderwerping. Rond het gezag wordt een soort `onfeilbaarheid' georganiseerd. Deze onfeilbaarheid kan trouwens de onderworpenen een gevoel van veiligheid bezorgen (denken we aan het succes van
totalitaire regimes) en bij sommigen zelfs een soort `aanhankelijkheid' voor
de instelling zelf opwekken . . .
In talrijke grote industriële ondernemingen is men in feite teruggevallen op
een soort totemisme, waarbij de organisatie (men schrijft zelfs `De Organisatie') de feilloze leef- en denkregels bepaalt. Slaagt men erin daar bovenop nog een soort `vader'-figuur (de PDG, president-directeur-generaal) te
plaatsen, dan is de kringloop gesloten. In een dergelijk systeem is het natuurlijk zeer moeilijk de `ban van vrees en wantrouwen' te doorbreken.
Hoe gebeurt dan in werkelijkheid de informatieverwerking ten bate van
de managers? De kaderleden weten dat hun manager totaal afhankelijk is
van de informatie die zij willen doorspelen en dat hij zeer eenzaam is. Om
zelf niet in het gedrang te komen, vermijden zij elke `storende' of `onaangename' informatie: ze ontwikkelen een soort passieve weerstand, die dikwijls al de kenmerken draagt van een ijverige en toegewijde medewerking!
De meest begaafden onder hen bezitten zelfs het talent om hun manager zo
te manipuleren dat hij zelf vast overtuigd is van zijn eigen heerschappij. De
bedrijfspsychologen verklaren dit als volgt: tegenover een autoritair gezag
nemen de ondergeschikten een defensieve houding aan. Zij vrezen dat hun
standpunt (= informatie) een risico of bedreiging zou kunnen betekenen
voor iemand aan de leiding en dus voor hun eigen carrière. Sommige managers merken dit maar al te goed en proberen de situatie terug in handen te
krijgen door het verscherpen van planning en controle. Daardoor brengen
ze in feite alleen maar nieuwe auto-repressieve processen aan de gang, en
maken zij het zichzelf nog wat lastiger.
Hoe kan de manager in zijn afdeling dan de onmisbare `waarheden' achter-
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halen, ondanks de autoritaire structuren? Hoe kan hij de `organisatorische
aderverkalking' tegenhouden of verhelpen? Moet hij niet, vooraleer aan een
degelijk `management information system' te gaan dokteren, heel anders
over de ménsen leren denken, met name over de motivatie van de kaderleden?
Bij de meeste PDG's is en blijft een nauwgezette controle over de financiën
de toverformule van de macht: `Controleer de financiën, de rest komt wel in
orde!' Immers, zolang er winst wordt gemaakt, blijven zij aan de top. Natuurlijk komt hier ook een stevige dosis mensenkennis bij. Maar is het werkelijk zo moeilijk om ook een beheerder om de tuin te leiden? Een schoolvoorbeeld hiervan is Harold Sidney Geneen, de almachtige keizer van het
ITT-imperium, waar talrijke Europese PDG's bewonderend naar opkijken.
In zijn boek The Sovereign State. The Secret Story of ITT, vertelt Anthony
Sampson dat Geneen, toen hij de leiding van ITT in handen kreeg, slechts
een boekhouder was, maar dan een boekhouder met een fantastische flair
voor winstgevende zaken. Onze vraag: verk rijgt Geneen, buiten de inlichtingen over winst en verlies, ook de `andere inlichtingen' uit zijn enorm gediversifieerd concern? Dekken de waarheden over de financiën ook de
waarheden over de research- en ontwikkelingsdiensten, over de fabricage,
de kwaliteitscontrole, de marketing research, de verkoop? En vooral — dit
is zelfs fundamenteel -- is al deze informatie voldoende om de onmisbare
vernieuwing, het management to change and to creativity, te voeden? Neen,
natuurlijk niet, zolang de communicatiekanalen tussen managers en kaderleden verstopt blijven.
De diagnose van de ziekte is vrij gemakkelijk: wanneer in een industriële
organisatie de dialoog -- zowel verticaal als horizontaal -- afwezig is, dan
is deze organisatie ziek, dan lijdt ze aan aderverkalking. Hebben managers
eenmaal een zeker succes behaald met een bepaalde organisatiestructuur
(en beleidstechniek) -- twintig of dertig jaar geleden ! — dan menen ze vaak
dat het eeuwig zo verder zal gaan. Ook briljante directeuren worden oud en
verliezen de kostbare gave van de zelfkritiek! Alles loopt toch gesmeerd?
Waarom zouden nou de kaderleden — de technocraten -- moeten gaan meespelen? Alles gebeurt achter hen om: dank zij de collectieve arbeidsovereenkomsten met de vakbonden, controleert de PDG praktisch 95 % van de
totale bevolking van de onderneming! Om van dit groepje technocraten
— misschien kunnen we ze beter techno-aristocraten noemen -- carrièremensen te maken, die altijd een beetje buiten adem zijn en op de tenen moeten staan, worden feilloze technieken toegepast. Zij worden er geregeld aan
herinnerd dat zij zich voortdurend moeten specialiseren, herscholen -- willen zij bij de wedren niet uitvallen. Herhaalde reorganisaties en hervormingen halen hen uit hun 'positions assises et acquises'. Hun taak wordt uitdrukkelijk beperkt tot het `technologisch' aspect: de vakbondsafgevaardigden waken wel over het menselijke.
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Vooral in de multinationals en andere mammoetorganisaties is de psychologie van de technocraten in de loop van de laatste jaren dan ook sterk gewijzigd. Men zou deze mentaliteitsverschuiving als volgt kunnen karakteriseren: vroeger (en in kleinere bedrijven nog steeds) vereenzelvigde een
lid van het kaderpersoneel zich met de eigenaar-directeur van de onderneming; in de gigantische organisaties van nu en van morgen voelt het
kaderlid zich meer en meer een `gewone werknemer', even kwetsbaar als
alle andere personeelsleden, en in feite nog kwetsbaarder! Hij behoort immers tot geen enkele drukkingsgroep die zijn belangen kan verdedigen.
Daardoor ontstaat een zekere verzuiling, een vervreemding tegenover zijn
werkmilieu. `Vrees naar boven en wantrouwen tegenover collega's, zo zou
je onze moderne kaders kunnen typeren', vertelde me de verantwoordelijke
van een groot chemisch laboratorium.
Sommigen kijken uit naar een soort kadervakbond, anderen naar een eigen
organisatie in de schoot zelf van de onderneming. Iets te gemakkelijk vergeten ze daarbij de verbeten onderlinge wedijver, die steeds opnieuw wordt
aangewakkerd door de enorme differentiatie in lonen en wedden. Hoe zou
in een dergelijk klimaat een dialoog tot stand kunnen komen? En daarom
is, ondanks de fenomenale capaciteit van de computergeheugens, de kortsluiting in de informatie-communicatiekanalen nooit zo groot geweest.
De post-industriële maatschappij die nu in wording is, zal enorm veel eisen
van de kaderleden van de grote industriële concerns. Door de eeuwen heen
is de kunst om met elkaar te spreken, te communiceren, een typische levenskunst geweest. En is levenskunst geen ander woord voor beschaving? De
bijdrage van de kaderleden lijkt ons onmisbaar op twee punten: de assimilatie van de nieuwe kennis en de mededeling van deze kennis.
De nieuwe wetenschap en de nieuwe technologie hebben ons wereldbeeld
-- en het beeld dat we van onszelf vormen — grondig gewijzigd. Al wie meewerkt aan de identificatie, aan het `verteerbaar' maken van deze nieuwe
kennis, aan het ontcijferen van deze nieuwe puzzel, leeft onder een enorme
stress. Het is dan ook gemakkelijk te begrijpen dat dit proces niet zo snel
kan verlopen. Maar iedereen moet er zich van bewust zijn dat het ordenen
en coderen, en vervolgens het vulgariseren (informatica) van deze wetenschap onze énige overlevingskans is.
Onze broze veiligheid, de pollutie, de ordeloze investe ringen, de produktieconsumptie spiraal, in feite het groot `Onbehagen an der Kultur', zijn enkele
facetten van het probleem informatie-communicatie, dat ver boven het louter industrieel gebeuren uitstijgt. Zullen de technocraten in staat zijn mee te
werken aan een nieuwe, bev rijdende synthese en een duidelijke, zinvolle
code kunnen ontwerpen die de dialoog opnieuw mogelijk maakt?
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Bedrijf en buitenwereld: de grootindustrie op het
beklaagdenbankje
In de ogen van de huidige samenleving is de industriële onderneming — vooral dan de multinationale! — uiterst verdacht geworden en is zelfs op de beklaagdenbank terechtgekomen. `Men herbegint geen tweemaal dezelfde revolutie!' Dat waren de verbitterde woorden van Bonaventura Durruti, aangehaald door prof. Enzensberger in zijn opmerkelijk boekje Der kurze Sommer der Anarchie. Durruti uitte deze woorden na de mislukte revolte van de
studenten aan talrijke Europese en Amerikaanse universiteiten. Het betekent: er is weer uitstel van executie. Hebben de grote industrieleiders hieruit iets geleerd? Wij vrezen van niet.
De verouderde opvattingen van talrijke bedrijfsleiders, zowel wat betreft de
relaties met het personeel als de betrekkingen met de gemeenschap rondom
het bedrijf, wijzen op een gevaarlijke stagnatie, een mentale aderverkalking. Of moeten we deze onverstandige houding eveneens toeschrijven aan
de autoritaire gezagsstructuren?
Wat hier vooral irriteert zijn de systematische afwezigheid van informatie,
de geheimzinnigheid waarin deze ondernemingen al hun operaties hullen
(ook voor de eigen kaderleden!), de overtuiging dat `wat goed is voor de
industrie, goed is voor de ganse gemeenschap'. Vervolgens de ignorantie
van de groeiende bewustwording bij de werknemers, dat de mens niet geschapen is om uitsluitend te werken (denk aan de slog an van mei '68: dodo,
métro, boulot). Het welzijn heeft duidelijk voorrang gekregen op de welvaart. Bij de jongere kaders, 'the young lions', leeft bovendien de overtuiging dat `de leiding niet altijd gelijk hoeft te hebben en dat je er wat aan
kunt doen!'
Maar er is nog meer gebeurd. Ook het marxisme heeft heel wat van zijn geloofwaardigheid ingeboet, en nieuwe extremistische drukkingsgroepen zullen hier voorlopig weinig aan veranderen.
Minder dan dertig jaar geleden leek het socialistisch alternatief (in marxistische zin) de enige oplossing te zijn tegenover de misbruiken van het marktkapitalisme. Na één generatie hebben de pijnlijke tekortkomingen van de
staatseconomie, en vooral de onaanvaardbare beperkingen van de menselijke vrijheid, het marxistisch socialisme zwaar geschaad. Het maoïsme probeert het vaandel over te nemen, geruggesteund door een aantal progressistische denkers, zoals een Marcuse en een Lefèvre. Galbraith en zijn discipelen poogden een soort links liberalisme een kans te geven. En ondertussen blijft de opkomende generatie van technocraten rotsvast geloven in
een `betere' democratie. Onder hen telt men de `realisten', die betogen het
praten te willen vervangen door het doen. Zij proberen de huidige industriële organisaties van binnen uit om te buigen en humaner te maken. En .. .
zij boekten reeds niet te verwaarlozen resultaten: het begrip `welzijn' heeft
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het begrip `welvaart' verdrongen, de leugenachtige publiciteit werd aan de
kaak gesteld, de milieuverontreiniging werd een geducht wapen in de handen van het groot publiek — dus ook van de politici. Een aantal briljante,
jonge afgestudeerden nam resoluut werk aan in grote industriële ondernemingen. Zij lieten hun haar (en hun baard) korter knippen, gingen een
deftig pak en dito aktentas dragen en begonnen aandachtig het huidige
systeem te bestuderen. Dit alles met de bedoeling het systeem van binnen
uit te hervormen ... zodra de mogelijkheid zich voordoet!
Ook de grote vakbonden en de economische experts van de EEG timmeren
aan diepgaande hervormingen, zoals bij voorbeeld het nieuwe statuut van
de naamloze vennootschappen.
De revolutie schijnt dus wel doodgebloed te zijn. De huidige kortsluiting
in de jonge kaders van de ondernemingen wordt geschapen en onderhouden door de `ouderen', die zich vastklampen aan de verworven rechten. Dit
betekent een enorme hinderpaal voor de vernieuwing, omdat juist die krachten getroffen worden, die voor een nieuw en gedurfd experiment zouden
kunnen worden gemobiliseerd, ook in de betrekkingen tussen de industrie
en het publiek. Er ware al heel wat gebeurd, indien de dialoog mogelijk
werd tussen een technologische elite enerzijds — een elite die met enige reden
trots is op de enorme diensten die zij bewijst aan de gemeenschap waaruit
ze voortkwam — en de totale maatschappij anderzijds.
Mag ik hier enkele stellingen formuleren die de muur van wantrouwen en
vijandigheid tussen industrie en maatschappij kunnen doorbreken?
(1) De mens komt vóór het profijt, vóór de winst
De menselijke persoon moet opnieuw centraal worden gesteld, als wij niet
binnen afzienbare tijd af te rekenen willen hebben met een onleefbaar werkmilieu waar passieve weerstand, conformisme en serviliteit de heersende
gedragspatronen zijn.
Persoonlijker, menselijker worden: een onderzoek, dat zowel in de VS als
in de EEG werd gedaan, wees uit dat het publiek (80% in de VS) vond `dat
de reuzen-ondernemingen te veel macht hadden verworven' en dat ze `des te
kouder en onpersoonlijker worden, naarmate ze meer in omvang toenemen!'
Een duidelijk teken aan de wand.
(2) De rol en de betekenis van de industrie opnieuw definiëren
In feite zijn de industriële ondernemingen een soort artificiële satellietgemeenschappen geworden, staten in de Staat, die zichzelf niet relativeren
ten overstaan van de gemeenschap waarin ze zich bevinden. De ondernemingen moeten in de eerste plaats doelmatig zijn: het hele denken en
doen wordt aan deze doelmatigheid onderworpen. Maar is deze doelmatigheid eenmaal bereikt — en dit geldt zowel voor de grootindustrie in het
Oosten als voor die in het Westen — dan zouden ze zich toch ernstig met
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hun `omgeving' moeten bezighouden.
Om te beginnen: een grotere oprechtheid in de communicaties met de
maatschappij, d.w.z. de medewerkers -- vooral de kaderleden -- de ondernemingsraad, de nationale en lokale overheid, de raad der commissarissen
en ... ja, ook de aandeelhouders!
Een enquête bij de topmanagers van een aantal bedrijven in Groot-Brittannië bracht aan het licht dat 40% van de ondervraagden overtuigd was
dat `meer oprechtheid omtrent alle ondernemingsactiviteiten in het jaarverslag bij voorbeeld', zou kunnen bijdragen tot het vergroten van het prestige van een onderneming.
Mogen wij er terloops op wijzen dat ook de Kerk thans met een gelijkaardig probleem geconfronteerd wordt.
(3) Een nieuwe dimensie geven aan de onderneming
In al mijn publikaties heb ik steeds gepleit voor een vernieuwing van de
finaliteit van de onderneming. Activiteit en resultaat moeten in het perspectief van het totale maatschappijleven geplaatst worden. Bedrijfspsychologen en -sociologen hebben hierover een aantal behartenswaardige studies
gepubliceerd (vooral met betrekking tot ondernemingen in Japan, WestDuitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten).
Telkens als er aan de doelstellingen van de onderneming socio-culturele
perspectieven gegeven werden, bleek er eveneens een hogere graad van
`werkvreugde' aanwezig te zijn. In plaats van `wij werken om meer winst
te maken!' (voor wie?) wordt het: `wij produceren (scheppen, verwerken,
verkopen) kwaliteitsprodukten die de gemeenschap nodig heeft om beter te
leven!' `Better living through better chemistry' is de welsprekende slogan
van du Pont de Nemours.
Het bedrijf moet opnieuw `een groep van mensen worden die elkaar kennen
en samen iets willen ondernemen'. `Die elkaar kennen' betekent dat de grote
ondernemingen zich moeten splitsen in kleinere eenheden, zoals het trouwens al gebeurd is in verschillende Amerikaanse concerns.
Het gesprek over de noodzakelijke democratisering van de industriële samenleving kan soms uiterst vermoeiend zijn. Elke gesprekspartner zit gevangen in een soort keurslijf. Als je niet links bent, dan ben je `een reactionaire kapitalist'. Trouwens, wie `rechts' is, dénkt gewoon niet! Mogen we
even proberen klare wijn te schenken? Een jonge filosoof formuleerde het
als volgt: `wie rechts is, is vooral gebiologeerd door de produktie van de
welvaart, en wie links is denkt vooral aan de verdeling van de welvaart'.
Er bestaat ontegensprekelijk ook een links conformisme, dat even steriel en
verlammend is als het rechtse. Alle kwalen van onze maatschappij worden
toegeschreven aan de grote industriële bedrijven: inflatie, deflatie, devaluatie, publiciteit, immoraliteit, produktie-consumptie, enz. Als enig alternatief biedt men een maatschappij aan zonder privé-eigendom, waar de
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(ene) partij alles in handen heeft. Ons wordt de keuze gelaten tussen het
Sovjet- en het Chinees model! Winst wordt in alle geval volkomen onaanvaardbaar geacht.
Laten we nuchter blijven: zowel in het Westen als in het Oosten wordt de
winst als een eenvoudig en doelmatig `functioneringscriterium' beschouwd
èn gehandhaafd. Winst is niets minder, en niets méér. En daarom moeten
we blijven zoeken naar de diepere betekenis en de eigenlijke zin van de
onderneming: `de diensten die de mensen-levend-in-gemeenschap elkaar
moeten bewijzen om zich verder te kunnen ontplooien', zoals Robert Henrion het uitdrukte.
In alle geval: anders leren denken!
Patroons, vakbonden en werknemers zitten meestal elk op hun manier in
een ideeëndwangbuis. Claude Bruclain, een Frans socialistisch denker, typeerde dit met een verfrissend sarcasme: `De grootindustrieel is perfectionist en malthusiaans, de vakbondsafgevaardigde contesterend en conservatief, en de werknemer-functionaris haarklievend en centraliserend. In
feite zijn ze alle drie reactionair! Ze leven nog steeds in een wereld die
voorbijgestreefd is en het is alsof zij voortdurend gebaren en woorden herhalen uit lang vervlogen ceremoniën'. Een boutade, waarachter veel waarheid schuilt.
De beheerder-directeur van de Research- en Ontwikkelingslaboratoria van
een groot chemisch bedrijf, Jos Fierens, gaf de volgende waarschuwing:
`Maar het dodelijk gevaar van te verstarren in defensieve houdingen is een
voldoende reden om de aandacht te vestigen op een evolutie die aan de
gang is en die alles wat niet bij de nieuwe vormen van de menselijke samenleving past mettertijd zal wegvagen!'
In feite moet de moderne grootindustrie nog een weg vinden tussen `het extroverte en het introverte', ook in haar relaties met de maatschappij. Onze
maatschappij is samengesteld uit een aantal belangengroepen. Wie belangengroepen zegt, denkt meteen aan `drukkingsgroepen'. Deze tijdig onderkennen en evalueren is de taak van de politicus, maar ook van elke burger.
Onze maatschappij wordt echter eveneens bewogen door ideeën, opvattingen, gevoelens. Wie er morgen nog bij wil zijn, moet deze nieuwe strekkingen ten minste kennen en begrijpen. Dit is, ook voor de onderneming als
zodanig, de basis van elke verantwoorde public relations.
Nemen we als schoolvoorbeeld de drastische omwenteling die enkele jaren
geleden plaatsvond in de public relations van de banken. Plotseling was het
afgelopen met de koele, afstandse houding van onpersoonlijke ambtenaren. Gedaan met de indrukwekkende halls in grote marmeren paleizen. In
de plaats daarvan kwamen kleine, knusse agentschappen in elke wijk met
een zeer `persoonlijke' bediening. Ook op het vlak van de informatie t.o.v.
het publiek werd veel gedaan: `de bank dient u, dient onze gemeenschap!'
Waarom deze revolutie? Als logisch gevolg van de psychologische verschui-

701

De ongenaakbaarheid van grote ondernemingen

ving bij het publiek, als gevolg van de kritischer ingesteldheid van een snel
evoluerende cliëntèle. Voor de grote industriële ondernemingen is het probleem veel complexer, maar ook zij moeten zich vragen stellen als: hoeveel
honderden miljoenen investeert de industrie in speur- en ontwikkelingswerk? Waarom? Vindt ons land, onze gemeenschap hier baat bij? Enz.

Besluit
Wij wilden hier de aandacht vestigen op drie voorname en hoogst actuele
problemen in de grote ondernemingen: 1) hoe een oplossing geven aan de
onmisbare verwerking van een stijgende vloed van informatie? 2) indien
deze informatieverwerking geconditioneerd wordt door een gemotiveerd
kader -- de technocraten -- hoe deze motivatie verwezenlijken en de communicatiekanalen tussen topmanagement en hoger kader en tussen hoger
kader en lager kader openmaken? 3) de grootindustrie zit op de beklaagdenbank: is het ogenblik niet geschikt om de finaliteit van de onderneming opnieuw te definiëren, om anders te leren denken?
De industrie blijft de slagader van onze materiële welvaart. Nu is deze
industrie `verplicht' verder te groeien of achteruit te gaan en te verdwijnen.
Daarom is deze groei dan ook de hoofdbekommernis van onze industrieleiders. Zij zien niet onmiddellijk in dat de actuele scheiding-van-tafel-enbed tussen industrie en gemeenschap, tussen topmanagement en personeel,
zelfs voor die groei een enorme hinderpaal kan betekenen. Zij blijven denken in termen van markteconomie, rendement en autoritaire gezagsstructuren. Hun gedragspatronen zijn essentieel introvert.
Toch wil ik niet besluiten met een pessimistische noot: in verschillende belangrijke concerns -- vooral dan in Japan, West-Duitsland, Frankrijk en de
Verenigde Staten — is er een gezonde evolutie waar te nemen. Verschillende
sociologische researchcentra hebben de merkwaardige resultaten van hun
onderzoek gepubliceerd, resultaten die de aandacht van de industrieleiders
hebben gewekt. Het is o.m. bewezen dat de psychologische factoren een
rechtstreekse weerslag hebben op de groei van de onderneming. Men begint
er dan ook aandacht aan te schenken.
Voor de kaderleden — de nieuwe techno-aristocratie — lijkt ons een uitzonderlijke taak weggelegd. Zullen ze in staat zijn de nieuwe signalen te begrijpen, de ondernemingen te helpen decentraliseren tot leefbare eenheden,
de technologische en menselijke verzuiling te doorbreken? Een fascinerend
experiment en een opwindende uitdaging, die evenwel lang niet alleen de
zaak van de technocraten zijn. Alle bewuste medemensen — denkers, theologen, biologen, wetenschapsmensen, technici, psychologen en sociologen
— moeten inspelen op dit probleem, dat allen aangaat en dat zo ingrijpend
bepaalt welke ontplooiingskansen de mens heeft — of niet heeft -- in deze
onze maatschappij.
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'Taferelen uit een huwelijk' van
Ingmar Bergman

Jacques De Visscher

Scener ur ett uktenskap (letterlijk: `Taferelen uit een huwelijk') is Bergmans
vierendertigste, niet verwachte film. Men wist dat de Zweedse cineast na zijn
meesterlijke film Kreten en gef luistert werkte aan een superproduktie met
Barbara Streisand, namelijk `De lustige weduwe', en dat hij deze film van
zijn producer en geldschieter om financiële redenen had moeten stilleggen.
Men wist ook dat Bergman in de lente van 1973 in Zweden een enorm succes had behaald met een televisiereeks die zes woensdagavonden na elkaar
taferelen uit een huwelijksleven toonde. Men beweert zelfs dat de mensen
thuisbleven en de hoorn van de haak legden om niet gestoord te worden.
Maar dat hij de 50 minuten lange afleveringen van dit uitzonderlijk populaire familiefeuilleton zou weten te condenseren tot een beroerende en meeslepende speelfilm van ruim honderdzestig minuten, was wel verrassend. Nu
is het niet de eerste keer dat Ingmar Bergman zich door het televisiemedium
heeft laten leiden of inspireren. In eigen land adopteerde hij voor de beeldbuis reeds heel wat toneelstukken van Ibsen en Strindberg, en nog niet zo
lang geleden maakte hij voor de BBC The Lie (De Leugen). Voor de Zweedse televisie draaide hij ook een documentaire over het Faro-eiland, het eiland
waarop hij woont, leeft, schrijft en filmt (Persona, Uur van de wolf, De
schaamte). Zijn meest bekende televisiefilm, die trouwens ook in commerciële omloop gebracht werd, is het zich in België afspelende Riten (1968).
Taferelen uit een huwelijk is, ondanks de transpositie, de enorme inkorting
en samenballing van de originele versie, een grandioze film die de toeschouwer zowel verstandelijk als emotioneel weet aan te trekken. De cineast heeft
een vorm en een thema gekozen waarmee hij een heel ruim publiek kan benaderen. Uit het resultaat is gebleken dat zijn kunstenaarschap de mensen
ertoe gedwongen heeft de confrontatie met zichzelf aan te gaan. De opmerking `men vindt zichzelf in deze film terug' gaf een knellende en kwellende
ervaring van velen weer. Dit belet echter niet dat Bergmans vierendertigste
film schoonheidsfouten vertoont. De belangrijkste daarvan is onbetwistbaar
de geweldige inkorting. Om commerciële redenen heeft de cineast jammer

1 Cf. Jacques De Visscher, Kreten en gefluister van Ingmar Bergman, in Streven,
augustus-september 1973, blz. 1085-1093.
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genoeg een aantal zeer revelerende sequenties moeten wegknippen. Hierdoor is de nieuwe montage die de sequensen met elkaar verbindt, soms hortend en niet altijd heel zinvol. Sommige ellipsmontages zijn zo groot dat
de kijker de te ruime gedachtensprongen of tijdssprongen niet precies volgen
kan. Dit euvel vloeit voort uit het feit dat sommige taferelen, zoals één en
zes, gewoon gehalveerd werden. Er zijn ook slordigheden met de rekwisieten (dit is zeker Bergmans gewoonte niet) en, alhoewel de film zich over
een tijdsspanne van tien jaar afspeelt, blijft de vrouwelijke hoofdfiguur,
overigens meesterlijk vertolkt door Liv Ullmann, er steeds vijfendertig uitzien (de werkelijke leeftijd van de actrice tijdens de opnamen in 1972). Dit
alles, alsook de uiterste soberheid in het gebruik van allerlei filmexpressiemiddelen (decor, bewegingen in de ruimte, verschillende instellingen, weinige variaties in de belichting, enzovoort), brengt mee dat Taferelen op het
vlak van de dramatische zeggingskracht, de artistieke afwerking en de esthetische perfectie het niveau van L 182, En Passion' of Viskningar och roes
niet haalt. Taferelen blijft echter een grote film, die door een aantal formele
onvolmaaktheden en zelfs inhoudelijke beperktheden zeker niet van zijn
essentiële, cinematografisch superieure kwaliteiten beroofd wordt. Het verwondert ons trouwens niet. Het blijft bovendien een hele krachttoer uit zes
televisieafleveringen een klein filmisch meesterwerkje te distilleren.
Taferelen heeft iets belangrijks te vertellen. Op het eerste gezicht worden
ons facetten of ontwikkelingsstadia getoond van het echtpaar Johan Erland
Josephson, een geassocieerd hoogleraar aan een psychotechnisch instituut,
en Marianne (Liv Ullmann), een advocate. Ze hebben twee dochtertjes en
zijn reeds tien jaar gehuwd. De compositie van dit gefilmde huwelijksleven
onthult echter doorheen de vele gesprekken en gebeurtenissen een existentieel drama dat niemand onberoerd zou mogen laten.

Het filmgebeuren
Zoals reeds vermeld, bestaat de film uit zes taferelen, met elk een beperkt
aantal sequenties.
Het eerste tafereel, Onschuld en paniek, is een introductie. De aanvangssequentie bestaat uit een vraaggesprek tussen het echtpaar Johan en Marianne en een journaliste van een populair vrouwenblad dat een ideaal huwelijk
in het licht wil plaatsen. Zowel Johan als Marianne wordt over henzelf
en hun huwelijk ondervraagd, terwijl zij voortdurend gefotografeerd worden. De psychotechnicus Johan, tweeënveertig jaar, toont zich enorm zelfzeker en laat zich op allerlei niveaus als een kampioen uitschijnen. Tegen-

2 Cf. Jacques De Visscher, L 182 of En Passion van Ingmar Bergman, in Streven,
februari 1971, blz. 493-502.
3 Zie voetnoot 1.
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over zijn spraakzaamheid toont de vijfendertigjarige Marianne zich eerder
bescheiden, schuchter en enigszins door de vragen gegeneerd. Maar uiteindelijk zegt ze toch een gelukkig leven te leiden, ondanks het feit dat er
soms wel moeilijkheden en spanningen zijn. Zijn ze bang voor de toekomst?
Hierop antwoordt Johan vrij indirect: hij heeft nood aan veiligheid en dat
biedt zijn familie hem wel; voor de rest is hij niet religieus (meer), alhoewel
hij van Bachs Mattheüs Passie houdt.
In hetzelfde tafereel wordt dit `ideale paar' geconfronteerd met een cynisch
en ruziënd paar vrienden. Peter en Katarina zijn bij hen op bezoek en het
duurt niet lang of ze gebruiken hun gastheren als publiek voor hun hevige
twisten en huwelijksonenigheden. Johan, maar vooral Marianne, lijkt door
deze confrontatie diep geschokt.
Later op de avond bespreken ze dit incident. Marianne meent te weten
waarom hun vrienden in die hel van tegenstellingen en onverzoenlijkheden
leven: `Ze spreken niet dezelfde taal. Ze moeten in een derde taal, die
ze allebei verstaan, vertalen om elkaars bedoelingen te snappen'. 4 Ze neemt
dan hun huwelijk als voorbeeld, waarbij ze stelt, dat hun goede verstandhouding gebaseerd is op het feit dat ze dezelfde taal spreken. Marianne veralgemeent deze eis voor elk huwelijk.
(In het oorspronkelijk script en in de televisieversie volgen dan nog twee
sequenties. De eerste is gewijd aan een gesprek tusen Johan en Marianne
over het feit dat zij zwanger is, waarbij ze zich de vragen stellen of ze het
kind wel willen en kunnen aanvaarden. De zwangerschap lijkt wel een
netelige kwestie te zijn en Johan laat de beslissing over alle fundamentele
vragen gewoon over aan zijn vrouw. De houding van Marianne is ambivalent. Ze heeft een slecht geweten omdat ze naar een kind verlangde, en nu
het in verwachting zijn toch betreurt. Dit alles is geen rationele aangelegenheid voor haar; het gaat om liefde. Heel verward zegt ze: `We hebben het
veel te gemakkelijk, dat is de moeilijkheid, en dan zitten we nog met onze
vervloekte lafheid en gebrek aan werkelijkheidszin en onze schaamte. En
we hebben geen affectie. En geen liefde. En geen vreugde. We zouden gemakkelijk deze baby kunnen verwelkomen. En ik denk dat ik het juist voor
had toen ik hoopvol naar die baby uitkeek en er over dagdroomde. Ik had
het juiste gevoel. Ik zou nu klaar zijn om een baby te krijgen'. Johan verstaat hier niets van, terwijl Marianne haar gevoelens van warmte en verwachting niet begrijpt. Ze beslissen de baby te aanvaarden.
De tweede niet in de film opgenomen sequentie stelt het echtpaar in een
hospitaal voor, waar Marianne de abortus liet uitvoeren. Uit het gesprek
blijkt dat dit alles Johan niet erg raakt; Marianne daarentegen kent enorm
veel wroeging.)

4 De geciteerde dialogen ontlenen we hier aan het originele script: Ingmar Bergman,
Scenes from a marriage, Calder & Boyars, London 1974.

706

Jacques De Visscher

In het tweede tafereel, De kunst om iets onder het tapijt te verbergen, maken
we wat meer kennis met de huishoudelijke en familiale problemen van het
echtpaar. Beiden lijken door allerlei `morele' verplichtingen zeer sterk aan
hun ouders gebonden te zijn. Nooit is er een zondag zonder familiebezoek
en, zelfs als ze het anders zouden willen, ze kunnen er niet onder uit. Ook
de moeilijkheden die ze met elkaar hebben, vinden hun `schuldige' oorzaak
bij de moeders. 's Morgens onderneemt Marianne een poging om de volgende zondag eens niet bij haar ouders te middagmalen, maar in het telefoongesprek met haar moeder horen we hoe ze al vlug opnieuw toegeeft.
Op haar advocatenkantoor heeft Marianne een merkwaardig gesprek met
een cliënte, mevrouw Jacobi, die haar advies voor haar echtscheiding komt
vragen. Heel het gesprek laat Marianne rond het `waarom' van die echtscheiding draaien; het is alsof zij zelf inzicht wil verwerven en onrechtstreeks
om raad vraagt. Mevrouw Jacobi blijkt te weten wat ze wil en waar ze aan
toe is. In haar twintig jaren lange huwelijk was er geen liefde. Alles was
schijnbaar volmaakt; alleen was het huwelijk liefdeloos. Daarenboven zegt
ze dat ze `liefde niet kan omschrijven, omdat zoiets niet bestaat. Tenslotte
licht ze haar absurditeitsgevoel toe: alles schijnt haar vreemd en het is alsof
haar zintuigen haar in de steek laten, omdat ze haar nergens het gevoel van
werkelijkheid geven. Het merkwaardige hierbij is nu wel, dat op het ogenblik dat Marianne mevrouw Jacobi als het ware een retorische vraag over
de waarheid van de liefde wil stellen, de zin van de vraag haar opeens ontsnapt.
In zijn laboratorium heeft Johan een gesprek met Eva, een studiegenote
uit zijn studententijd. Hij heeft haar zijn gedichten laten lezen, maar haar
beoordeling `slecht' lijkt nog te goed. Zijn middelmatigheid staat vandaag
in schrille tegenstelling met de briljantie die hij destijds uitstraalde. Johan
laat Eva ook een experimentele waarnemingstest ondergaan.
(De volgende twee sequenties komen in de filmversie niet voor maar zijn
wel enigszins relevant.
Johan en Marianne zitten die zelfde middag samen in een `grill bar'. Marianne maakt grootse plannen voor verre reizen, maar Johan voelt er weinig
voor; hij geeft de voorkeur aan een vakantie thuis zonder de kinderen. Opeens vraagt Johan of het leven mat is. En hij voegt eraan toe: `Kan het
patroon van de dingen zo veranderlijk zijn dat het leven plotseling verkeerd loopt? Zonder dat je het weet, gebeurt het. Altijd onmerkbaar. (...)
Is het een kwestie van kiezen en het maken van een slechte keuze? Of een
voortsukkelen in de oude tredmolen zonder na te denken. Tot je op de
vuilnishoop ligt.' Hierop laat Marianne volgen dat ze allebei zo eerlijk
tegenover elkaar zijn. Ook voegt ze eraan toe dat ze zoveel van Johan houdt
en angst heeft hem te verliezen.
In de volgende sequentie geeft Johan zijn commentaar op de vrouwenemancipatie. Ze zijn die zelfde avond naar Ibsens Poppenhuis geweest,

707

'Taferelen uit een huwelijk'

waarna Johan op een sarcastische manier uiting geeft aan zijn anti-feminisme: `vrouwen vormen het collectieve slechte bewustzijn van de mannen'.)
Later op de avond heeft Marianne nog een lang gesprek met haar man. Ze
blijken vermoeid te zijn, hun leven is overvol en er heerst een seksuele onvoldaanheid. Affectie en emotionele betrokkenheid vragen veel tijd, `we
krijgen hiervoor te weinig tijd; en we besteden er te weinig aan'. Hierop antwoordt Marianne dat ze daarom deze zomer samen weg wil; waarop Johan
repliceert dat affectie niet alleen iets is voor de vakantie. (Volgende scène
komt niet in de film. Marianne gaat voor het slapen gaan naar de kinderen
kijken. Haar oudste dochtertje Karin ligt wakker en zegt dat ze in haar slaap
steeds droomt dat er oorlog is.) Eens naar bed, stelt Marianne voor te vrijen.
Johan dankt haar voor het aanbod.
Het derde tafereel, Paula, wordt gedomineerd door het feit dat Johan Marianne op een avond in hun buitenhuisje mededeelt dat hij haar onmiddellijk
wil verlaten voor een andere vrouw, Paula. Reeds 's anderendaags wil hij
met zijn nieuwe vrouw naar Parijs. Al vlug blijkt dat deze verhouding reeds
zes maanden oud is en dat Johan zijn vrouw reeds vier jaar als een blok
aan zijn been ervaart. Hij is haar volle, gereguleerde leven moe. Nu wil hij
dit alles samen met Paula uit zijn leven bannen, alhoewel hij de draagwijdte
van zijn handelen zelf niet goed begrijpt. Waarom hij niet eerder iets gezegd
heeft? `Hoe kun je over iets praten dat niet in woorden is te vatten? Hoe kun
je zeggen dat je het vervelend vindt te neuken alhoewel het technisch perfect
gaat? Hoe kan ik zeggen dat ik mij moet inhouden om je niet te slaan, wanneer je daar aan tafel zo proper en netjes je gekookte eieren zit te eten? En
de kinderen die zichzelf zitten aan te stellen op die belachelijk verwende
manier. Waarom hebben we hen op zo'n hysterische manier verwend? Kun
jij mij dat vertellen? Ik verwijt jou niks, Marianne. Alles is nu toch kapot.
En niemand weet waarom'. Marianne merkt hierbij op dat ze de hele tijd
fout was. `Och hou op daarmee! Het is te gemakkelijk om altijd de schuld
op je te nemen. Het maakt dat je je sterk en nobel en vrijgevig en nederig
voelt. Jij was niet fout en ik evenmin. Het heeft geen zin te komen aandraven
met schuldgevoelens en een slecht geweten, alhoewel ik zo'n slecht geweten heb, dat het mij bijna verstikt. Het is allemaal zuiver toeval, een
wrede coïncidentie. Waarom zouden wij beter dan andere mensen in staat
zijn de vernederingen en rampen te ontwijken? Dit is volslagen logisch. Dus
waarom beginnen over schuld en kwaad? (...) Ik denk dat dit alles slechts
een geaffecteerdheid van mijn kant is. Dit lege gepraat bedoel ik. Ik geloof
geen ogenblik dat ik over ons de waarheid raak. Ik geloof overigens niet
dat er een zuivere waarheid is. Het zijn alleen maar een reeks zere plekken.
Hoe we ons ook draaien of keren en wat we ook zeggen, het doet pijn'. `Ik
was altijd zo argeloos', zegt Marianne, maar Johan laat daarop volgen:
`Niet alleen argeloos. Beiden, jij en ik vluchtten in een bestaan dat her-
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metisch gesloten was. Alles was netjes geschikt, alle barsten werden gestopt,
het liep allemaal gelijk een klok. We zijn gestorven bij gebrek aan zuurstof'.
Nog dezelfde nacht gaan ze samen naar bed; Marianne vraagt dat ze omwille
van hun vriendschap betrekkingen zouden hebben. Johan vertrekt 's anderendaags in de vroege morgen. Als Marianne na zijn vertrek een paar vrienden opbelt, moet ze vernemen dat iedereen reeds van Johans situatie op de
hoogte was.
Het tranendal, het vierde tafereel, toont ons een stralende Marianne die
haar echtgenoot voor een etentje ontvangt. Paula is in Londen en Johan is
blijkbaar alleen in Zweden. De vriendelijkheden, de confidenties en de verleidingspogingen worden door sarcastische opmerkingen en kibbelarijen afgewisseld. De verhouding tussen Johan en Paula is uit en hij heeft een aanbod voor een Amerikaanse universiteit gekregen. Marianne heeft, niet zonder schuldgevoelens, één en ander aan het interieur veranderd en zij heeft
ook een minnaar; verder stelt zij het goed. Zij verlangt de echtscheiding,
maar hiervoor voelt Johan heel wat minder. Hij blijft wel bij zijn standpunt
dat hij een hekel heeft aan Mariannes `veiligheidsrituelen' en haar gehechtheid aan allerlei statussymbolen en bezittingen die haar bestaan veilig zouden moeten stellen. Dit belet echter niet dat Johan bij haar terug wil. Toch
enigszins angstig vraagt Marianne zich af waarom ze opgehouden hebben
voor elkaar affectie te tonen; waarom ze elkaar slechts bij het seksen streelden en waarom ze de kinderen zo weinig beknuffelen. Voor Johan is de
eenzaamheid absoluut en is het een illusie zich iets anders voor te stellen.
`Men kan op verschillende niveaus omgang hebben, maar dit blijft slechts
een fictie omtrent religie, politiek, liefde, kunst, enzovoort. De eenzaamheid
blijft volstrekt volledig'. Voor hem is er ook de enorme leegte die hem
fysisch pijn doet. Johan kan deze ervaringen slechts moeilijk onder woorden
brengen en wat hij erover vertellen kan, komt Marianne onbegrijpelijk en
zuiver theoretisch voor.
De kern van dit tafereel bevat Mariannes lectuur uit het dagboek dat ze begonnen is en waarin ze zichzelf opbiecht dat zij reeds als klein kind haar
identiteit nooit heeft kunnen veroveren (filmisch wordt dit mooi geïllustreerd
door een reeks foto's uit Liv Ullmanns fotoalbum. De uiterlijke veiligheid
van haar huwelijk heeft haar persoonlijkheid verwoest en dit alles werd bewerkstelligd door het feit dat zij steeds heeft leren handelen zoals anderen
dat van haar verwachtten, maar nooit zoals ze zelf dacht te moeten handelen. De innerlijke verwoesting is volgens haar het resultaat van de `injecties van een gif dat honderd procent effectief is: een slecht geweten'. Tijdens
dit voorlezen is Johan in slaap gevallen. Nadat hij wakker is geworden, beslissen ze toch maar naar bed te gaan. (In het originele script krijgt Marianne
nog een paar telefoontjes van haar minnaar David en er ontspint zich ook
nog een gesprek over haar verhouding. Nog midden in de nacht wil Johan
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weg; hij vindt de hele situatie een miezerige boel. Voor hij de deur uit is,
vertelt Marianne hem dat ze een brief van Paula had ontvangen. Deze schreef
dat ze wel wist dat Johan zijn Marianne zou opzoeken.
Het vijfde tafereel, De ongeletterden, speelt zich in Johans bureau in het
Psychotechnisch instituut af. Marianne komt de echtscheidingsovereenkomst ter ondertekening voorleggen en wil de beschrijving van de inboedel
laten nazien. We krijgen hier het meest gewelddadige tafereel te zien. Morele chantage, sarcastische uitdagingen, tedere opmerkingen, geneuk, mekaar schoppen en slaan, uitbarstingen van woede en scheldpartijen ontbreken andermaal niet. Ondertussen bedrinken ze zich traag maar zeker.
In feite komt Marianne haar echtgenoot `verslaan' en hij geeft toe dat hij in
haar `onafhankelijkheidsstrijd' de overwonnene is. `Emotioneel zijn we ongeletterden', zo zegt Johan. `Niet alleen jij en ik -- praktisch iedereen, dat
is de deprimerende zaak. Er werd ons van alles geleerd over ons lichaam,
de landbouw in Madagascar en over de vierkantswortel van "pi" of hoe het
ook mag genoemd worden, maar geen woord over de ziel. We zijn ongelofelijk onwetend, zowel over onszelf als over anderen. Er wordt tegenwoordig veel onzin verkocht over het feit dat kinderen alles zouden moeten
weten over broederschap en begrip en coëxistentie en gelijkheid en al de
overige dingen die nu waanzinnig in de mode zijn. En in niemand komt het
op dat we eerst iets over onszelf moeten leren en over onze eigen gevoelens.
Over angst en eenzaamheid en woede. We werden zonder geluk, onwetend
en met wroeging tussen de ruïnes van onze ambities achtergelaten. Een kind
van zijn ziel bewust maken is bijna onbehoorlijk. Je wordt beschouwd als
een vies oud mannetje. Hoe kan je ooit andere mensen begrijpen als je
niets over jezelf weet'. Hierop zegt Marianne dat kennis geen veiligheid
biedt, alleen een grotere keuzemogelijkheid en meer zielsangst. Na deze
morele en fysische strijd ondertekent Johan verslagen de echtscheidingsovereenkomst.
Ingmar Bergman heeft met In het midden van de nacht in een donker huis
voor een vrij poëtisch en treffend slottafereel gezorgd. In de filmversie ontbreken twee uitvoerige sequenties: een lang gesprek tussen Marianne en
haar moeder over het huwelijksleven met haar nu overleden man. Haar
huwelijk was niet zonder moeilijkheden, maar ze heeft haar man nooit gehaat. In de tweede ontbrekende sequentie komt een lang gesprek voor tussen Johan en Eva, een assistente van het psychotechnisch instituut, over
Johans matte verschijning).
Marianne en Johan hebben een afspraak voor een avond en een nacht. Ze
zijn beiden hertrouwd en reeds tien jaar van elkaar weg; hun beider wederhelft moet rusten wegens overspanning. Eerst trekken ze naar hun buitenhuisje, maar daar blijkt alles te vertrouwelijk om er nog samen een nacht
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door te brengen. Ze lenen een `hutje' van een vriend.
Marianne lijkt nog steeds even fris en jong; Johan is het aan te zien dat hij
de vijftig voorbij is. Zijn vroegere ambities, illusies en zelfgenoegzaamheid
blijkt hij te hebben opgegeven. Het is alsof ze elkaar nu eindelijk de waarheid over zichzelf kunnen vertellen, maar hun nieuwe huwelijk is een leugen
geworden — om bestwil. Natuurlijk is hun levenshouding fundamenteel veranderd. Johan formuleert het aldus: `Ik weiger de volledige zinloosheid achter het zuiver bewustzijn te aanvaarden. Ik kan niet met dat koude licht in
al mijn strevingen leven. Indien je maar eenmaal wist hoe ik met mijn zinloosheid vecht. Steeds en steeds maar opnieuw tracht ik mezelf op te vrolijken door te zeggen dat het leven de waarde heeft die je zelf aan die wereld
toeschrijft. Maar dit gepraat helpt mij niet verder. Ik wil iets om naar te
verlangen. Iets om in te geloven.' Marianne is anders en voelt haar bestaan
zo niet aan: `In tegenstelling met jou, houd ik het uit. En ik verheug mij erin. Ik vertrouw op mijn gezond verstand. En op mijn gevoel. Ze werken
samen. Met beide ben ik tevreden. Nu ik ouder ben, heb ik een derde vennoot: mijn ervaring'.
Ingeslapen, heeft Marianne een significante droom. Ze schrikt huilend wakker en vraagt zich af wat haar overkomen is. Johan zegt haar dat er in haar
uiterst welgeordende wereld iets is dat ze niet kan vatten. Marianne droomde dat ze op een weg haar man en de anderen met haar handen wou vasthouden; dit lukte haar niet omdat ze geen handen meer had, maar slechts
stompen aan haar ellebogen. Daarna dreef ze in drijfzand weg. De anderen
waren haar onbereikbaar geworden. Ze vraagt Johan of nu echt iedereen
in volslagen verwarring leeft en of iedereen de berg af gaat. Haar Johan bevestigt dit. Tenslotte vraagt ze zich af of ze niet iets belangrijks gemist hebben, een soort belangeloze liefde, waarop Johan antwoordt dat hij slechts
voor zichzelf kan spreken: hij houdt van haar op een onvolmaakte, zelfzuchtige en aardse manier. Voor de rest heeft hij weinig inzicht en medegevoel. Ze sussen elkaar in slaap.

Duiding
Het is niet de eerste keer dat Ingmar Bergman het huwelijk (en het gezin)
in het centrum van de belangstelling plaatst of deels expliciet in zijn films
behandelt. Integendeel, huwelijk, gezin of allusies op familierelaties zijn in
zijn films nooit afwezig en worden zelden onproblematisch voorgesteld.
Maar nog nooit heeft Bergman ons zo sterk binnen een bepaalde huwelijksrelatie betrokken. In Taferelen uit een huwelijk heeft hij heel zijn beeldenrijkdom aangewend om de culturele manifestatie, die het huwelijk is, te
typeren. Meer nog, hij heeft het huwelijk van Johan en Marianne gebruikt
als een vorm die de intermenselijkheid in een moleculaire structuur weerspiegelt. Uiteraard impliceert dit een standpunt. Niet alleen dat van de
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cineast, maar ook dat van de toeschouwer. En als toeschouwer hebben wij
reeds door de keuze van gezichtspunt in de weergave van het filmgebeuren
een interpretatie van Taferelen gesuggereerd.
Binnen de autonome formele grenzen van het filmgebeuren heeft Ingmar
Bergman een soort autopsie van een huwelijk getekend. Een echtpaar wordt
door een aantal levensconfrontaties bewust van de leugen die hun huwelijk
is. Zo zijn er honderden in onze maatschappij en Bergman is er door zijn
superieur typeringsvermogen in geslaagd dit hele gebeuren als ongehoord
authentisch voor te stellen en te laten overkomen. Cinematografisch gebruikte hij daarvoor vier fundamentele componenten: de close-up en het
Amerikaans plan waardoor wij bij alle reacties, blikken en bewegingen van
de personages betrokken worden, de maximale uitbating van het acteertalent van zijn medewerkers en van zijn duivels regievermogen, de aanwending van het woord in een permanente levensechte dialoog en tenslotte de
montage en de dramaturgische compositie. Als eerste resultaat brengt dit
mee dat Bergman de toeschouwer als het ware dwingt zijn esthetisch-toeschouwende positie op te geven om mentaal aan het geprojecteerde gebeuren te participeren. Wie Taferelen ziet en meebeleeft, denkt achteraf aan
zijn/haar eigen huwelijk of aan het huwelijk van anderen. Met andere woorden het zien van Taferelen geeft de toeschouwer het elan om de film niet
vrijblijvend over zich te laten gaan. Hij wordt in het modderbad van een
mislukte intermenselijkheid gedompeld. Maar deze positie roept een reactie
op, een weerstand om niet te lang aan deze geëvoceerde hel te moeten participeren. De psychologische analyse biedt hier dan wellicht een schijnuitweg om alle `unheimliche' gebeurtenissen en uitspraken te verklaren tot
restloos geformuleerde patronen en mechanismen waaraan uiteindelijk niets
ongewoons is. 5 De psychologische analyse van de personages biedt echter
wel het voordeel dat men hierdoor ontdekt dat Johan en Marianne geen
ongenuanceerd proces doormaken. We zouden durven gewagen van een
zielsproces. Bij de aanvang van de film is Johan duidelijk zelfingenomen,
alsof hij nog de successen van zijn universiteitsjaren beleeft; Marianne daarentegen lijkt voorzichtiger in haar uitspraken en toch enigszins angstig dat
haar geluk wel eens broos zou blijken te zijn. Het is opvallend hoe vaak zij
de nood aanvoelt om haar man te zeggen dat zij van hem houdt. Treffend is
ook haar hele betoog over de vermeende zelfde taal die ze hanteren, waardoor ze elkaar goed begrijpen. Achteraf blijkt niets minder waar te zijn. Dit
onbegrip en het ontbreken van een gemeenschappelijke taal, eigenlijk een
gemeenschappelijke zingeving waarmee ze hun situatie tegenover zichzelf,
de andere, de wereld en de toekomst symboliseren, komt ongelooflijk sterk
tot uiting in het niet uitgegeven deel in het eerste tafereel over hun houding
tegenover Mariannes zwangerschap en de abortus. Hun beslissing is zuiver
moreel. Dat wil zeggen dat zij blijkbaar de keuze hadden tussen aanvaarden
5 Cf. Cornelis Verhoeven, Alledaagsheid, in Streven, januari 1975.

712

Jacques De Visscher

en niet aanvaarden. Maar in de motieven van hun uiteindelijke beslissing
haalden hun particuliere belangen het op de realisatie van een essentiële
mogelijkheid, op de zin van hun seksuele intermenselijkheid en op de mogelijkheid een stuk nieuwe intermenselijkheid uit te bouwen. Door het doden
van wat een vleesgeworden symbool van hun gemeenschappelijke taal (zin)
kon zijn, hebben ze voor zichzelf en impliciet voor iedereen getuigd dat hun
liefdevolle seksualiteit fout was. Met andere woorden: hun huwelijk was op
zijn minst door de leugen getekend. En dit is de bron van alle narigheid. De
leugen, als een kwaad dat tussen Johan en Marianne woekert, ontwikkelt
zich in hun onwaakzaamheid tot een kunst om `iets' onder het tapijt te verbergen. Ze praten wel veel en maken beiden voor elkaar harde diagnosen,
maar niet zelden zijn hun standpunten ingegeven door de angst voor een
leegte, die ze door allerlei rationalisaties trachten te vullen. Zowel Johan
als Marianne worden in hun ontwikkelingsproces met de groeiende leegte
als een kilte achter hun bewustzijn geconfronteerd. Marianne kan het gesprek met mevrouw Jacobi niet aan: haar juridische kennis schiet per definitie tekort en voor zij het zelf merkt, wordt ze als het ware geïnitieerd in de
absurditeit van Jacobi's nihilisme. Haar enige reactie is de vlucht. Ook
Johan moet met zijn mediocriteit afrekenen: hij heeft echt geen verbeelding
(en is daarom een uitstekende leugenaar) en is dus niet in staat tot poëzie en
existentiële creativiteit. Het is zijn collega van weleer in het psychotechnisch instituut, Eva (= de leven gevende, `de moeder van alles wat leeft'),
die hem dit duidelijk maakt. Zijn uiterlijk voorkomen als een briljante vlotte knaap is slechts een illusie en geen expressie. Zijn wetenschappelijke psychologie, of preciezer nog, zijn psychotechniek is van dit alles een teken.
Ook Johan zoekt compensaties en ook hij vlucht — in Paula. Het inzicht
in hun falen werkt onbevredigend. Marianne ontwikkelt een zeker opportunisme en schaft zich de uiterlijkheden van de onafhankelijkheid aan —
niet zonder schuldgevoel. Tijdens luciede momenten verwerft ze wel enig
zelfinzicht: een onderzoek naar haar verleden doet haar inzien dat ze geen
eigen identiteit heeft, maar dat ze de identiteit van anderen heeft afgespiegeld. Het is allemaal beangstigend. Door het ouder worden en door zijn
breuk met Paula is er bij Johan daarentegen iets gegroeid, waardoor hij toch
een zekere afstand neemt van zijn zelfgenoegzaamheid en van zijn weigering de dingen, de wereld, de andere en zichzelf maar enigszins als zinvol
en dus menswaardig te zien. Voor hem betekende het menselijk leven niets
meer dan een reeks coïncidenties, waarin goed noch kwaad van pas zijn.
Later komt hij tot het inzicht dat de theoretische a-existentiële kennis van
werkelijkheden alleen ontmenselijkend werken: we leren alles en nog wat,
maar niets over onze ziel; we zijn ongeletterden, met andere woorden: mensen zonder zingeving of spiritualiteit. Nog later realiseert hij zich maar al te
goed dat de onvolkomenheid ook hem niet vreemd is, maar dat hij niettemin in iets wil geloven. Tot voor het einde van de film was Marianne niet
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zover `geëvolueerd', had zij deze waarheid van `erfzonde en hoop op heil',
als we deze christelijke symbolen mogen gebruiken, nog niet ontdekt. Haar
innerlijk, haar nog niet uitgebannen vermogen tot zingeving komt hiertegen
in opstand. Op een moment van ongedwongen oprechtheid met haar teruggevonden en enigszins wijzer geworden Johan, ontdekt zij een expressie en
manifestatie van het onbekende in zich en dus in het leven. `Iets' dat Johan
het onvatbare noemt. Slapend aan Johans zijde, heeft zij de significante
droom van haar wegzinken in de leegte, in het niets, in de ontmenselijking,
in de afwezigheid van alle spiritualiteit. Door de mogelijke opslorping in het
zand, het slijk waaruit we allen gevormd zijn, heeft ze geen enkel houvast,
geen mogelijkheid tot medemenselijkheid: ze heeft immers geen handen
meer. Johan kan dit alles reeds begrijpen; voor Marianne doemen de vreselijkste vragen op.
Hier wordt meer dan een huwelijk getoond. Hier worden symbolen (Johan
en Marianne) getekend van een tijd zonder zingeving, vol leugens en met
een eindeloos verlangen naar iets om toch in te geloven. Ingmar Bergman
heeft het beeld van een huwelijk gebruikt om een wereld te evoceren waarin het verleden (de ouders) een onbegrijpelijke last is, waarin een politieke
belangstelling beperkt wordt tot de studententijd (Johan en Marianne liepen destijds in de één-meistoet) en waarin de religie een achterhaalde illusie en de ethica een kwellend gif zijn. Deze wereld heeft weinig uitzicht op
de buitenwereld: Bergmans typische beeldentaal is hier enorm besloten en
toegespitst op een paar gezichten. Ook de kinderen zijn meestal afwezig en
als ze in deze wereld iets zeggen, heeft het betrekking op de `oorlog', met
andere woorden het ergste van alle kwaad (Kant). Deze beslotenheid, opgeroepen door de `Kammerspiel'-stijl van Bergman, is kenmerkend voor de
decadente despiritualisering en ontmenselijking die voor onze tijd zo typisch
zijn. Taferelen uit een huwelijksleven is daarom een exempel, Johan en
Marianne zijn Elcker-Ick en het oude Latijnse gezegde Mutato nomine de
te tabula narratur geldt hier voor iedereen, dit wil zeggen dat door slechts
de namen in dit filmgebeuren te veranderen, dit verhaal over ieder van ons
handelt en dus op elke mens van toepassing is.
Ingmar Bergman laat Johan een schitterende diagnose maken van de geestelijke situatie van de hedendaagse mens: hij voelt zichzelf als iemand die
tegen de eigen zinloosheid vecht en die in iets wil geloven. Maar in een tijd
van despiritualisering of vervreemding, waarin weinig utopieën beleefd worden, is dit een strijd rondom de leegte. Ook Marianne moet zich dat na een
louterende droom realiseren: ze heeft geen handen meer; heeft er wellicht
nooit gehad. Op die manier heeft ze iets fundamenteels gemist: omdat ze
niet geven kon, maar slechts wou hebben, is haar een glimp van de belangeloze liefde ontgaan, iets om in te geloven en waardoor men kon zijn. Hun
rest nog alleen de kille leegte die zij aards en onvolmaakt zullen beleven,
illusieloos als de verdoemde helden in een absurde tragedie.

Geloof

en christelijke praxis

Het essay van Jean Kamp, Credo sans foi, foi sans Credo

G. De Schrijver

Met een bespreking van het controversiële werk van Jean Kamp' betreedt
men het precaire domein van de theologische discussie, en méér nog: van
de uitdaging die door het hedendaagse denken gesteld wordt aan het christen-zijn. Credo zonder geloof, geloof zonder credo is een hinderlijk boek,
omwille van zijn onthutsende en soms brutale vraagstelling.
In het bijzonder zal al wie een kerygmatische en pastorale verantwoordelijkheid draagt een zekere huiver ondervinden bij het zien van de iconoclastische vloed die vanuit de grondthesis komt aanrollen. Want in een
drastische beeldenstorm worden tal van objectieve en traditioneel hartversterkende geloofsuitspraken -- zoals uitverkiezing en verlossing door
de persoonlijke God van het verbond, de mirakelen en de historisch bevestigde verrijzenis -- van het voetstuk gehaald, of althans in hun dogmatische
gestalte opnieuw versluierd. Om zo alleen nog maar de arme en berooide
ruimte over te houden van een daadwerkelijk gelovige inzet, die zich in het
soms penibele clair-obscur beweegt van zien en niet-zien. Belangrijker dan
een notioneel weet hebben omtrent de historische feitelijkheid van verrijzenis en verbond is het existentiële levensavontuur, waardoor ik — in navolging van Jezus Christus — de God ontmoet die ik niet `ken', maar die in al zijn
rijkdom en armoede in mij tegenwoordig komt, in de mate dat ik werkelijk
onthecht en beminnend ga leven.
Maar er is méér. Het boek van Kamp wordt dubbel hinderlijk als wij de geintendeerde inhoud ervan au sérieux willen nemen. Dan worden we niet
enkel door huiver bevangen omdat de visualiteit van de geloofsgegevens op
de achtergrond geraakt, maar meer nog wellicht omdat tot ons concreet de
vraag gericht wordt om alles te verlaten voor een onvoorwaardelijke naastenliefde, die ons de naakte God doet ontmoeten in de onteigening van het
eigen mensenhart. Hiermee wordt dan een tonaliteit aangeslagen die sterke
herinneringen oproept aan de radicale ontledigingsmystiek van de patristiek en Johannes van het kruis, inzoverre ook bij hen de volle nadruk valt
op het verlaten van elke notionele en sluitende voorstelling van heil en redding, ten einde de zelveloze God te ontmoeten in de weerloosheid van het
1 J. Kamp, Credo sans foi, foi sans Credo, Aubier Montaigne, Paris 1974.
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prijsgegeven beminnen.
De moeilijkheid blijft evenwel, dat Kamp voor het verwoorden van dit mystieke alles-verlaten zijn toevlucht neemt tot het moderne denken. Dat doet
op hem de verdenking vallen, dat hij — in aansluiting bij Kant en Hegel —
op een louter binnenwereldlijk vlak aan het filosoferen gaat over zin en
onzin van het menselijk bestaan. Een verdenking die nog versterkt wordt,
als men ziet hoe de auteur zich uitdrukkelijk tot een lezerspubliek richt dat
in de eerste plaats bezig is met de uiteindelijke zinvraag van de eigen existentie en het in-de-wereld-zijn: om juist in en doorheen deze zinvraag te
raden wat God en het absolute voor de mens betekenen.
Maar laten we ons niet afschrikken door deze modern-filosofische denkvorm, laten we liever nagaan hoe ook in deze denkvorm -- en erover heen —
een religiositeit ter sprake komt die noch Kantiaans noch Hegeliaans is,
maar een evangelische beleving van de (God uitsprekende) armoede en
liefde. Omgekeerd kan ook de vraag worden gesteld, of door het contact en
de uitdaging van het moderne denken niet een ruimte wordt geopend vanwaaruit een correctief mogelijk wordt op de min of meer neoplatoonse schema's van wereldontstijging die af en toe de traditionele christelijke ontledigingsmystiek bepalen. Maar al te vaak valt de mystieke mens in de bekoring
om zijn zelveloze ontlediging te beleven bij wijze van een zich terugtrekken
uit de wereld, meer dan (zoals het evangelie dit vraagt) als een bemoedigend
standhouden — met lege handen — met en voor zijn broeders, in het mooie
en pijnlijke van dit bestaan.

Een ethiek van de eenheid in de liefde
Kamp gaat uit van het fundamentele besef, dat de uiteindelijke eenheid —
de ultieme coherentie en `absoluutheid' — waarnaar de mens op weg is en
op weg moet gaan, noodzakelijk ontsnapt aan de greep van zijn kennen en
zijn willen; ze schemert daarin alleen door als een mysterieuze presentie en
een wenkende belofte.
De mens is wezenlijk begrensd. De synthese die hij nastreeft, breekt steeds
weer uit elkaar in de splitsing van het subject en object. Mijn bewustzijn is
nooit volkomen en nooit volkomen af. Het moet zichzelf opbouwen uit de
steeds nieuwe elementen die op mij afkomen uit het ongewisse van tijd en
ruimte. En omdat ik slechts objecten ken die op mij afkomen — en nooit een
voltooide totaliteit van wereld -- word ik zelf voortdurend in de rol geduwd
van een besloten subject, dat nooit zichzelf is, maar alleen maar zichzelf
wordt via de confrontatie met het andere. Ik en het andere, ik en de andere,
ik en wat mij vreemd is: dat is het levensmilieu waarin ik op een tragisch
verscheurde wijze verankerd zit met mijn kennen. De levensvolheid waarnaar ik met mijn eigenlijke diepte op weg ben — en die noch de beslotenheid is van mijn subject, noch de beslotenheid van het aanbotsende object,
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nl. de niet-andere Ene: de naam van God — komt slechts in mijn bestaanshorizon aanwezig bij wijze van een zich-onttrekkende en `niet-verschijnende'
werkelijkheid.
Deze God, die de alomvattende en enigende Grond is in de immanentie van
mens en wereld, kan ik in de strikte zin van het woord niet `kennen'. Dat
zou immers betekenen dat ik hem versmal tot een object onder de objecten.
Evenmin kan ik zeggen dat hij — als de hoogste zijnde — in zichzelf bestaat,
als een object dat zich tegen mij afgrenst. Ook dat zou erop wijzen dat ik
over God spreek als over een werkelijkheid die losstaat van mijn eigenlijke
existentie. Wat de ware God concreet voor mij betekent, ervaar ik in het
moment dat ik mezelf loslaat en vrijkom uit de gefixeerdheid waarin ik mij
met mijn besloten existentie wil handhaven, om zo in voeling te treden met
de enigende liefde-impuls, die me opeist om eenheid te bewerken onder de
mensen.
De existentiële overgave aan het mysterie van de enigende Liefde noemt
Kamp in de volle zin van het woord: geloven. Het gaat hier om het geloof
in een `niet-verschijnende' werkelijkheid, die nabij komt en komen moet,
hoezeer ook dit komen wordt tegengesproken door de `natuurlijke' structuur van het in-de-wereld-zijn. Niet enkel met mijn kenvermogen, maar ook
in mijn wilsstructuur word ik als `werelds' mens gedreven om scheidend en
accaparerend in de wereld te staan. Voortdurend ben ik geneigd om mezelf
als besloten subject te affirmeren, om bezit en rijkdom naar me toe te halen
en al wat naast me bestaat tot nuttigheidsobject te nivelleren. Mijn ware
diepte, die groeit in de mate dat ik schenkende liefde word, dreigt steeds opnieuw weer te verdwijnen. Maar ondanks deze vervreemding aan mezelf
blijf ik de stem vernemen van `diegene', die door mijn inzet en mijn overgave wil uitgroeien tot een band van liefde onder de mensen. Als opborrelend uit een mysterieuze bron houdt hij in mij het geloof en de verwachting
wakker: dat de liefde onder de mensen mogelijk is. En dat ik zelf — als
opbrekend uit een ballingschap — mij op weg moet begeven naar het beloofde land, waarin elke tweeheid en verdeeldheid overwonnen is door de
Liefde, die `alles is geworden in allen' (pp. 55-59, 92-93).
In deze beschrijving — Kamp geeft ze het koloriet van de Hegelse Jugendschriften — herkent men duidelijk de sporen van een traditie die over Nicolaus Cusanus teruggaat tot de mystiek van Maximus Confessor en Dionysius
de Areopagiet. Ook bij deze Griekse monniken — de `vaders' van de westerse
mystiek -- is er sprake van een niet-objectiveerbare, onkenbare God, die in
zijn niet-oppositionele zijnswijze alles moet worden in allen: door de brand
van zijn enigende Liefde in het hart van mens en mensheid. Maar ondanks
deze structuurverwantschap met de Grieks-patristische eenheidsmystiek,
houdt Kamp op een uitgesproken wijze rekening met het moderne kantiaanse levensaanvoelen en de typische tonaliteit van Godsverdeemstering
en eigenmenselijke levensopgave die daarin doorklinkt. En dat brengt dan
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wel een hele verschuiving teweeg in de nacht van het niet-zien. Want sterker
dan vroeger wordt de nadruk gelegd op het moeizame pelgrimeren, waardoor ik dag in dag uit voortschrijd naar de eindvervulling die — ongezien —
in het vooruitzicht wordt gesteld.
Maakt men ernst met het gegeven, dat het gebroken in-de-wereld-zijn het
eigenlijke levensmilieu is vanwaaruit de mens naar zijn gaafheid moet toegroeien, dan zal men er op bedacht zijn, niet al te lichtvaardig als een gerealiseerde feitelijkheid te poneren wat in wezen alleen maar `geloofd' en
`verwacht' wordt. Het grote voltooiingsmoment is als feitelijkheid nergens
aan te treffen. Wat de hedendaagse mens van het in-de-wereld-zijn voornamelijk overhoudt — vooral wanneer hij bewogen wordt door de vraag
naar de uiteindelijke voltooiing — is de quasi-fatale versplintering en onafheid waarin hij verstrikt zit; en dit niet het minst vanuit het wereldbestel
zoals het door de menselijke vrijheidsuitoefening wordt opgebouwd. Hoe
meer iemand oog krijgt voor de volle breedte van het maatschappelijk bestaan, des te meer zal hij merken, hoe de geponeerde eenheid verscheurd
wordt door disharmonie. Het enige wat de individuele mens in handen
houdt, is zijn taak en opgave om mee te werken aan een betere wereld, samen
met het onverwoestbare denkbeeld: dat de eenheid die nagestreefd wordt
ook werkelijk komen zal en komen moet.
In de lijn van het kantianisme waarschuwt Kamp voor de metafysische verleiding van de rede, die zich graag verliest in een louter gedroomde harmonie. De ultieme eenheid, waardoor we bij wijze van verlangen en stuwing
bewogen worden, is niet zonder meer op te vatten als een presentie en een
werkelijkheid die is. Ze verschijnt als een opdracht en een wenkende belofte,
die in en door de taaie inspanning van onze morele praxis tot realiteit moet
worden gemaakt. In kantiaanse termen moet men hier spreken van een
`praktische idee', d.w.z. van een verwachtingspatroon waardoor ik me moet
laten leiden in mijn binnenwereldlijke activiteit. De liefde-eenheid onder
de mensen is als een `denkbeeld' dat beslag legt op mijn wilsleven en dat
erop wacht om door de daadkracht van mijn handelen geïncarneerd te
worden in de disharmonie van het bestaan. Eenzaam geboren uit de afwezigheidservaring van de eenheid, is dit denkbeeld als een vitale eis, die in mij
ontspringt en me in staat stelt om tegen alle verdeeldheid in me in te zetten
voor het reële nabijbrengen van een betere wereld. Los van deze inzet kan
er alleen maar sprake zijn van een misleidende droom, die me doet vluchten in de privé-sfeer van een eenzelvige geluksbeleving.
Nu is het wel merkwaardig, dat Kamp juist in deze optiek een geprivilegieerde plaats toekent aan de evangelische praxis van armoede en onthechting (pp. 69, 73-78, 96, 134-135, 147, 161-162), als de praktische grondvoorwaarde, vanwaaruit de ontledigde mens de weg vrijmaakt voor de
enigende Liefde die in hem komt wonen. Hiermee wordt het strikte belevingsniveau van de kantiaanse wilsdynamiek verlaten voor een ontledi-

718

G. De Schrijver

ging die tevens de geboorteplaats is van de absolute Liefde in deze wereld.
De kantiaanse ethiek mondt als vanzelf uit in het fiere heroïsme van de
autonome zelfrealisatie. Wat de autonome mens voor zichzelf als synthese
verwacht en nastreeft, moet hij ook door eigen inspanning kunnen bereiken. Waar echter de evangelische armoede op het voorplan treedt, wordt de
autonome zelfrealisatie getemperd tot een mystiek van daadwerkelijke Liefde. Op dat ogenblik wordt het perspectief geopend op een zelfverantwoord
en armoedig handelen, waarin de mens zich tevens ontvankelijk maakt voor
een onbenoembaar liefdemysterie, dat — hoezeer het ook door zijn daadwerkelijke onthechting pas echt tot ontplooiing komt -- zichzelf in hem uitgiet. De effectiviteit van het zelveloze handelen introduceert ons in het
leven van de God die liefde is. `Alleen het beminnende handelen openbaart
God en God kent geen andere openbaring dan deze ... Doorheen de gekregen existentie manifesteert zich in ons een mysterie van liefde, dat wij op
onze beurt moeten manifesteren, d.w.z. incarneren, door een leven van
overgave' (p. 138).
Vanuit zijn natuurlijk in-de-wereld-zijn leeft de moderne mens in de gebrokenheid van een Godsverdeemstering, die des te feller wordt ervaren,
naargelang hij zich bewust wordt van de verdeeldheid en de disharmonie in
het maatschappelijk bestaan. De God, die alles wordt in alien, is als een
ideaal, dat eerder gedroomd dan als werkelijkheid wordt aangetroffen in
onze beschaving. Maar toch zal de eenheid in de liefde — de naam van God
—, die ondanks alles verwacht en existentieel gepostuleerd wordt, een concreet gezicht krijgen, in de mate dat er mensen worden gevonden die hiervoor alles opgeven wat hen in zichzelf besloten houdt. Het licht van God
straalt in de duisternis, naargelang er mensen zijn die zich in armoede en
onthechting openstellen voor het liefde-mysterie, dat (apofatisch) in hen
komt wonen. Maar dan in een armoede en een zelveloosheid die hen zo
met vreugde vervult, dat ze voortdurend uit zichzelf worden gedreven naar
de nood en de eniging van deze wereld.

Stervende liefde als openbaring van God
Het boek van Kamp heeft vooral opschudding verwekt, omdat het niet alleen een ethiek van de liefde wil geven, maar ook een moderne presentatie
van het christelijk geloven.2 En juist in deze geloofsvoorstelling trekt het een
streep door tal van traditioneel vastliggende geloofsuitspraken, zoals de
incarnatie, de verlossende kruisdood, de mirakelen en de verrijzenis van
Jezus Christus. Maar dit enkel — en dit moet hier meteen aan toegevoegd

2 Zie F. van Steenbergen, Réponse a M. l'abbé J. Kamp in La libre Belgique van 13
januari 1975, p. 5; G. Maertens, Een God van filosofen in De Standaard van 17 januari 1975. standaard der letteren, p. 2.
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worden — voorzover het verobjectiveerde geloofsuitspraken betreft, die ik
kan manipuleren, als ging het over `objecten' naast de andere objecten van
deze wereld.
Hiermee is reeds gezegd, dat we goed moeten toezien, waarom en in welke
context de historische `feitelijkheden' van het christendom in vraag worden
gesteld. Het wil ons nl. voorkomen, dat Kamp niet zozeer de historiciteit en
de historische zegbaarheid van de heilsgeschiedenis wil schrappen, dan wel
een bepaalde verobjectivering van het christendom. Waarbij `verobjectivering' — in het klimaat van het Kantianisme en het Hegelianisme — altijd
de connotatie heeft van een levenshouding, waarin de mens zich afschermt
tegen de telkens nieuwe opgaven van het leven, en de Godsontmoeting die
hierin plaats vindt. Wie zich alleen maar vastklampt aan de gefixeerdheid
van een dogmatisch weten, zonder reëel engagement voor deze wereld, schiet
voorbij aan de eisen, die door het geloof worden gesteld.
Voor Kamp bestaat de `verleiding' van de historische godsdienst hierin, dat
men zich op een hebbelijke wijze gaat vastklampen aan verobjectiveerde
geloofsuitspraken, om zo — met een beroep op wat eens en voorgoed is
vastgelegd — zichzelf in een onvruchtbare afsluiting te handhaven. Maar
juist dit betekent, dat de mens, als in een erfzondigheid, niet los wil komen
uit de besloten subject-object-relatie, vanwaaruit hij alleen maar accaparerend in de wereld staat. Dan is er niet ernstig sprake van een effectieve
ontlediging en armoede, waarin de gelovige — in reële lotsverbondenheid
met de verscheurdheid van de wereld — `sterft' voor de onbenoembare
Liefde, die in hem de overhand wil krijgen. Dan wordt het heil gezocht in
de objectieve formulering van een sacrosancte dogmatiek, die me een
`weten' verschaft omtrent de externe God, die op miraculeuze wijze het
kwaad heeft weggenomen uit de wereld. Dan wordt er anderzijds een hele
wetenschap van bijbelstudie en apologetica ontwikkeld, om te bewijzen dat
wat deze dogmatiek zegt ook werkelijk waar is en historisch nawijsbaar. Dan
vlucht de mens in het weten en de leerstellige orthodoxie en draait hij zichzelf een rad voor ogen. Wat hij in de zelfrechtvaardiging van het weten wil
bereiken, is niets anders dan een rustige beveiliging, die hem er van ontslaat
om in en door de verscheurdheid van de wereld de Liefde nabij te brengen
(pp. 47-48, 78-80, 82-90, 161-162).
Omdat de leerstellige orthodoxie zich spontaan in het verlengde situeert
van het fixerende en scheiding aanbrengende weten, komt ze meteen in de
bekoring om zich te verschansen in de besloten levenshouding, waarin het
handelende subject niet werkelijk uit zichzelf treedt. Dit geldt ook en vooral
voor het ter kennis nemen van de meest sublieme geloofsuitspraak: dat God
in het sterven van Jezus Christus de wereld verzoend heeft met zichzelf. Wat
het fixerende weten hiervan overhoudt, is alleen maar de logische consequentie: dat in het grote moment van de goddelijke bevestiging — in de
historisch nawijsbare verrijzenis van de zoon van God — de wereld gered
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werd uit de zonde. Zodat de `orthodoxe' mens van hieruit alleen maar te
zeggen heeft: zie, van nu af is de wereld goed en prijzenswaardig. Hetgeen in
feite betekent: zie, ik hoef niets meer aan mezelf of aan de wereld te veranderen; want ik kan roemen op mijn toebehoren tot het uitverkoren volk
waarvoor God zijn zoon heeft laten sterven. Terwijl ook de cultus mij voldoende motieven in de hand geeft om bij mezelf te blijven; want het enige
wat mij gevraagd wordt is dat ik de hele verantwoordelijkheid om mijn heil
zou afwimpelen op de God die mij op externe wijze verlost (pp. 46-48, 8788,100,104-105,146,150-152).
Tegen deze grensoverschrijding van het weten, ook en vooral op leerstellig
theologisch gebied, tekent Kamp protest aan. En terecht. Want in deze externe visie op de `objectieve' verlossing — men treft ze onder meer als grondteneur aan in de Kirchliche Dogmatik van Barth3 — is er weinig of geen
plaats voor een existentieel appel tot stervende Christus-navolging. De heilsgeschiedenis speelt zich uitsluitend af in de dubbele liefde-intimiteit van de
Vader en de Zoon. Terwijl de hele religieuze mensheid er slechts bijstaat om
dit tweegesprek van redding en verzoening over zich heen te laten komen.
En wat intussen met de onenigheid in deze wereld? Wat met de verscheurde
situatie, dat de eenheid en de liefde nog niet geïncarneerd is in de breedte
van het mensenbestaan? Wat met mijn inzet van lijden en sterven, waardoor
ik -- als met een beminnen dat van elders komt — getrokken wordt om mee
te helpen aan de verzoening onder de mensen? Hier stelt het existentiële
geloven vragen, die het enkel met het doen van de liefde kan beantwoorden
en niet met de speculatie van het weten. Alleen het doen van de liefde is
bij machte om verdeeldheid en onenigheid te overstijgen.
Op het niveau van de liefde-praxis kan alleen nog maar stamelend worden
gesproken over het verzoeningshandelen dat van God uit aan de mens wordt
verricht. Het enige wat de beminnende `weet', is dat hij zelf opgenomen is
in een goddelijke dramatiek van sterven en nieuwe geboorte. Zolang de
eenheid in de liefde niet volop geïncarneerd is in deze wereld, is het alsof
God aan het sterven is. De God die zich scheppend in de wereld uitgiet, is
tevens de stervende en lijdende God. En juist dit `breken' van de liefde —
`zal God ooit nog verrijzen?' (p. 169, zie ook pp. 45-50, 63, 71-72, 87,141142,157,163-166) — stroomt gevend en ver-gevend door in al wie met de
daad van zijn leven wil `sterven' aan zichzelf. Sterven aan zichzelf betekent
dat men ruimte geeft aan de God die — in de disharmonie van de wereld —
de verrijzende Heerlijkheid wil zijn in alles en allen. Zich ontsluiten voor de
stuwing van het goddelijk leven is zich laten openbreken voor de God die —
In onze generositeit — zijn woning wil vestigen in de immanentie van mens
en wereld. Zolang Gods woning niet gevestigd is onder de mensen zal de
3 Zie H. U. von Balthasar, Karl Barth. DarstelIung and Deutung seiner Theologie,
Köln, 1951, pp. 255-8.
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beminnende mens lijden samen met de lijdende God. De stervende liefde
van de mens is `openbaring' van Gods sterven en Gods Heerlijkheid.
Met de nadruk op de onlosmakelijke band tussen de dramatiek van God
en de dramatiek van de mens heeft Kamp iets heel juists gezien. In het
bijzonder dringt hij door tot een niveau van beleving, waarin de christen
elke op zichzelf betrokken heilsverwachting doorbreekt voor een existentieel engagement, waarin hij lijdt en sterft samen met de lijdende en stervende God. Slechts wie dagelijks binnentreedt in de universele nood van
wereld en wereldgebeuren kan iets vermoeden van de lijdensdramatiek van
God. In Gods lijden word ik pas opgenomen, wanneer ik de vraag stel, niet
zozeer wat God voor mij gedaan heeft, maar wel wat ik moet doen voor de
God die lijdt onder de mensen (p. 85).

De bijbelse God van de inwoning
Maar toch moet hier de vraag gesteld worden, of de denkcategorieën van
Kant en Hegel, waarin Kamp zijn geloofsvisie giet, wel toereikend zijn om
de wederzijdse dramatiek van God en mens tot uitdrukking te brengen. En
of het niet wenselijk is om in deze dramatiek een tonaliteit te laten doorklinken die inhoudelijk meer bijbels is dan christelijk filosofisch?
De denkcategorieën van Kant en Hegel hebben ons ongetwijfeld attent gemaakt op het moreel geëngageerde en wereldbetrokken handelen van de
christen; ook en vooral wat betreft zijn inzet voor de God die sterft en verrijst samen met het sterven en de liefde-praxis van de mens. Maar is hiermee alles gezegd over de eigen geschiedenis van erbarmen die God gestalte
wil zien krijgen in het hart van zijn mensen? Gesteld dat God zijn erbarmen
uitspreekt, niet los van de mens, maar in en via de dienaar, die de trekken
van Zijn gelaat vertoont. Gesteld dat God zo inventief en appellerend
spreekt, dat zijn erbarmen (rachamim) vlees en bloed wordt in en met de
mens; zou men dan niet meegesleept worden door een heils- en verzoeningsgeschiedenis, die veel ingrijpender is dan al wat een schematiek van eenheid
en overwinning van de tweeheid ons kan vertellen over de dramatiek van
God en mens?
Hiermee willen we niet terugkeren naar een louter objectieve God, los van
de mens; en evenmin een pleidooi houden voor de God-trooster, die alleen
maar een functie is van het besloten, bij zichzelf blijvende subject. Wel willen we verwijzen naar de bijbelse God van de `inwoning' (schekchina), die bij
het bekendgeven van zijn naam zijn hartkwaliteit laat `overvloeien' in het
hart van de mens van Zijn welgevallen. Om in en doorheen dit `overvloeien'
zijn liefde en zijn mededogen te herbergen bij de mens.
In de joodse theologie van de schekchina gaat het mededogen, de heilige
toom, de gelatenheid en de vergevende uitgestotenheid van God mee met de
lijdensweg van zijn mensen. En zo doordringend is dit goddelijke `mee-
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gaan', dat het zich incarneert — en vlees wordt — in de arme en prijsgegeven
existentie van zijn dienaren.' De Heerlijkheid van God wordt ons bekend,
doordat er mensen worden gevonden die met hun arme existentie `meegaan'
met de deemoed van God. Zodat zijzelf drager en uitdrager worden van de
goddelijke deemoed, die hen doet helen en verzoenen, en hen in mededogen
naar het vreemde lijden trekt, dat vanuit de wereld op hen afkomt.
In de bijbelse antropomorfismen is God nauwelijks nog te onderscheiden
van de levenspraxis van zijn volk: God is verbannen samen met zijn verbannen volk; hij sterft in en doorheen de verknechting en de verdrukking van
zijn mensen. Terwijl ook de `dienaar' van God zo verstrengeld is met het
goddelijke mede-lijden, dat hij met zijn existentie gedwongen wordt om het
gelaat van God zichtbaar te laten worden in de concreetheid van een menselijke situatie. Maar toch is er een onderscheid met de beleving van de
dynamische coïncidentie tussen God en mens, die in het moderne denken
wordt uitgesproken. De joods-christelijke `dienaar' van God leeft vanuit de
bewustwording, dat zijn armoede en ontlediging de spreekbuis zijn van een
mededogen, dat — als van elders komend — in en door hem wil naar buiten
breken. Wat hij met zijn arme en verzoenende existentie uitspreekt is wel
een woord van hem zelf, maar méér nog wellicht een woord, dat uitgaat van
de God die in hem wil sterven voor deze wereld. En daarom is hij met heel
zijn dienende praxis aangewezen op het smekend bidden: dat hij in zijn
armoedige existentie het waardige en passende `medium' zou zijn voor Gods
deemoed en sterven; waarheen dit goddelijk sterven hem ook moge zenden.
Meer dan door de immanente zin van de geschiedenis weet hij zich in dienst
genomen door de God-met-ons (Emmanuel), die zichzelf prijsgeeft voor
het leven van deze wereld.
Sedert Hegel is het wel vrij moeilijk om de notie van lijden en `zending' —
in dienst van de stervende en mede-lijdende God — begrijpelijk te maken.
Heel vlug wordt de indruk gewekt, dat men zich een weten aanmatigt aangaande de God-met-ons, die in deze bepaalde momenten van de geschiedenis ingrijpt met zijn geschiedenis van erbarmen.' En daarom is er wel een
hele uitzuivering nodig — het boek van Kamp draagt daar beslist toe bij —
om ons te laten aanvoelen, dat het ook hier niet zozeer gaat om een weten
dan wel om een doen en een ingaan op de concrete situatie van erbarmen,
waarin God ons met zijn mededogen zendt.
Het lijden van de God-met-ons kan alleen maar onrechtstreeks worden afgelezen uit de evocatieve liefde-praxis van de concrete mens, die zich door
dit lijden in beslag laat nemen. Maar toch worden in deze evocatieve liefdepraxis bepaalde contouren zichtbaar die ons het hart van God zelf open-

4 Zie J. Moltmann, Der gekreuzigte Gott, München 1972, pp. 259-263.
5 Vgl. H. U. v. Balthasar, Theodramatik, I, Prolegomena, Einsiedeln 1973, pp. 50-64.
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baren. Wie zich door de stervende God laat inpalmen, kan niet voorzien in
welke verten van verlatenheid hem dit sterven zal brengen. Meer nog dan
de God-zoeker, die uitkijkt naar het moment dat God de wereld met zijn
Heerlijkheid vervult, zal hij terechtkomen in het niemandsland, waar God
niet is of nog niet is. Wellicht tot in het kruismoment dat Jezus roept: `Mijn
God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten'. Maar juist dan is hij het
menslievende gelaat, waarin de Heerlijkheid en de brekende liefde van
Jahweh zich uitspreken.

Besluit
Het boek van Jean Kamp heeft ons eraan herinnerd, dat de Liefde (God)
slechts door het doen van de liefde ervaren en ontmoet wordt. En dat alleen
de arme, uit zichzelf tredende existentie de resonantie-ruimte is, waarin
Gods verzoening vlees wordt in de concrete geschiedenis van mensen. De
universele liefde van God is nooit een ijdel woord. Ze is krachtig en levenwekkend. Haar stem mag door de mens niet worden afgezwakt tot een
woord dat hem bij zichzelf houdt in de beslotenheid van het kleine ik. Ze
mag niet worden gesmoord door de subtiele verleiding van het dogmatisch
`weten', dat — in zijn gefixeerdheid van weten — liever bij zichzelf blijft en
de werken van de liefde niet doet. Wie met zijn existentie ingaat op de uitdaging van `Credo sans foi, foi sans Credo', zal niet hoeven te stranden in
een `weten', dat zich afzijdig houdt van de liefde — credo zonder geloof. De
kans zit erin dat hij uitmondt in het levende geloof van Jezus Christus, wiens
brood het is de wil van de Vader te doen.

De situatie in het Midden-Oosten

L. L. S. Bartalits

Scheidslijnen in de Arabische wereld
Vóór de zesdaagse oorlog in juni 1967 kon men de Arabische landen verdelen in progressieve en conservatieve landen; daarna waren er zgn. `frontlanden', welke grondgebied aan Israël verloren hadden, en verderaf liggende landen. Na de oktoberoorlog van 1973 zijn er onverzoenlijke en gematigde staten gekomen. Irak, de Volksrepubliek Zuid-Jemen en Libië geven op
luide toon te kennen dat Israël geen bestaansrecht heeft. Egypte en Jordanië
zijn daarentegen verzoeningsgezind, zij zijn in het algemeen bereid Israël te
erkennen, wanneer het bezette gebieden ontruimt en wanneer er een oplossing voor de Palestijnen gevonden wordt. De 15 andere Arabische landen en
de Palestijnen nemen een middenpositie in tussen de onverzoenlijke en de
verzoeningsgezinde landen.
De Palestijnen spelen uiteraard een sleutelrol omdat de verzoeningsgezinde
landen de erkenning van de joodse staat laten afhangen van de goedkeuring
door de Palestijnen. Voor de Arabische leiders worden de Palestijnen vertegenwoordigd door de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO). Maar in
de PLO zijn er diverse groeperingen die hogere eisen willen stellen dan de
leiders van de PLO; gesteund door Irak en Libië verwijten deze groepen de
leiding van de PLO, dat zij in het geheim werkt aan de vorming van een
Palestijnse staat in Cisjordanië. Door de actie van extremistische groeperingen kon de PLO zich tot nu toe moeilijk scharen aan de zijde van de verzoeningsgezinde landen. Officieel is de PLO dan ook voorstander van een
democratische niet-religieuze staat Palestina, hoewel de leiders best bereid
zijn met een Palestijnse deelstaat genoegen te nemen en om dit te bereiken
af te zien van gewapende acties.
Van groot belang zijn ook de olielanden die, met uitzondering van Irak,
onder leiding van Saoedi-Arabië optreden. Zij hebben hun eisen nooit zo
duidelijk geformuleerd als bijvoorbeeld de Egyptenaren. De Saoedi-Arabische leiders willen vooral om religieuze redenen de teruggave van het oude
deel van Jeruzalem; zij steunen de PLO, maar hebben nooit te kennen gegeven bereid te zijn tot erkenning van Israël. Voor de Saoedi-Arabiërs is
Palestina een islamitisch kernland, waarin christenen en joden slechts als
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beschermde minderheden zouden kunnen leven. Daarom is het moeilijk
zich voor te stellen dat Saoedi-Arabië ooit een joodse staat, met welke grenzen ook, zou willen erkennen.
Het bewind van president Assad in Syrië is bereid tactisch met Egypte
samen te werken, maar het moet ook rekening houden met onverzettelijk
nationalisme bij een deel van de bevolking en bij de officieren. Ook van
Syrië kan men thans nog geen ondubbelzinnige erkenning van het bestaansrecht van Israël verwachten. Onder druk van de Israëlische vergeldingsaanvallen en door de invloed van de olieproducerende landen begint het
standpunt van Libanon dat van Syrië te benaderen.
De grens tussen onverzoenlijk en gematigd loopt niet alleen tussen de staten;
maar ook binnen de staten, ja zelfs in het hart van elke Arabier. Om emotionele redenen zou iedere Arabier de vernietiging van Israël wensen, maar
het belang van de eigen ontwikkeling dwingt velen tot erkenning van het
bestaan van Israël uit rationele overwegingen. Dit geldt met name in Egypte,
terwijl Saoedi-Arabië geen economische nadelen ondervindt van een strijd
tegen Israël, integendeel, de oktoberoorlog van 1973 heeft meegeholpen
aan de prijsverhoging voor aardolie en aan de versterking van de binnenlandse stabiliteit.
Landen die een gematigde houding innemen, zijn meestal bereid met de
Verenigde Staten en andere westelijke landen samen te werken. Maar ook
de Sovjet-Unie verklaart Israël te willen erkennen met de grenzen van 1949.
Wanneer de radicale vijanden van Israël desondanks de zijde van de SovjetUnie kiezen, dan is dat vooral om de Amerikanen uit het Midden-Oosten
terug te dringen. Wanneer Israël geen bescherming van de Verenigde Staten
meer geniet, kan het vernietigd worden en kunnen landen als Irak en de
Volksrepubliek Zuid-Jemen hun invloed in de Perzische Golf uitbreiden.
Doordat de verschillende opvattingen ook in de afzonderlijke landen zelf
vertegenwoordigd zijn, is er steeds de moeilijkheid van radicale wijzigingen. In Jordanië zou een val van de monarchie en een samengaan met de
Palestijnen Amman kunnen maken tot `het Hanoi van de Palestijnse revolutie', en in Egypte zou men zich een terugkeer van het `Arabische socialisme' van Nasser kunnen indenken; de ontwikkeling van dit land zou dan geheel geschieden met steun en onder leiding van de Sovjet-Unie.

Herbewapening in het Midden-Oosten
Tot de herfst van 1974 vond de herbewapening in het Midden-Oosten na
de oktoberoorlog van 1973 betrekkelijk langzaam plaats, daarna werd het
tempo opgevoerd, maar zelfs nu is het bewapeningsniveau niet meer dan
10% hoger dan vlak voor oktober 1973.
Alleen Syrië zag een stroom wapens ononderbroken het landen binnenkomen. Sadat zei terecht, dat Moskou de zware verliezen van Syrië geheel
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goed had gemaakt. Ietwat treurig toonde Sadat zich daar verheugd over,
want Syrië en Egypte zijn bondgenoten en streven hetzelfde doel na. Deze
laatste opmerking is natuurlijk niet helemaal waar: het is juist de geheel
andere Syrische benadering die de Kremlinleiders zo vrijgevig had gemaakt en hen bijna niets naar Egypte deed zenden. Zo kreeg Syrië nog
63 gevechtsvliegtuigen en gevechtsbommenwerpers in mei 1974 — mede
wellicht als beloning voor de ondertekening van het akkoord over de troepenscheiding in de Golan-hoogten. Ook kreeg Syrië toen Scoed-raketten
met een reikwijdte van 300 kilometer.
Daarmee was Moskou niet uit op een nieuwe wapenwedloop, doch wilde het
zijn voorkeur tonen voor `progressieve' Arabische regimes. Mig-23-toestellen (waarvan Syrië er 24 kreeg) waren ook naar Irak en wellicht ook naar
Libië gegaan.
De Amerikanen, zich verschuilend achter technische voorwendsels, waren
uiterst zuinig geweest met wapenleveranties aan Israël tot oktober 1974. Zij
wilden de Arabieren niet provoceren, zeker niet gedurende de delicate
troepenscheidingsonderhandelingen met Syrië, en de Amerikanen wilden
druk oefenen op Jeruzalem om nodig geachte concessies los te krijgen. Maar
juist door de grote Russische wapenleveranties aan Syrië kreeg Israël weer
een hefboom in handen om de Verenigde Staten tot meer hulp te bewegen.
Syrië heeft nu vermoedelijk meer tanks dan Israël of Egypte, en zijn luchtmacht is groot en goed uitgerust. Maar er ontbreekt nog voldoende personeel. Vermoedelijk overleefden niet meer dan 1000 man van het pantserwapen de oktoberoorlog, en het is zeer de vraag, of al voldoende anderen
opgeleid zijn tot het peil van toen. Voorts zou Syrië de laatste oorlog Beeindigd zijn met maar 70 opgeleide piloten. Nu kost het veel tijd zulke mensen te trainen en naar verluidt zouden dan ook vele vliegtuigen door gebrek
aan personeel aan de grond blijven. Het is bijna zeker, dat er Mig-23's alleen maar door Russen worden gevlogen, wat betekent dat deze toestellen
niet tegen Israël gebruikt zouden worden.
Niettemin waren de aantallen van het materieel voor Israël voldoende
verontrustend, en in juli 1974 eiste de commandant van de Israëlische luchtmacht dringend nieuwe F-14- en F-15-toestellen. In augustus 1974 beweerde Israël dat de luchtmacht van Syrië 25% sterker was dan juist vóór de
oktoberoorlog, en zijn luchtverdediging 20% sterker, zodat Syrië nu ook
zonder Egypte een volledige oorlog kan voeren.
Bij herhaling brachten Israëlische militaire missies bezoeken aan Washington om meer wapens te vragen, sneller af te leveren, en deze bezoekenstroom werd bekroond door premier Rabin's bezoek aan Amerika. In oktober 1974 verklaarden de Amerikanen 48 F-14- en F-15-toestellen te zullen leveren en begin november daaropvolgend verklaarden president Ford
en minister Schlesinger zich bereid de leverantie van andere wapens te versnellen. Cijfers zijn vertrouwelijk, maar op grond van inlichtingen kan men
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zeggen dat Israël in 1974 450 pantserwapens ontving, maar dat het over
1975 900 stuks is beloofd. Geruchten gaan, dat deze afkomstig zijn van de
Amerikaanse 'National Guard', omdat de Amerikaanse produktie achterblijft.
Deze Amerikaanse haast wordt echter niet alleen door Israëlische druk veroorzaakt. De Verenigde Staten moeten immers ook met de niet geringe
kans rekening houden, dat in geval van een nieuwe oorlog in het MiddenOosten een Amerikaanse nood-luchtbrug waarschijnlijk niet meer mogelijk
is. De nieuwe `volksdemocratische' Portugese regering zal de Azoren wel
niet meer beschikbaar stellen en het is twijfelachtig of een andere Europese
regering zich een Arabisch olie-embargo op de hals wil halen door te fungeren als tussenstation. Een crisis, die de NATO zou kunnen doen splijten,
kan men onder meer pogen te verhinderen door de wapens dan maar te
zenden voordat de vijandelijkheden uitbreken.

Sadat op het militaire slappe koord
Temidden van al die ontwikkelingen krijgt Egypte praktisch niets. Na de
wapenstilstand ontving het geen grote Russische wapens en in het voorjaar
1974 was zelfs de stroom Russische munitie en reserve-onderdelen opgedroogd. Niet in staat Amerikaanse wapens te kopen, ging Egypte over tot
noodmaatregelen. Zo werd een Indiase militaire missie naar Cairo uitgenodigd om te spreken over de levering van onderdelen: De Indiase strijdkrachten zijn namelijk ook bijna geheel met Russisch materieel uitgerust,
maar India was zo verstandig te zorgen dat het de reserve-onderdelen zelf
kon maken. Koeweit en Saoedi-Arabië bestelden ongeveer 50 Mirages, die
vermoedelijk voor Egypte waren bestemd (dit om het Franse wapenembargo, dat tot augustus 1974 duurde te omzeilen), maar de levering daarvan
zal pas eind 1975 starten.
Inzake de pantserwapens is de situatie onduidelijker, al valt moeilijk in te
zien, waar de Egyptische regering dit wapen in voldoende aantal zou hebben
kunnen betrekken.
President Sadat loopt op een politiek en militair slap koord, waarvan hij
kan aftuimelen, indien Syrië binnen korte termijn een oorlog zou uitlokken.
Behalve deze militaire ramp, dreigt Egypte ook geïsoleerd en bankroet te
raken, wanneer Sadat door zijn diplomatie de conservatieve Arabische
heersers van zich vervreemdt en Saoedi-Arabië geen fondsen meer zou afstaan. Dat nu is de ware betekenis van de groeiende band tussen Egypte en
Iran, want de sjah steunt Sadats diplomatie en wil ook een nieuwe oorlog in
het Midden-Oosten voorkomen, die immers tot een olie-embargo, een catastrofe in de industriële wereld en de ineenstorting van al zijn ontwikkelingsplannen zou leiden.
Momenteel biedt de sjah alleen maar veel geld, wat Sadats afhankelijkheid
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ten opzichte van Saoedi-Arabië vermindert en hem meer diplomatieke speelruimte geeft. Maar Egypte hoopt ook op wapens: evenals Saoedi-Arabië
kan Iran vrijelijk beschikken over in Amerika gekochte wapens, en zo zou
Sadat binnen een jaar zijn wapens via die twee rijke landen kunnen betrekken en zo minder afhankelijk zijn van leveringen van de Sovjet-Unie.

Egypte en Iran
De sjah is de leider van een rijke staat met de invloed van de tweede olieexporteur ter wereld en van een stevig militair potentieel. Maar de sjah van
zijn kant heeft ook Sadat nodig. De huidige status van Iran is ten dele te
danken aan de handigheid van de sjah om conflicten in het Midden-Oosten
te temperen. De consolidatie van die winst word echter eerst bij een duurzame vrede mogelijk. Voor Iran met name is het gevaar, dat bij een potentieel gevaarlijkere nieuwe oorlogsronde ook de Perzische Golf bedreigd
wordt, het Suezkanaal — zonodig om de groeiende handel met Europa
mogelijk te maken — voor onbepaalde tijd gesloten blijft, en dat de Russische invloed in het Midden-Oosten nog meer toeneemt.
De sjah zou ook buiten een toekomstige oorlog willen blijven, en alleen de
graantjes willen pikken in de vorm van weer hogere olieprijzen. Maar dat
soort neutraliteit zint de Egyptenaren niet, en zal wellicht ook niet meer
mogelijk zijn. Hoe Iran dit speelt is ook voor Israël, de grote olieverbruikende landen en speciaal de Verenigde Staten van belang. De gebeurtenissen
hebben de sjah reeds gedwongen nieuwe posities in te nemen en dat heeft
vooral de connectie met Israël beïnvloed. Toen Nassers invloed in de Arabische wereld op zijn hoogtepunt was, hadden Iran en Israël samen geschuild tegen het gemeenschappelijke gevaar. De sjah verscheepte olie naar
Israël, verschafte inlichtingen over de Arabieren, maakte gebruik van Israëls technische kennis en de bilaterale handel nam toe. De Israëlische
missie in Teheran functioneerde als een normale ambassade. Maar thans
ziet men geen Perzen meer op de recepties. Ernstiger voor Israël zijn berichten, dat Iran zijn olieverschepingen naar Israël zal stopzetten.
Deze ommekeer ontstond nadat de sjah zijn ideologische wantrouwen jegens
Egypte ging verliezen, nadat Sadat aan het roer was gekomen en hij minder behoefte kreeg aan een tegenwicht tegen Arabische vijandschap. De
nieuwe vrienden van Iran: Egypte, Syrië en Algerije, kunnen de sjah helpen
bij het bereiken van buitenlandspolitieke doelen, welke niet die van Israël
zijn. De Arabische landen kunnen helpen de verdenkingen en rivaliteiten
van Iran ten aanzien van Saoedi-Arabië en de emiraten af te vlakken. Sadat
was sterk genoeg om te bemiddelen in het explosieve conflict tussen Iran
en Irak over de Koerden. Al even belangrijk voor Iran is dat de PLO doende
is haar steun (wapens, opleiding) aan de Perzische stadsguerrilla's stop te
zetten. In een interview voor de Franse T.V. heeft Arafat zich in januari
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jl. zeer vriendelijk over de sjah uitgelaten.
Na de oktoberoorlog vooral, had de sjah Israël opgeroepen tot het doen van
gebiedsconcessies. Dat Israël dat niet had gedaan achtte men in Teheran
een bewijs van onnodige onhandelbaarheid, die ook nog spanningen kweekte, welke de Russen kansen bood. De Russen wonnen de meeste politieke
invloed in het Midden-Oosten door het leveren van wapens en Iran wilde
niet dat Israël daarvoor als voorwendsel kon dienen.
Niet alleen Israël, maar ook het Westen kan niet meer rekenen op Perzische
steun tegen de Arabieren. Evenals Saoedi-Arabië vreest de sjah voor de
politieke consequenties, als de Arabieren te ver gaan. Maar het ware dwaas
te veronderstellen dat de sjah Arabische en Russische vijandschap zou willen riskeren door faciliteiten te bieden voor een Amerikaans militair ingrijpen of daaraan zelf mee zou doen.
Na het bezoek van de sjah aan Cairo bracht president Sadat een bezoek
aan Bagdad. De Egyptische-Iraakse relaties zijn aan de beterende hand.
De verzoening tussen Irak en Iran, alsmede een verzekering van Bagdad
dat het niet met een revolutionaire kruistocht in de Perzische Golf zal beginnen, vormen absolute voorwaarden voor stabiliteit in deze regio.

Strategie van de supermogendheden rond de
Straat van Hormoez
De toegang tot de Perzische Golf vormt het middelpunt van een strategisch
spel tussen de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie en hun bondgenoten ten
oosten van Suez. Volgens militaire kringen in Washington en Londen zou er
in de Perzische Golf een diplomatieke of militaire krachtmeting kunnen ontstaan en de Verenigde Staten nemen met het oog hierop maatregelen. Van
belang zijn de volgende ontwikkelingen.
Premier Bhoetto verklaarde aan Amerikaanse bezoekers dat zijn aanbod
aan president Nixon in maart 1974 voor een lucht- en vlootbasis aan de
kust van de Arabische Zee, dichtbij de grens met Iran, van kracht blijft.
De Verenigde Staten vroegen aan Engeland landingsfaciliteiten op het
eiland Masira dat bij de oostkust van Omar ligt en op 700 kilometer afstand
van de Straat van Hormoez. Vanuit bases in Irak voeren jachtbommenwerpers verkenningsvluchten uit boven Iran en de staten langs de Perzische
Golf. De Sovjet-Unie leverde aan Irak veel meer wapens dan het nodig
had voor de strijd tegen de Koerden, die op hun beurt tot medio maart jl.
hulp kregen van Iran.
De Sovjet-Unie voltooide een driebaansweg, welke van Centraal-Azië door
Afghanistan naar de noordgrens van Pakistan leidt. Het verkeer op deze
weg bestaat thans hoofdzakelijk uit geiten, maar men vermoedt dat de
Russen er militaire bedoelingen mee hebben.
De Sovjet-Unie heeft vloot- of luchtbases in Somaliland, Zuid-Jemen en
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Socotra; van hieruit kunnen jachtbommenwerpers de Straat van Hormoez
bereiken. Door het bezit van de lucht- en vlootbasis Oem Qasr in Irak kan
de Sovjet-Unie in de Perzische Golf een zeemacht aanhouden, welke sterker is dan de twee torpedojagers en een kruiser, waarmee de Amerikaanse
marine momenteel in de Perzische Golf en de Arabische Zee opereert.
Volgens gezaghebbende bronnen zou een Amerikaanse presentie op het
eiland Masira nog niet opwegen tegen de toenemende Russische presentie
in de Perzische Golf. De Russische macht wordt versterkt door vluchten
van verkenningsvliegtuigen voor lange afstand vanuit de Sovjet-Unie en
doordat er ten noorden van Iran in Centraal-Azië vier Russische luchtlandingsdivisies gestationeerd zijn. Periodieke bezoeken van eskaders van de
Zevende vloot vanuit het westelijk deel van de Stille Oceaan kunnen evenmin opwegen tegen de Russische machtsontplooiing in de Indische Oceaan.
Volgens eerder genoemde zegslieden zullen de Russische eskaders in de
Indische Oceaan, in het algemeen bestaande uit een met raketten bewapende kruiser, twee of drie torpedojagers en enige onderzeeërs, versterkt worden met een vliegdekschip.

Een Amerikaanse kijk op de Europese
politieke eenwording 11*

Joseph Curran

De invloed van het intergouvernementele overleg op de
betrekkingen met het Midden Oosten en de Verenigde
Staten
Laat ons nu een blik werpen op één enkel voorbeeld van een poging tot gemeenschappelijke formulering van de buitenlandse politiek van de Zes in de
allereerste periode van `politieke eenwording' (het eerste halfjaar van 1971):
die betrof het Midden-Oosten. Het liep op een ernstige ondermijning uit
van het Atlantische saamhorigheidsgevoel van het Westen, tenminste tijdelijk. In het begin leken de Europeanen eensgezind; op den duur bleken zij
diep verdeeld, want per slot van rekening was het niet één Europa dat poogde als geheel tot consequente buitenlandse betrekkingen te komen, maar
waren het nationale uitgangspunten die wedijverden bij de manoeuvres om
goede posities in te nemen in een onsamenhangend, collectief verband.
In 1971, toen de Davignon-commissie zich nog uitsluitend tot de Zes beperkte, kwam uit het overleg een resultaat te voorschijn dat bekend staat
als het Plan voor het Midden-Oosten. Nogmaals stelden de politieke raadsleden van de respectievelijke ministeries van buitenlandse zaken op verzoek van hun superieuren een lijst op van gemeenschappelijke opinies, die in
vier algemeen aanvaarde, actuele categorieën uiteen viel: gedemilitariseerde
zones tussen de Arabische en Israëlische strijdkrachten, scheepvaart door
het Suezkanaal, een speciale status voor Jeruzalem en de aanspraken van
vluchtelingen die zich als Palestijnen beschouwden. De Zes waren oprecht
van plan hulp te gaan bieden, hoopten oprecht op een rechtvaardige vrede
in het gebied, en met dit doel voor ogen gaven zij nogmaals blijk van hun
steun aan de missie van dr. Jarring, de speciale afgezant van secretaris-generaal Waldheim van de Verenigde Naties en aan resolutie 242 van de Veiligheidsraad van 22 november 1967. Maar helaas waren de details van het plan
vatbaar voor meerdere interpretaties en enkele van deze details lekten, zoals
vaak het geval is, naar de pers uit. De regering van Israël was begrijpelijkerwijze ontsteld en onder de indruk dat een regeling, gunstig voor de vijand,
* Voor het eerste deel van dit artikel zie Streven van april 1975, blz. 579-589.

732

Joseph Curran

zich in de kring van de Zes doorzette.
Tijdens het eerste bezoek van een Duitse minister van buitenlandse zaken
aan Israël, de heer Walter Scheel, probeerde de eminente bezoeker zijn
gastheren gerust te stellen door te verklaren dat het Plan voor het MiddenOosten op geen enkele wijze de bestaande politiek van Bonn ten opzichte
van Israël zou beïnvloeden, een politiek die steeds van vriendschappelijke
aard was geweest, ja zelfs getuigde van eerlijk berouw, gepaard gaande met
enorme financiële offers. De Franse regering voerde echter aan dat de verklaring van de Westduitse minister in strijd was, zowel naar letter als naar
geest, met het Plan voor het Midden-Oosten. 11 Zo liep het project voor het
opstellen van een gemeenschappelijk politiek optreden tenslotte uit op een
verhoging van de spanning, hoewel de beginselen van het beleid in alle ernst
waren bedoeld om het tegenovergestelde te bereiken. Toen de oorlog in
het bedoelde gebied in oktober 1973 weer uitbrak, waaruit een olieboycot
en een prijsverhoging van 400% resulteerden, beschikten de Negen van
Europa niet over een gemeenschappelijke politiek waar zij het over eens
waren geworden, want ieder gaf een afwijkende interpretatie van die gemeenschappelijke politiek. Deze bleef dan ook zonder enige uitwerking.
De dreiging van een olieschaarste dreef elk van de Negen ertoe in de eerste
plaats voor de eigen belangen op te komen. Bilaterale akkoorden werden
door Koeweit en Iran aangeboden. Ondanks het gevaar dat dit inhield,
zoals het verder opdrijven van de prijzen door de olieproducerende staten,
werd aan het afsluiten van dergelijke transacties in Parijs, Londen, Rome
en Bonn de hoogste prioriteit toegekend. Een totale boycot werd Nederland
opgelegd; gelukkig werden er wegen gevonden deze te omzeilen. De solidariteit tussen de Arabische olieproducerende staten bleek niet geheel en al
waterdicht te zijn; de boycot werd opgeheven en enige van de OPEC (olieproducerende en -exporterende) landen oefenden een matigende invloed
op hun partners uit. 12 De Negen kropen door 't oog van de naald, maar van
dit resultaat kon maar bitter weinig op rekening worden geschreven van hun
`politieke eenwording'.
Een aanzienlijk stuk van dit ernstige probleem is nog steeds aanwezig. De
rijkdom van Europa wordt overgeheveld naar Arabische bankrekeningen,
meestal in de vorm van kortlopende deposito's. De Europeanen kunnen
zich enigszins troosten, hoewel bedreigd door kolossale tekorten op hun
betalingsbalans, met het feit dat de mogelijkheid bestaat deze deposito's
om te zetten in leningen of kapitaalinvesteringen voor hen die fondsen nodig
hebben om hun olierekeningen te betalen. Maar Amerikaanse hulp en
samenwerking is nodig bij de operaties verbonden aan deze omzettingen,
want kortlopend geld kan niet zo, zonder meer, functioneren zonder dat er
11 Walter Farr: Guide to the Common Market. Collins, London 1972, p. 135.
12 Cf. The Economist, London, 25 mei -15 juni - 27 juli 1974.
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ernstige liquiditeitsproblemen optreden, tenzij de bankiers hun transacties
zo ruim mogelijk in transatlantisch verband coördineren. Hierdoor staat
het vraagstuk van de betrekkingen met het Midden-Oosten in onmiddellijk
verband met de problemen van de Euro-Amerikaanse betrekkingen.
De minister van buitenlandse zaken van de Verenigde Staten, Henry Kissinger, hield in Londen op 12 december 1973 een belangrijke toespraak ter
gelegenheid van een diner van de 'Pilgrim Society' waarin hij twee onderwerpen behandelde: de betrekkingen tussen de Verenigde Staten, WestEuropa en de Noordatlantische Alliantie, in het bijzonder in het licht van de
spanningen waaraan de alliantie tijdens de crisis in het Midden-Oosten had
blootgestian; en de energiecrisis, in verband waarmede de minister de oprichting van een gemengde Energiecommissie voorstelde, bestaande uit afgevaardigden van West-Europa, Canada, Japan en de Verenigde Staten.
Met betrekking tot het eerstgenoemde, actuele onderwerp zei mr. Kissinger, dat er `een reëel gevaar bestond van geleidelijke erosie van de Atlantische Gemeenschap, die nu twintig jaren lang vrede voor de aangesloten
volkeren had gewaarborgd en welvaart had gebracht' en dat een `krachtdadige' poging om de vriendschappelijke banden opnieuw aan te trekken
`wezenlijk noodzakelijk' was. Hij sprak ook over de `bezorgdheid' van de
Verenigde Staten over `sommige, recente praktijken van de Europese Gemeenschap op politiek terrein'.
Hij voegde hier nog aan toe dat de Verenigde Staten niet beoogden het
eigen gezicht van Europa te verstoren.13 De Verenigde Staten staan welwillend t.o.v. een eigen Europese identiteit en willen daaraan verder medewerken. De eenwording van Europa mag echter niet ten koste gaan van de
Atlantische Gemeenschap. Het is niet ons ongeduld dat spreekt, maar de
ongerustheid dat verdeeldheid de voorrang krijgt boven eenheid. Men moet
er niet toe overgaan ons beslissingen van het Europa in wording als `faits
accomplis' voor te leggen. Dit zou in tegenspraak zijn met de traditionele
betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Europa.
Kissinger merkte op dat Europeanen deze klacht wat vreemd zouden kunnen vinden, aangezien de regering van de Verenigde Staten herhaalde malen
precies zo gehandeld had. Dat was echter geen principe geweest van de
Amerikanen, maar slechts te wijten aan de pressie van de omstandigheden
waaronder gehandeld moest worden.
De toespraak werd gehouden tijdens de ontmoeting van de ministers van
buitenlandse zaken van de negen EEG lidstaten in Brussel, waarvoor de
Amerikaanse minister was uitgenodigd. Het resultaat van de beraadslagingen met zijn collega's scheen te zijn dat mr. Kissinger minder bezorgdheid
ging tonen over de meningsverschillen tussen de Verenigde Staten en hun
13 Voor de volledige tekst van de rede van de minister van buitenlandse zaken, zie

Keesing's Contemporary Archives, no. 26293-26294 (14 januari 1974).
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Europese geallieerden, die nog uit de oorlog in het Midden-Oosten stamden; althans zo leek het. Maar op 15 maart 1974 werd van de zijde van de
President van de Verenigde Staten van Amerika bijzonder zware kritiek
gehoord — op een persconferentie in Chicago — betreffende de oogmerken
van de politiek van de Europese geallieerden. In zijn verwijzingen naar de
betrekkingen tussen de Verenigde Staten en hun Europese geallieerden verklaarde de president dat de Europeanen `niet deelname van en samenwerking met de Verenigde Staten inzake maatregelen van veiligheid kunnen
verwachten en tezelfdertijd doorgaan met confrontatie en zelfs vijandige
handelingen op het economische en politieke front', en hij voegde eraan
toe: `wij zullen niet gedogen dat wij geconfronteerd worden met een situatie
waarin de Negen ... samenrotten tegen de Verenigde Staten — die hun
veiligheid garanderen'. 14 De president vervolgde met erop te wijzen dat hij
op deze gronden het Congres moeilijk zou kunnen overreden de Amerikaanse strijdkrachten in Europa op hetzelfde peil te handhaven als tot nu
toe.
De scherpte van deze opmerkingen door de twee meest invloedrijke stemmen in het Westen spreekt voor zichzelf. En door de president èn door de
minister van buitenlandse zaken wordt het van het allergrootste belang geacht en ook als een bedreiging gezien, dat een groepering van op zichzelf
staande landen binnen de kring van de Europese geallieerden tot verwarring leidt. Zo had Kissinger zijn olie-overleg met Canada, Japan en acht van
de Europese Negen (Frankrijk hield zich afzijdig). Maar de Negen vormden een apart overleg over olietoevoer en -prijzen en zij kwamen herhaaldelijk met de Arabieren samen.
Zo blijven er dus twee meningen wat de toekomstige betrekkingen tussen
Europa en Amerika betreft bestaan — met elkaar in strijd. De ene is dat de
Europese Gemeenschap zichzelf als een eenheid moet beschouwen, functionerend in een wijdere kring van democratieën — een eenheid met eigen
belangen, en met het gezag om van mening te verschillen zowel met de Verenigde Staten, Canada, Japan, of wie dan ook, maar toch tegelijkertijd
bijzondere relaties onderhoudt met de Verenigde Staten. De andere is, dat
de Europese lid-staten geen bijzondere betrekkingen met Amerika onderhouden, verschillend met die van andere machten, uitgezonderd het feit dat
de Amerikanen het zich niet kunnen veroorloven de Sovjet-Unie de vrije
hand in Europa te laten — iets wat de Europeanen dan geheel aan Washington zouden kunnen overlaten. Sinds de tijd dat president De Gaulle in
1958 weer aan de macht kwam, is de laatste wijze van aanpak die van Frankrijk geweest. Tot voor kort wilden de Fransen een openlijke verklaring van
`onderlinge afhankelijkheid' of `associatie' voorkomen of iets van dergelijke
aard, waar stilzwijgend een toekomstig Europa werd verondersteld als een
14 Zie noot 13, no. 26457 (8-14 ap ri l 1974).
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ring van landen binnen een andere, wijdere Atlantische ring. Deze houding
helpt ons een goed eind op weg om te begrijpen waarom in deze materie
nooit de letter van zo'n eminent belang is als wel de geest van `politieke
gemeenschap'; en waarom zo'n gemeenschap alleen maar intergouvernementeel werkzaam kan zijn.

De reactie van de samenwerkende landen
op de Sovjet uitdaging
Dit is inderdaad het belangrijkste punt waarover degenen die het beleid uitmaken van mening kunnen verschillen. De praktische uitwerking van een
`politieke eenwording' komt tenslotte neer op het peilen van zijn kracht om
het hoofd te bieden aan mogelijke, onverwachte gebeurtenissen langs het
IJzeren Gordijn en daar waar de Atlantische Oceaan de grens tussen de
beide invloedssferen vormt. Eigenaardig genoeg verzetten de Gaullisten
en parallel denkende politici, die allen voor samenwerking met het Oostblok
opteren, zich tegen het vertrek van de Amerikaanse strijdkrachten uit Europa; maar intussen wenden zij voor in een `détente' een nieuwe politieke
samenhang te zien. De twee helften van dit soort denkwijzen passen niet op
elkaar. Europa heeft reeds 40 jaar geleden zo'n blunder gemaakt, in blind
vertrouwen op Adolf Hitler. Ditmaal zal Europa bedacht moeten zijn op
een druk-op-de-knop oorlog, niet op een conflict dat jaren slepende blijft,
waarin het getij kan keren en tenslotte eerder geleden nederlagen in een
uiteindelijke overwinning kunnen worden omgezet. Inzake hun veiligheid
moeten wijze en gewaarschuwde lieden steeds van de meest rampzalige veronderstellingen uit gaan.
Maar laten wij nu toch maar eens -- alleen terwille van de discussie — aannemen dat een frontale aanval op West-Europa op het ogenblik geen actueel
gevaar vormt. Ook dan nog zou de veiligheid van Europa langzaam weggevreten kunnen worden door de groeiende communistische invloed, totdat
de Sovjet-Unie afdoende de leiding van de toekomst van Europa in handen
heeft genomen langs lijnen van geleidelijkheid, zoals indertijd in Finland
het geval is geweest. 15 De optimisten van de ontspanningstheorie betogen
dat het in het belang van Moskou is de spanning op zijn westelijke flank te
verminderen, teneinde beter met een Chinese dreiging af te kunnen rekenen.
Dit zou bemoedigend kunnen heten, vooropgezet dat het argument deugdelijk ware. Maar het is juist dit `vooropgezet' dat het zo gevaarlijk maakt. Als
de heer Breznjev zich enerzijds zou weten vrij te maken om meer aandacht
aan het Verre Oosten te wijden, dan zou hij die vrijheid even zo goed in an-

15 Bij journalisten is de uitdrukking `Finlandization' in gebruik geraakt; niet bedoeld als kleinering van dit land, grenzend aan Rusland. Finland had en heeft weinig
keus.
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dere gebieden kunnen aanwenden; dichterbij gelegen gebieden, zoals Joegoslavië, als Tito's rol daar uitgespeeld is, de Middellandse Zee — toch al zo
labiel — of zelfs de omgeving van Denemarken en IJsland in het noorden.
Een relatief slecht bewapend Europa zou machteloos staan om Russische
militaire bewegingen te voorkomen, die uiteindelijk een mogelijke omsingeling zouden kunnen gaan betekenen. En ook blijft er nog altijd de mogelijkheid over dat de opvolging van Mao in Peking de vijandige politiek, tot
op heden door de z.g. Volksrepubliek in praktijk gebracht, totaal zou veranderen. De heer Breznjev zou dan al zijn aandacht weer op het Westen
kunnen richten.1ó

A De techniek van de détentie
De eerste plicht van de omzichtige onderhandelaar bestaat uit zorgvuldige
kennisname van het heersende klimaat in het Moskouse vredesoffensief.
Steeds wordt er hetzelfde patroon gevolgd. Van de dood van Lenin af
kampte Stalin — van 1924 tot 1939 — met binnenlandse moeilijkheden. Om
zijn regime voor ondergang te behoeden maakte hij tijdens de Tweede
Wereldoorlog gemene zaak met de `imperialisten'. De `geest van Genève'
werd in 1959 na een stuk Koude Oorlog gevolgd door de `geest van Camp
David'. Het huidige vredesoffensief dateert van de Cuba-debacle in 1962.
Steeds weer werd de détente abrupt beëindigd zodra de gelegenheid tot verdere communistische expansie zich voordeed. (Het Molotov-Ribbentrop
pact betrof Oost-Polen, de Baltische Staten, noordelijk Boekowina en Bessarabië, en Finland); De Tweede Wereldoorlog schiep gelegenheid tot vorming van Oosteuropese satellietstaten. Berlijn werd de inzet van de breuk in
de betrekkingen met de presidenten Eisenhower en Kennedy. Binnenlandse
druk drijft de politieke leiders in het Westen tot het op de voorgrond schuiven van zichzelf als de architecten van een alomvattende, internationale
overeenkomst. Daar de wens zo vaak de vader is van de gedachte, vergissen
zij zich inzake politieke manoeuvres die zij ten onrechte als fundamentele
verschuivingen in de gangbare opvattingen zien. Zo verspilt het Westen
gelegenheid op gelegenheid om concessies af te dwingen op het tijdstip dat
interne of externe vraagstukken de Sovjet-Unie ertoe zouden kunnen bewegen zich ontvankelijk te tonen voor acceptabele onderhandelingen. Een
dictatoriaal geleide monoliet kan zijn tactiek snel wijzigen; daarentegen
kan een Europa dat wanhopige pogingen doet om instrumenten voor een
gedragslijn onder kritieke omstandigheden te smeden — uitgaande van doel-

16 Zolang Europa zich van gevaar bewust was, heeft de Sovjet-dreiging de Europese
integratie bevorderd. Zodra de omvang van dit gevaar afnam, verlangzaamde het integratieproces.
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loos, intergouvernementeel overleg -- alleen maar op gebeurtenissen reageren.17

B Voorafgaande 'soevereine' adviseurs inzake
gemeenschappelijke verdediging
De basis tot redelijke compromissen begint bij de meeste Europeanen met
het formuleren van wat zij als onvermijdelijk en noodzakelijk beschouwen,
daarna horen zij hoe de oppositie dit alles bestrijdt, om dan genoegen te
nemen met het verschil te delen. Dat gebeurt dan ook rond de organisatie
van de Europese verdediging. Er wordt de nodige zorgvuldigheid betracht
om nieuwe, doctrinaire geschillen te omzeilen, die — zoals in het verleden —
aanleiding zouden kunnen geven tot dezelfde moeilijkheden als bij de
Europese eenwording; in wezen komt dat neer op diplomatieke gevoeligheden. Maar het gaat bij de organisatie van de verdediging om de voorbereiding op een strijd van leven en dood; bij zo'n gewelddadig métier is er
geen plaats voor overgevoeligheden.
Er zijn twee soorten militaire sterkten — en derhalve twee soorten soevereine staten — in de huidige wereld. Het werkelijke verdedigingsapparaat —
met voldoende mankracht, moderne wapens en intelligente leiding om de
taken opgelegd door de regering uit te voeren: ofwel de verdediging van het
eigen grondgebied ofwel het bijstaan van geallieerden. Verder zijn er nog de
fictieve legers -- legers die door hun bewuste opzet, door financiële verwaarlozing of uit louter gebrek aan middelen, niet meer in staat zijn doelmatig als strijdmacht te functioneren en die meer weg hebben van een paradeleger en als symbool van de onafhankelijkheid van de betreffende
staat dienen.
De strijdmacht van Oostenrijk en die van Finland, met berusting als zodanig
door de respectievelijke regeringen onder de dreiging van de door de SovjetUnie keihard gestelde voorwaarden aanvaard, zijn tot zulke paradelegertjes verworden, eigenlijk niet meer dan symbolen van een soevereine staat
die zich de voor de hand liggende vijand niet van het lijf zal weten te houden. De strijdkrachten van Denemarken en Ierland, zonder zelfs op zulk
een gewettigde houding te kunnen terugvallen, bevinden zich bijna in dezelfde staat van verdediging.18
Groot-Brittannië zal binnenkort eveneens de grenslijn naderen die een werkelijke, militaire afweer scheidt van ceremonieel vertoon; het zal misschien
nog wel in staat zijn de burgerlijke vrede te bewaren — Noordoost-Ierland

17 The Military Balance 1973-1974, september 1974; ed. The International Institute
for Strategic Studies, London.
18 Sir Bernard Burrows and Christopher Irwin: The Security of Western Europe.
Charles Knight, London 1972, p. 110.
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uitgezonderd -- maar zeer zeker niet zijn aandeel bijdragen tot de bescherming van West-Europa. De uiteindelijke opzet — algemeen aanvaard — hiervan is, om de militaire uitgaven op één lijn te brengen met die van Frankrijk en Duitsland, afgestemd op een zeker percentage van het BNP. Lidstaten van de NATO verschillen proportioneel in het aandeel van hun BNP
voor dit doel besteed, lopend van even onder de 8% in het geval van de
Verenigde Staten tot 0,9% in het geval van Luxemburg. Het Portugese
aandeel ligt hoog, maar de troebelen in Afrika zuigen een flink deel van die
6,5% weg. Denemarken schijnt werkelijk van plan te zijn zijn aandeel tot
onder de 2% te brengen.19
De onderlinge vergelijking door middel van deze uiterst willekeurige en
onnauwkeurige methode biedt bepaalde voordelen; het is een simpele methode en lastige, vervelende details worden er door vermeden. Maar waarom zouden ten minste niet de voornaamste NATO-partners ruwweg hetzelfde deel van hun jaarlijks inkomen aan defensie besteden? Er zijn wel
enkele goede redenen voor het tegendeel te vinden. Om maar mee te beginnen: Duitsland beschikt niet over atoomwapens. Het heeft een relatief
kleine vloot en geen overzeese verplichtingen, het heeft ook minder vervoers- en logistieke problemen tot oplossing te brengen omdat het Duitsland zelf is dat in de frontlijn ligt. Het kan ook een beroep doen op betrekkelijk goedkope reservisten; uitsluitend de afstand, die eigen problemen
schept, doet de plannenmakers in het Pentagon en in het Ministerie van
Oorlog te Londen de betreffende strijdmacht als van minder belang zijnde
aanmerken. Wat Frankrijk betreft: dat heeft nog steeds zijn overzeese verplichtingen, een grote vloot en een kleine atoommacht. Maar het gaat mank
aan iedere militaire verantwoordelijkheid t.a.v. de NATO, en draagt in het
budget niets bij. Een groot deel van zijn nucleaire uitgaven wordt ten laste
van het energiebeleid gebracht. Het overgrote deel van zijn leger vervult de
militaire dienstplicht en ontvangt minimaal soldij. Frankrijk en Duitsland
geven, verwonderlijk genoeg, minder aan onderzoek en ontwikkeling op
militair gebied uit dan Groot-Brittannië.20
Om in deze kwesties beslissingen te nemen die gestut worden door bedragen
uitgedrukt in percenten van het BNP, of soms — wat de zaak nog erger
maakt — begrensd door een volstrekt plafond in ponden, franken of marken, en dan de militaire organisaties voorschrijven het beste ervan te maken,
getuigt van een armetierige zienswijze. Een redelijke werkwijze lijkt te liggen in een onderzoek — geheel onafhankelijk van de daarmee gepaard gaande kosten — naar de werkelijk noodzakelijke veiligheidsmaatregelen die in
de eerstkomende tien jaren in Europa zullen moeten worden genomen.
Er zullen geldmiddelen op tafel gelegd moeten worden voor onderzoek en

19 Zie noot 18, p. 111.
20 Zie noot 17, table 2 — Defense Expenditures and National Economics, p. 70.
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ontwikkeling op ieder gebied; dit kan voor belangrijke zaken wel eens een
tiental jaren in beslag nemen, bijv. het bouwen en testen van prototypes van
vliegtuigen. De financiële problemen — grote investeringen en het uitsmeren
van de initiële kosten over de toekomstige produktie — en de nadelen van
samenwerking op dergelijke gebieden tussen onafhankelijke staten, waardoor bureaucratie en extra kosten worden bevorderd, zullen daarbij ingecalculeerd moeten worden. Vaak worden ook gezamenlijke projecten ter
hand genomen die kostbaar en nutteloos zijn, en nooit zelfstandig zouden
zijn opgezet.21
Er is in NATO-verband reeds van belangrijke samenwerking sprake. 22 Maar
desondanks, of vaak juist daarom, worden aanzienlijke sommen gelds, gedupliceerd onderzoek en totaal onnodige arbeid verspild. Men heeft geschat dat ongeveer 960 miljoen dollar per jaar -- van onderzoek en ontwikkeling binnen de NATO alleen — elkaar overlappen. Dit geldt zelfs ook
voor de aankoop van buitenlandse uitrusting; de kosten van zelfstandig
onderzoek — op wetenschappelijke basis — van de produkten van geallieerden worden vaak over het hoofd gezien.
Men kan niet spreken van een tekort bij het bevorderen van de samenwerking op dit gebied. Alleen al voor dit doel bestaat er een uitgebreide NATOstaf. Maar de Fransen houden staande dat de Europese groep in dit verband te veel onder Amerikaanse invloed staat; daarom geven zij de voorkeur aan de Westeuropese Unie. Dit instituut van maar zeven landen heeft
zich tot nu toe bijna uitsluitend beperkt tot het waarschuwen voor een Duitse herbewapening.23
Geconcludeerd kan worden dat politieke overeenkomsten alléén niet aan
de defensiebehoeften kunnen voldoen. Economische problematiek, inflatie
en het steeds geraffineerder en ingewikkelder worden van de apparatuur
zelf jagen de kosten omhoog. De NATO en de landen van het Warschaupact geven ongeveer hetzelfde bedrag aan defensie uit, toch is de kracht van
de NATO in iedere sector aanzienlijk minder, met uitzondering van de
strategische kernwapens. Hierbij is geen rekening gehouden met de problemen die worden opgeroepen door het ontbreken van `hinterland' voor
manoeuvres; een geografisch zwak punt; het schort de NATO aan ruimte,
wat een beslissend nadeel zou kunnen betekenen. Rusland en zijn satellietstaten overtreffen het Westen in raketbewapening en nuttige vliegcapaciteit;
daarenboven beschikken zij voor binnenlandse verbindingslijnen over een
`hinterland' tot aan de Stille Oceaan.
21 Zie noot 17, table 6 -- Major Identified Arms Agreements as of July 1972, June
1973. Western Europe, p. 75. De Concorde en zijn twijfelachtige toekomst is daarvan
maar een voorbeeld.
22 Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Italië: gevechtsvliegtuig, houwitser enz. V.K.
en Frankrijk, V.K. en België.
23 Zie noot 18, p. 124. `De WEU is gebaseerd op discriminatie van Duitsland in
militair opzicht ...' Zie verder noot 1 (eerste druk liefst), hfdst. 5, 2.
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Conclusie en enige suggesties
Het is te begrijpen dat Europeanen geïrriteerd raken door de ongenuanceerde wijze waarop Amerikanen hen tot federalisme aansporen: Amerikanen die reeds op het laatst van de achttiende eeuw de grondslagen voor
een federalistische staat legden, toen zij nog maar juist hun onafhankelijkheid hadden verworven in een land dat eigenlijk niet meer dan één groot
bebost gebied voorstelde. 24 Het is ook te begrijpen dat de Europeanen nauwelijks neiging vertonen zich nogmaals in twistpartijen te storten (noodzakelijkerwijze gepaard gaande met wederzijdse beschuldigingen) met in
herinnering de discussies rond de Europese defensieve en politieke unie die
zij in het begin van de 50er jaren uitvochten. `De tijden zijn veranderd',
herhaalde Pompidou lusteloos tot zijn gehoor en eiste het vermijden van
alle `doctrinaire' twisten inzake supranationaal bestuur.
Maar zijn de vraagstukken werkelijk veranderd? Welke zekerheid heeft
Europa eigenlijk dat de toch al vertraagde stap naar voren niet zal verkeren
in een uitgesproken stap in achterwaartse richting. En er zijn tekenen van
zulk een algehele ommekeer. Wat gebeurde er met de economische en
monetaire unie die, reeds zo vaak beloofd, in het jaar 1980 tot stand zou
komen? Wat zal er gebeurd zijn tegen de tijd dat Engeland klaar is met het
`herzien van de onderhandelingen', terwijl de Zes van de EEG meenden dat
er al een uiteindelijke regeling bij de intrede was bereikt? Wat zal er gebeuren als senator Mansfield en een groot aantal van zijn collega's in het
Congres hun zin krijgen betreffende de vermindering van Amerikaanse
troepen in Europa? En wat gebeurt er als een door de communisten gedomineerde regering het bestuur in Rome overneemt, of in Parijs, of in
Athene, of in welke combinatie van regeringen dan ook in de landen rond
de oevers van de Middellandse Zee -- allemaal gebeurtenissen die niet zo
moeilijk zijn om zich voor te stellen? Het antwoord luidt dat Europa dan de
allergrootste behoefte zal hebben aan organisaties die in staat zullen zijn om
in zo'n crisis leiding te geven en wel zo snel mogelijk, met hardhandige
middelen en maximale steun van de massa's. Maar het zal te laat zijn als èn
de organisaties nog opgebouwd moeten worden èn tegelijkertijd de oplossingen kant en klaar gereed moeten liggen. Een geloofwaardige defensie
(en derhalve een geloofwaardig, afschrikwekkend middel) kan werkelijk
niet door intergouvernementeel overleg bereikt worden. Driemaal heeft dat
soort topoverleg — Den Haag in 1969, Parijs in 1972 en Kopenhagen in
1973 — ruimschoots aangetoond dat overleg op het hoogste niveau ook niet

24 Amerikaans pleiten voor Europese integratie is overbekend; het heeft duurzaam
op de agenda's gestaan van de presidenten Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson en
Nixon. M.-E. Busey e.a.: Approches théoriques de l'intégration européenne. In: Revue
des sciences politiques, Paris 1969, pp. 615-652.
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in staat is de toverformule op tafel te leggen. De mensen in Brussel, hardwerkend en nauwgezet als immer, doen hun plicht. Tot voor zeer kort zijn
de economische omstandigheden zeer gunstig geweest. Wat gaat er dan zo
verkeerd? Voor al degenen die het willen zien, is het antwoord: de intergouvernementele methode zelf — die gaat nooit ver genoeg en wordt al op
een laag pitje gezet voordat halverwege het doel is bereikt. De tijd is aangebroken om er definitief en voor altijd van af te stappen.
Het is voor de hand liggend waarmee altijd begonnen moet worden: het
oplossen van de problemen zelf. De juiste manier om de mate van succes te
bepalen, is na te gaan welke middelen werden beraamd en hoe dicht deze
de gewenste oplossing benaderden. Als autonome, nationale regeringen
gezamenlijk tot besluiten komen, die later weer herroepen kunnen worden,
omdat deze regeringen soeverein en onbetwist heer en meester zijn gebleven
in hun respectievelijke rechtsbevoegdheden, dan blijft het gevaar van ontbinding, juist als het broodnodig is (en als het gemis aan overeenstemming
voor de hand ligt) bestaan, als EEG, de `politieke unie' — zoals door de
Davignon-commissie voorgesteld — de NATO, de Raad van Europa, de
Westeuropese Unie of wat voor intergouvernementele groep dan ook, zich
uitsluitend op het niveau van gemeenschappelijk overleg blijven bewegen.
Een samenleving moet een bewust doel, buiten en naast zijn eigen welvaart
nastreven; zuiver en alleen defensief in het begin; opbouwend als de druk
van buiten is afgeweerd en met succes doorstaan. Het voornaamste doel van
Europa gedurende de laatste eeuwen is de verbreiding geweest van zijn beschaving totdat deze de gehele aardbol omvatte, de eerste van een lange
reeks beschavingen die daarin geslaagd is. Maar deze fase in zijn ontwikkeling is voorbij, Europa is het slachtoffer geworden van de zich opeenvolgende oorlogen tussen de volkeren, die zo tragisch (zij 't ook soms roemrijk)
verdeeld zijn geraakt. Het oude werelddeel heeft het gevoel voor zijn roeping verloren. Maar een nieuwe missie staat te wachten. Het barbarisme
van een ander totalitair regime heeft een ijzeren gordijn laten neerdalen en
een grenslijn midden door de westerse beschaving getrokken. En het moet
Europa zijn dat het juiste antwoord gaat geven -- en niet een verzameling
van middelgrote en kleine naties. Het ironische van dat alles is daarin gelegen dat Europa al vijfentwintig jaren geleden begonnen is zich aaneen te
sluiten. Sindsdien is 't de weg weer kwijtgeraakt.
Het gebruikelijke, nietszeggende excuus is dat méér eenheid politiek niet
haalbaar is; dat de Europeanen nog niet klaar zijn voor een Verenigd Europa. Maar kan dat bewezen worden? Er bestaat algemeen de indruk dat
supranationale organisaties een uitvindsel van bestuurslichamen zijn, door
diverse ministeries in elkaar gedraaid en aan de passief blijvende bevolkingen opgelegd of zelfs tegen de oppositie van bepaalde, landelijke kiezerskorpsen in doorgezet. Dit gaat ten volle op voor communistische staatsgrepen of gaullistische politiek — maar dat doet niets af aan de historische
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betekenis van Monnet, Schuman, Adenauer en De Gasperi. De blauwdrukken voor gemeenschappen kwamen van teams die op eigen initiatief (zoals
rond Monnet) of ten minste buiten de openbare aandacht om, die bij het topoverleg een zo grote rol speelt (zoals te Val Duchesse), werkten.
De massale aanhang en het leiderschap kwamen meestal uit kringen die
door de vuurproef van een oorlog waren gegaan, die zijn oorsprong aan
nationalistische waanzin te danken had. Het verzet in de oorlog was een
grondige leerschool. Zijn de Europeanen klaar voor een Verenigd Europa?
Op 12 december 1973 onderstreepte de Duitse kanselier de zwakke reactie
op crises, waarbij hij het voorbeeld van de ontoereikendheid van de Negen
t.a.v. het uitbreken van de laatste oorlog tussen Arabieren en Israëli's aanhaalde. De woorden van één van de leidende Europese woordvoerders kunnen als hard maar realistisch gekenschetst worden; hij stelde dat, als men
alle meningsverschillen in de buitenlandse politiek van de Negen op één
hoop veegde, het resultaat zo goed als nihil is geweest. Verder gaf hij te
kennen dat apart politiek optreden op het gebied van buitenlandse zaken
en van defensie illusoir zou blijken te zijn, en als Europa Amerika als evenwaardige partner tegemoet wilde treden, het verplicht zou zijn van nationale
geschillen af te zien. De dag daarop stelde hij een direct gekozen Europees
parlement voor om daardoor die geschillen te vervangen door één enkele
stem die uit naam van Europa op het gebied van buitenlandse zaken en
defensiebeleid zou spreken.
Sindsdien is deze politieke stellingname in Duitsland niet veranderd en
de liberalen, de sociaaldemocraten en de christendemocraten zijn bereid
deze te onderschrijven.
Vernuftige enquêtes, betrekking hebbende op alle Europese vraagstukken,
hebben verrassenderwijs een sterke Franse voorkeur voor een veel grotere
Europese eenheid vastgesteld.25 Uit de enquête b lijkt — met alle voorbehoud, maar toch wel als minimum gesteld — dat de Fransen op zijn minst
te verstaan hebben gegeven dat Europeanen, en in het bijzonder het Franse
volk, ver op hun regeringen vooruit liggen wat betreft de wil om tot federale
organisaties te geraken.
De Italianen neigen ertoe het meest progressief te zijn inzake de federale
gedachtengang. Het resultaat dat in Italië gevonden werd, duidt erop dat
men daar van een Europees parlement, voorzien van alle volmachten, een
goede uitwerking op het functioneren van de eigen democratie verwacht. De
Nederlanders hebben de aloude reputatie de beste `Europeanen' van allen
te zijn, en hun enige rivalen in dat zich nooit wijzigende getuigenis zijn de

25 J.-R. Rabier: Europeans and the Unification of Europe. In: Government and
Opposition, vol. VI, no. 4, 1971, passim.
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kiezers van de andere, kleine lidstaten van de EEG, misschien met uitzondering van de Denen.2°

Suggesties
Strikt gesproken is het niet de taak van de academicus om van het spreekgestoelte af of in de wandelgangen specifieke regels bij het voeren van de politieke strijd voor te schrijven.
Maar een of twee algemene opmerkingen zijn wel op hun plaats. Men zou
niet moeten uitgaan — tenminste niet in allereerst instantie — enquêtes aan
de verschillende regeringen voor te leggen, grootscheepse voorstellen in het
parlement van Straatsburg te doen of iets dergelijks. Dit zou nog maar meer
schriftelijke staatsverklaringen, rapporten en het benoemen van studiegroepen uitlokken, wat weer neerkomt op lange uiteenzettingen en idealistische
inleidingen en tekortschiet wat betreft het afstand doen van een concreet
stuk werkelijke macht. Het bruikbaarste zou waarschijnlijk de herleving,
en verbetering, kunnen zijn van de methode van M. Monnet, zo doeltreffend
toegepast om leiders van politieke partijen en leidende figuren uit de kringen van vakverenigingen en industrie te overtuigen van zijn zienswijze inzake de Kolen en Staal Gemeenschap. 27 Het geheim tot succes ligt in het
bewerken van de leiders van de organisaties van massale kiezerskorpsen;
regeringen gaan reageren zodra politici inzien dat het in hun eigen belang
is om zichzelf naar voren te schuiven, aan het hoofd van een massabeweging
te gaan staan en vastberaden in een nieuwe richting op te marcheren. Alleen
op die manier zullen de regeringen hun heersend monopolie over de politieke macht opgeven. En de boodschap zou moeten luiden: Europa moet
er nu maar eens mee ophouden alleen maar een economische unie te zijn.
Europa moet nu maar eens de problemen die tot een oplossing nopen, d.w.z.
defensiebeleid en het voorkomen van conflicten door afschrikking, door de
Negen gezamenlijk laten aanpakken en zich met één stem tot de buitenwereld richten.
Het moet de Europese kiezer meer dan voldoende duidelijk gemaakt worden
dat federalisme niet betekent dat de natie waartoe hij behoort, haar identiteit
verliest of haar soevereiniteit opgeeft. De essentie van een federaal systeem
is het `E pluribus unum' — een juiste verdeling van de soevereine macht
tussen een centraal bestuur en de samenstellende lidstaten; sommige bevoegdheden lopen parallel (zoals het handhaven en instandhouden van een
krijgsmacht, het opleggen van fiscale maatregelen, het vaststellen van normen voor de rechterlijke macht), andere bevoegdheden vallen exclusief het

26 The Economist, 20 april 1974, p. 66.
27 R. Mayne: The Role of Jean Monnet. The New Politics of European Integration.
London 1972, pp. 32-55.
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federale bestuur toe (het beleid op het terrein van de buitenlandse politiek)
en de rest van de bestuursfuncties blijft uitsluitend voorbehouden aan die
instanties waar zij op het ogenblik al zetelen. Dit sluit een opperste bewindsman in, direct door de kiezers gekozen of door een democratische wetgevende macht tegelijk met zijn ministerraad benoemd. Minimaal zouden tot het
kabinet moeten behoren: een minister voor Europese defensie en, omdat
defensie onverbrekelijk verbonden is met buitenlandse betrekkingen en
financiën, een minister voor Europese buitenlandse zaken en een minister
voor economische zaken.
Het is niet meer noodzakelijk naar een opzet te zoeken om de bevoegdheden
van het Parlement te Straatsburg te versterken. Die taak is al met succes
door de Commissie van de Europese Gemeenschap verricht. Hieruit is een
plan ontsproten tot het stichten van een Algemene Vergadering van parlementariërs met beperkte, doch wezenlijke bevoegdheden. 28 Hiertoe behoren
bestaande verdragen, beroep op artikel 235 (voorziet in gevallen waarin
actie noodzakelijk wordt, maar geen specifieke machtiging in de betreffende Verdragsclausules voorhanden is), toelating van nieuwe lidstaten tot de
EEG, en ratificatie van de verdragen van de Gemeenschap met derde landen ... t.w. een parlement dat vooraanstaande figuren tot zich zou trekken
en vanzelf zou dan de eis aan de dag treden dat de leden door directe verkiezingen zouden moeten worden gekozen.
De Commissie is bij de behandeling van dit beslissende punt behoedzaam te
werk gegaan. Dan pas zal Europa in politiek opzicht één enkele stem doen
horen, als — en naarmate — een democratisch lichaam de Raad van Ministers van de Gemeenschap zijn stem en machtiging kan geven èn onthouden.
Tot dan kunnen de organisaties in Brussel, Luxemburg en Straatsburg
zeker nuttige zaken voor Europa behandelen, maar politiek gezien zijn zij
nauwelijks van meer betekenis dan het `intergouvernementele legalisme'
zoals dat bij de Heilige Alliantie het geval was.
Samenvattend kan gesteld worden dat de resultaten die tot dusverre met de
`politieke eenwording' op basis van intergouvernementele samenwerking,
ontleend aan de Davignon-rapporten, in het bijzonder in de gevallen van
het Plan voor het Midden-Oosten en de Euro-Amerikaanse relaties in de
Atlantische Gemeenschap, veel te wensen overlaten.
Dit alles roept om een nieuw politiek offensief van `Europeanen' om de
leiders van de Europese publieke opinie te bewerken, een studiegroep in te
stellen die op een federale grondwet gericht werkzaam dient te zijn. Het zou
kunnen wezen dat het kiezersvolk van de Negen reeds zo'n `opnieuw op
gang brengen' van de Verenigde Staten van Europa wil accepteren; of het
een meerderheid vormt of niet is van geen enkel belang — eerder dan vandaag kan men toch niet beginnen. Bij de presentatie van dit programma aan
lil P.-N.

Spaak: Combats inachevés, Paris, vol. II, pp. 28, 51.
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politieke partijen, werknemersorganisaties en industriële leiders, en aan het
kiezersvolk, zullen de `Europeanen' moeten hameren op een door en door
pragmatische benadering: de problemen van Europa schreeuwen om een
oplossing.
Een federaal Europa heeft een drietal bevoegdheden van node: de bevoegdheid een vertrouwenwekkend antwoord te geven op de Sovjet-bedreiging,
bevoegdheid om bij uitsluiting van andere instanties buitenlandse zaken te
behartigen (om zodoende één Europees geluid te laten horen) en de bevoegdheid het huidige werk van de EEG voort te zetten. Een democratische wetgeving moet de controle op dit beleid behouden en het in evenwicht brengen. Daarom zijn de twee fasen, aanbevolen door het `Rapport Vedel' 29
van groot belang. In alle andere opzichten kan dan de soevereine autonomie
van de Negen bewaard blijven ... en hopelijk binnenkort van het Europa
van de Achttien van Straatsburg.

29 Report of the Working Party examining the Problem of the Enlargement of the
Powers of the European Parliament (`Report Vedel'). Commission of the Europeans
Communities, Brussels, in: Bulletin of the European Communities, Supplement 4/72.
30 Zie noot 1, pp. 35-36.
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de maand maart

• Internationale samenwerking
De Europese Gemeenschap
Voor het eerst sedert tot de instelling
daarvan werd besloten is de Europese
Raad bijeengekomen — het top-orgaan
van de Europese Gemeenschap, dat als
zodanig in de plaats is getreden van de
vergadering der Ministers van Buitenlandse Zaken. In deze Raad zitten één
staatshoofd — de Franse President — en
acht Minister-Presidenten, vergezeld van
hun Minister van Buitenlandse Zaken. De
bedoeling is, dat deze Raad die niet uit
vakministers maar uit de hoogst-verantwoordelijke regeringsleiders bestaat, spijkers met koppen kan slaan, de grote lijnen van het beleid kan uitstippelen zonder zich in technische of diplomatieke
details te verdiepen.
Van die mooie bedoeling is op de eerste
vergadering in Dublin bitter weinig terecht gekomen. Gespreksstof was er genoeg, maar aan de voorbereiding van de
discussies, die eigenlijk van de gezamenhike ministers van Buitenlandse Zaken
had moeten komen, was bitter weinig terecht gekomen. Integendeel: deze ministers hadden de kernkwesties, waar de
Raad over zou moeten beslissen, voorzichtigheidshalve maar niet aangeraakt
zodat toen puntje bij paaltje kwam er
vele uren top-kostbare tijd van negen regeringsleiders verloren moest gaan met
wachten tot de meegereisde ambtenaren
de nodige rekensommetjes hadden geDie rekensommetjes gingen voornamelijk
over de bijdrage die Engeland aan de
kosten van de Gemeenschap moet leveren. Wilson vond dat Engeland naar rato
maakt.

van zijn Bruto Nationaal Produkt veel te
veel moest betalen en zelfs geld terug
moest krijgen van hetgeen het reeds had
gestort. De acht andere regeringsleiders
begrepen maar al te goed, dat dit niet
alleen een kwestie was van billijkheid,
maar dat er ook de vraag van afhing of
Engeland al dan niet in de EEG zou blijven.Straks komt daar een referendum
over in Engeland en de uitslag van dat
referendum kan in sterke mate afhangen
van het advies dat het kabinet Wilson
aan de kiezers geeft. Het is niet zo, dat
de Britse kiezers staan te trappelen om
hun stem vóór de EEG uit te brengen;
zij aarzelen nog heel sterk en daarom
was het van het grootste belang Wilson
op de vergadering van de Raad in Dublin
aan een duidelijk succes te helpen. Dat
succes heeft hij in de wacht kunnen slepen, maar het heeft wel heel wat voeten
in de aarde gehad eer het zo ver was. AIlerlei regelingen werden voorgesteld
maar niemand wist wat de financiële consequenties ervan zouden zijn. Vandaar
die rekensommetjes, die in allerijl nog
moesten worden gemaakt.
Engeland werd ook op andere punten tegemoetkomend bejegend. Reeds eerder in
de maand was er onder de ministers van
Buitenlandse Zaken overeenstemming bereikt over de verdeling van de beschikbare fondsen voor de onderontwikkelde
gebieden binnen Europa. Aanvankelijk
leefde de gedachte, dat deze fondsen alleen aan onderontwikkelde landbouwgebieden — Italië en Ierland voornamelijk
— ten goede zouden komen en niet mochten dienen om verouderde industrieën op
te lappen. In Engeland echter gaat het
juist dáárom en Engeland vroeg dus een
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andere formule. Die werd ook prompt
gevonden. Op de vergadering van de
Europese Raad in Dublin kwam Engeland bovendien nog met de eis, dat de
Gemeenschap open moest staan — althans Engeland open moest kunnen blijven — voor de boter en de kaas uit
Nieuw-Zeeland. Ook op dat punt kreeg
Wilson zijn zin. Hij keerde huiswaarts als
een tevreden man.
Veel verder kwam de Raad niet. Hij besloot nog niet in te gaan op het verlangen van de OPEC-landen om op de komende conferentie van olieproducenten
en -consumenten ook de kwestie van de
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andere grondstoffen ter sprake te brengen, omdat die kwestie beter afzonderlijk kan worden besproken. En verder
plengden de heren regeringsleiders enkele tranen over de slechte toestand van de
wereldeconomie. Die slechte toestand,
die voor een aanzienlijk deel samenhangt
met de bepaald niet rooskleurige omstandigheden waarin de Verenigde Staten verkeren, deed hen zelfs besluiten hierover
contact met Amerika op te nemen; iets
waar zij gezamelijk nooit zo vóór waren.
Hopelijk leren zij in de nood vrienden
kennen!

• Internationale conflicten
Het Midden - Oosten
De situatie in het Midden-Oosten vertoont nog steeds een voortdurende golfbeweging. De maand maart zou in het
teken komen te staan van minister Kissingers zoveelste reis naar de Arabische
landen en Israël; een reis, waarop hij zijn
vredesplan-in-étappes zou trachten te
verwezenlijken door als een heen en weer
pendelend ambassadeur tussen Egypte en
Israël te fungeren, telkens aan de regeringsleiders van beide staten overbrengend welke eisen zij stelden en tot welke
concessies zij bereid waren.
Vlak voor zijn aankomst in Israël probeerden enkele Palestijnse guerrilleros
roet in het eten te gooien door een uitzonderlijk brutale, van zee uit ondernomen inval in Tel Aviv; een inval die voor
hen allen op één na op zelfmoord neerkwam, maar ook een aantal Israëliërs het
leven kostte. Zij hoopten naar het schijnt,
dat Israël het bezoek van Kissinger zou
laten samenvallen met een wraakexpeditie en aldus Kissinger de grond onder de
voeten zou weggraven. Die opzet echter
mislukte. De onderhandelingen met Kissinger gingen gewoon door.
Aanvankelijk schenen zij wel uitzicht te
openen op enig succes. Israël bleek in beginsel wel bereid zich verder terug te
trekken en enkele belangrijke passen plus

een olieveld prijs te geven, op voorwaarde echter dat de Egyptische President
schriftelijk en plechtig zou beloven dat
hij Israël niet zou aanvallen. Dat bleek
echter te veel gevergd. Egypte zou zich
door een dergelijke verklaring te ostentatief distantiëren van zijn Arabische bondgenoten en zo ver wilde Sadat niet gaan.
Met het gevolg dat Kissinger zijn missie
falikant zag mislukken en zijn hele beleid ten aanzien van het Midden-Oosten
ineen zag storten. Diep teleurgesteld
keerde hij terug naar Amerika. Uiteraard
wierpen Israël en Egypte de schuld voor
het mislukken van de onderhandelingen
op elkaar.
Enkele dagen na Kissingers terugkeer in
Washington trof het Amerikaans beleid
in het Midden-Oosten een nieuwe slag.
Koning Feisal van Saoudi-Arabië werd
door een van zijn neven doodgeschoten.
Feisal was verreweg de rijkste en verreweg de meest gezaghebbende figuur in het
Midden-Oosten. De olie leverde hem een
enorm inkomen en hij was de eerste die
met ruime hand geld ter beschikking stelde voor de strijd tegen Israël. Hij was
echter ook een man die nauwgezet de
middelen koos waarmee hij zijn doel wilde bereiken. Niet elke bondgenoot was
hem gelijkelijk aanvaardbaar. Hij was
een vrome Moslim, die niets moest hebben van het goddeloze communisme en
bepaald geen politieke hulp van Rusland
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wilde aanvaarden. Hij koos heel duidelijk de partij van Amerika in zoverre dat
hij tegenover Amerika de olie-strijd niet
op de spits wilde drijven. Ook het gematigd optreden van Sadat had zijn instemming. Hij werd opgevolgd door een jongere broer, die zich weliswaar van goede
wil toonde om het beleid van Feisal voort
te zetten, maar die, voor zover bekend,
op geen stukken na de staatsmanswijsheid
en zeker niet de staatsmanservaring van
zijn broer heeft.
Tegen het einde van de maand, nog na
de dood van Feisal, liet Sadat nog even
een vonkje hoop opvlammen met de verklaring dat het Suez-kanaal over enkele
maanden open zal gaan. Tevens verlengde hij het mandaat van de troepen der
Verenigde Naties om toezicht te houden
op de strook tussen de Egyptische en de
Israëlische troepen en aldus de naleving
van het bestand te controleren. Zowel in
Israël als daarbuiten werd deze verklaring van Sadat gezien als blijk van de
overtuiging dat het in de naaste toekomst
tussen beide landen niet weer tot een oorlog zal komen. Een spoortje hoop.

Indo-China
Zowel in Vietnam als in Cambodja ziet
het ernaar uit dat de strijd tegen het opdringende communisme op zijn eind
loopt. Zowel President Thieu van ZuidVietnam als President Lon Nol van Cambodja wacht de uiteindelijke nederlaag.
Thieu heeft eerst het bergland en vervolgens een voor een de kuststeden in

Politiek overzicht

het noordelijk deel van zijn grondgebied
aan de Vietcong moeten afstaan, met het
gevolg dat de bevolking van deze gebieden massaal de vlucht heeft genomen
naar het Zuiden en met name naar de
hoofdstad, Saigon. Bij duizenden werden
zij per schip vervoerd, niet meer meenemend dan het allernoodzakelijkste. Maar
niet alleen de burgers vluchtten, ook belangrijke delen van Thieu's leger namen
ijlings de benen met achterlating van grote wapenvoorraden, die in hamden van de
Vietcong vielen. Tegen het einde van de
maand werd het duidelijk, dat het leger
van Zuid-Vietnam volkomen was gebroken. Niemand verwachtte nog dat Thieu
kon volhouden.
Lon Nol was er nog erger aan toe. Zijn
residentie, Pnom Penh, werd al gedurende de hele maand door de Rode Khmer
onder vuur genomen. In Pnom Penh
heerste dezelfde chaos als in Saigon —
een chaos van vluchtelingen, burgers zowel als militairen. De Amerikanen deden
nog wat zij konden om de stad tenminste
van het nodige voedsel te voorzien, maar
hun vliegtuigen werden voortdurend onder vuur genomen net als de stad zelf.
Op de laatste dag van de maand nam Lon
Nol afscheid van zijn militaire leiders dm
's anderendaags een officiële reis naar Indonesië te ondernemen, gevolgd door een
bezoek aan Amerika. Verwacht werd algemeen, dat hij zodra hij het land had
verlaten ofwel zijn aftreden bekend zou
maken ofwel zou worden afgezet en het
politiek asiel zou aanvaarden dat de Verenigde Staten hem reeds aanboden.

• Nationale politiek
Nederland
— Het Christen-Democratisch Appèl.
Het wilde maar steeds niet vlotten met
het Christen-Democratisch Appèl; in een
aantal gemeenten en provincies kwam
het aardig van de grond en wisten de drie
confessionele partijen elkaar goed te vinden, maar op het nationale vlak bleef het
treuzelen geblazen. Ergens zat er iets
scheef; één van de drie moest dwars lig-

gen maar wie? De échte dwarsligger is
nu opgestaan. Opgestapt, om precies te
zijn. Niemand anders dan de voorzitter
van de K.V.P., dr. ir. Dick de Zeeuw, die
er klaarblijkelijk zo zijn eigen ideeën op
na hield over de richting, die de K.V.P.
moet inslaan, ongeacht de afspraken die
het bestuur van de Partij met de twee protestants-christelijke partijen had gemaakt.
De Zeeuw probeerde klaarblijkelijk in
het Christen-Democratisch Appèl de rol
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te spelen die wijlen Charles de Gaulle in
de Europese Gemeenschap speelde. Het
C.D.A. mocht niet meer worden dan een
federatie waarin de drie partijen ieder afzonderlijk bleven voortbestaan en dan
zou mijnheer De Zeeuw wel zorgen, dat
de K.V.P. lekker de grootste bleef door
de K.V.P. nog vóórdat het CDA werkelijk nationale gestalte kreeg, uit te bouwen tot een aparte CDA, een aparte middenpartij, waar dan niet alleen katholieken maar ook niet-confessionelen elkaar
konden vinden in een midden-program.
En eenmaal de grootste blijvend, zou de
K.V.P. dan het hele CDA naar haar hand
kunnen zetten en dat was voor De Zeeuw
haar linkerhand. Dat hij daarmee puur
verraad pleegde jegens de beide andere
partners en aldus de geloofwaardigheid
van zijn partij ondermijnde, schijnt niet
tot de man te zijn doorgedrongen. Het
partijbestuur heeft hem laten vallen als
een baksteen. Gelukkig maar voor de duidelijkheid.
— De werkloosheid. Nog steeds blijft de
werkloosheid het spookbeeld van de Nederlandse regering. Verschillende ministers hebben zich in de loop van deze
maand weer aan sombere voorspellingen
omtrent de naaste toekomst overgegeven.
Tot verbittering uiteraard van Arie Groevelt, die donders goed begrijpt waar
de schoen wringt, maar zijn vakbondachterban niet in de steek kan laten en
met harde acties gaat dreigen. Veel effect
hebben de regeringsmaatregelen nog niet,
maar dat kan ook nauwelijks in zo korte
tijd.
— Suriname. De onderhandelingen met
Suriname over de aanstaande onafhankelijkheid zijn in volle gang. Op verschillende punten van ondergeschikt belang
is overeenstemming bereikt; alleen niet
op de twee knelpunten: de vrije toegang
van Surinamers in Nederland en de financiële tegemoetkoming van Nederland
in de noden van Suriname. De Surinamers eisen volledig vrije toegang net als
vóór de onafhankelijkheid, maar de Nederlandse Regering houdt op dit punt het
been stijf. Is Suriname eenmaal onafhankelijk, dan is het een zelfstandige Staat
en zijn de burgers van die Staat — evenals die van elke andere — voor Nederland
dus vreemdelingen. Zij zullen dan ook
als vreemdelingen worden behandeld, zij
het dan, dat zij een streepje vóór krijgen.
Waar dat streepje voor precies uit zal
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bestaan is nog niet onthuld. En wat de
financiële afwikkeling betreft: het is duidelijk, dat de Regering Arron probeert er
de boter uit te braden door zwaar te overvragen ten behoeve van allerlei hoogstens
op papier aantrekkelijke `projecten'. De
Nederlandse Regering blijft gelukkig op
dit punt nuchter; zij is tot een financiële
overeenkomst bereid maar dan op grond
van reële projecten en in samenwerking
met internationale hulporganisaties en
met Suriname zelf. Suriname vraagt ook
nog financiële steun voor zijn eigen leger.
Of de Nederlandse Regering daarop in
gaat, is nog niet bekend, maar zo dit gebeurt zal het dubbel interessant worden
te zien waar dat eigen leger straks voor
wordt ingezet.
— De giro. Van een oud-minister stamt
de uitspraak, dat de overheid de grootste
ploert in het land is. Daarmee bedoelde
hij geen aanval op het karakter van de
overheidspersonen ieder op zich, maar
een karakterisering van de wijze waarop
het overheidsapparaat als geheel te werk
gaat. Die ploertigheid moet men niet zoeken in de grote lijnen van het beleid zoals dat door verantwoordelijke ministers
wordt gevoerd en door parlementsleden
wordt goedgekeurd. Zij gaat veeleer schuil
in een groot aantal kleine staaltjes van
overheidsoptreden, waar men het onrecht
van af kan scheppen, maar waar niets tegen te doen schijnt. Het optreden van het
belastingsapparaat zit vol met dat soort
ploertigheden, waarvan meestal kleine
lieden de dupe worden. Het nieuwste
staaltje wordt geboden door het provinciaal bestuur van Utrecht, dat massaal
beslag laat leggen op de girorekeningen
van mensen, die uit principiële overwegingen weigeren de zogenaamde Kalkarheffing ten bate van een kerncentrale te
voldoen. Zo'n beslaglegging betekent, dat
zo iemand geen enkele zekerheid meer
heeft of hij nog over zijn eigen geld kan
beschikken, dat hij aan een overheidsdienst heeft toevertrouwd. Aan de ene
kant staat de overheid dus klaar met allerlei verlokkingen om toch vooral aan
die safe Postgiro mee te doen en daar
geld aan toe te vertrouwen; aan de andere kant grijpt zij dat geld zodra zij
daartoe de kans krijgt.

Verenigde Staten van Amerika
In het Amerikaanse staatsbestel zijn Pre-
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sident en Congres elkanders rivalen. In
de Grondwet zijn weliswaar beider bevoegdheden nauwkeurig geregeld maar
allebei proberen zij door het gebruik van
die bevoegdheden telkens weer een beetje
terrein op de ander te winnen. Bijna twee
eeuwen lang is de President in dat voortdurend heen en weer touwtrekken uiteindelijk steeds winnaar gebleven, maar
iedere winst moest hij bekopen met een
— meestal korte — periode, waarin het
Congres zich revancheerde en de President liet voelen, dat het er óók nog was.
In zo'n periode zit Amerika thans. Nixon
was een vechtjas, die met alle middelen
vocht voor uitbreiding van de presidentiële macht. Hij ging voor het Congres
tenslotte door de knieën. Het Congres
voelt zich nu in macht en aanzien gestegen en maakt daar gretig gebruik van tegenover de nieuwe President, die zich hoe
langer hoe minder voordoet als de verzoenende vredestichter, die hij aanvankelijk leek en hoe langer hoe meer als een
zachtgekookt ei. Met een harde schaal
overigens in zoverre, dat hij naar buiten
probeert iets van de harde lijn aan te
houden, die én Johnson én Nixon in de
meest onzalige periode van hun Vietnampolitiek volgden. Hij heeft het Congres
geld gevraagd om Cambodja bij te springen en daarbij exact dezelfde motieven
aangevoerd, in het gebruik waarvan zijn
beide voorgangers uitblonken: Amerika
moet `geloofwaardig' blijven voor zijn
bondgenoten.
Het Congres echter zette ditmaal de borst
hoog op en vertikte het de President zijn
zin te geven. Met recht en redenen overigens. Cambodja was toch voor Lon Nol's
bewind een verloren zaak.
Het Congres voelt zich nu ook sterker
tegenover Kissinger. De nederlaag van
zijn diplomatie in het Midden-Oosten en
het ineenstorten van de vredesregeling
die hij indertijd zo moeizaam in het Verre-Oosten tot stand bracht, maken zijn
positie wankel. Ford laat hem niet vallen,
zijn oude vriend Rockefeller evenmin;
hijzelf wil wel blijven inplaats van een
miljoen op te strijken voor zijn mémoires.
Maar het congres kan het hem moeilijk
maken en er is geen twijfel aan, dat het
dit zal proberen.

West- Duitsland
De socialisten krijgen het moeilijk in de

Bondsrepubliek. De verkiezingen in WestBerlijn en in de deelstaat Rijnland-Palts
hebben voor hen het sein op rood gezet,
maar alleen een ander rood dan het 'morgenrood', waar zij in hun jeugd romantisch van zongen. In Berlijn zakte hun
partij van 50,4 naar 42,7%; in RijnlandPalts van 40,5 naar 38% van het aantal
uitgebrachte stemmen. Ook hun bondgenoten, de Liberalen, moesten een veer laten. De Christen-Democraten wonnen in
Berlijn 5,5% van de stemmen en in Rijnland-Palts bijna 4%. In Rijnland-Palts
behielden zij de absolute meerderheid; in
Berlijn konden zij geen meerderheid verwerven omdat een kleine, rechtse splinterpartij hen daar net iets te veel gras
voor de voeten wegmaaide.

Portugal
Het militair bewind in Portugal koerst
onverschrokken de linkse kant uit. De hoge militairen, die een klein jaar geleden
het bewind van Caetano omver wierpen
en de leiding in handen namen, doch intussen door lagere officieren zijn uitgerangeerd, waren daarover dermate verontrust, dat zij een nieuwe staatsgreep
trachtten uit te voeren. Onder leiding van
dezelfde generaal de Spínola, die de
staatsgreep van verleden jaar uitvoerde
en President van Portugal werd. Deze
nieuwe staatsgreep werd onderdrukt en
de Spínola samen met een groep andere
generaals vluchtte naar Spanje en kreeg
naderhand asiel in Brazilië.
Intussen bleef Portugal onder militair
bewind. De Beweging van de Strijdkrachten hield de touwtjes in handen in een,
na de rebellie ingestelde Hoge Revolutionaire Raad, die aanvankelijk 24, later
door toevoeging van vier gematigde officieren 28 leden telde. Deze Raad hield
vast aan het voornemen om verkiezingen
voor het Parlement uit te schrijven, doch
sloot die partijen, die ofwel uiterst links
stonden, zoals de Maoisten, ofwel van
(rechtse) sympathieën met de gevluchte
ex-President de Spínola werden verdacht,
van deelname aan de verkiezingen uit.
Met het gevolg dat in feite alleen de socialisten en de communisten overbleven.
Wie van deze beiden de sterkste is, laat
nauwelijks twijfel. Het is in al die landen,
die eensklaps na een lange periode van
dictatuur de zegen van de vrijheid krijgen, zo, dat de communisten, die zich tij-
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dens de dictatuur, vaak met hielelikkerij
jegens het bewind, soms zowel ondergronds als bovengronds staande wisten te
houden, verreweg het beste geprepareerd
waren op het hanteren van de vrijheid —
en het misbruik daarvan door het onderdrukken of terroriseren van politieke tegenstanders.
Al met al bleek het politieke klimaat er
niet op verbeterd. De gemoederen werden zowel door het optreden van de Spínola als dat van de communisten dermate opgewonden, dat de Revolutionaire
Raad het raadzaam achtte de verkiezingen nog even uit te stellen. Zij zullen nu
tegen eind april plaatsvinden.
Of zij veel aan de situatie zullen veranderen, blijft echter een open vraag. De
Revolutionaire Raad, uitsluitend bestaande uit militairen, geef nog weinig tekenen
van bereidheid om het gezag weer uit
handen te geven, ook aan een gekozen
Parlement of een Kabinet dat het vertrouwen van dit Parlement geniet. Het
ziet ernaar uit, dat het de touwtjes in
handen zal blijven houden. En dan? Onwillekeurig denkt men terug aan de tijd
toen — lang voor de oorlog — de militairen eveneens de touwtjes in Portugal
in handen namen, maar binnen twee jaren zodanig financieel in de knoop waren
geraakt dat zij een burger-hoogleraar in
de leer der staatsfinanciën aan de universiteit van Coïmbra uitnodigden om minister van Financiën te worden. Deze
man accepteerde op voorwaarde dat hij
rekenen kon op een strenge begrotingsdiscipline. De heren mochten geen geld
uitgeven zonder dat hij het goedkeurde;
anders had zijn ministerschap van Financiën geen zin. Geleidelijk betekende dit,
dat deze idealistische en mogelijk ietwat
wereldvreemde professor alles te beslissen kreeg in Portugal. Dat was Salazar .. .

Italië
Terwijl de Portugese communisten in
nauwe samenwerking met hun militaire
regering zich scherp afzetten tegen de
Christen-Democraten, deden hun Italiaanse geestverwanten op hun veertiende
Congres in Rome al het mogelijk om de
verschillen tussen hun partij en die der
Christen-Democraten glad te strijken.
Weliswaar bleven zij felle kritiek oefenen
op de Christen-Democratische regeringsleider Fanfani, maar zij lonkten toch
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doelbewust naar de brede gelederen van
de Christen-Democraten. Zij bekenden
zich openlijk vóór wat zij noemden het
`historische compromis' tussen communisten en christenen. Een heel enkele,
tachtigjarige oud-gediende in het congres
kon het allemaal nog niet zo goed verwerken en blééf tegen dit `historische
compromis' gekant, maar de meerderheid aanvaardde het op aanbeveling van
de nieuwe, zoals in de structuur van de
communistische partijen gebruikelijk almachtige partijsecretaris, Berlinguer. De
Portugese partij was op het Congres wel
vertegenwoordigd, maar Berlinguer
maakte er tegenover haar vertegenwoordiger geen geheim van, dat hij door de
opstelling van zijn partij tegenover de
Portugese Christen-Democraten zijn Italiwanse broeders danig in verlegenheid
bracht.
Met die `broederschap' vlot het blijkbaar
niet zo best.

Frankrijk
Evenmin vlot die communistische `broederschap' tussen de partijen in Frankrijk en Italië. Op een bijeenkomst van de
communistische partijen in Düsseldorf
verdedigden de Fransen een resolutie, dat
in heel Europa de auto-industrie moet
worden genationaliseerd. De Italiaanse
communisten zijn van die noodzaak allerminst overtuigd. Naar hun mening is de
nationaliseringspolitiek in Italië al te ver
gegaan. Zij voelen er trouwens niet veel
voor om de Staat een belang te geven in
de fabricage van particuliere auto's, waarvan het bezit hun als een soort kapitalistische uitspatting voorkomt; zij voelen er
veel meer voor uit alle macht het openbaar vervoer te bevorderen. De Franse
communisten daarentegen willen de Staat
juist wel een belang geven in het bevorderen van dat `kapitalistisch' bezit van een
particuliere auto.
Intussen volgt Moskou uiteraard met aandacht de ontwikkeling van de `diversiteit'
der zusterpartijen in West-Europa.

Engeland
Premier Wilson heeft zijn kiezers na de
vergadering van de Europese Raad in Dublin geadviseerd `ja' te stemmen voor het
lidmaatschap van de Europese Gemeenschap. Daarmee is echter allerminst ko-
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men vast te staan dat het desbetreffende
referendum ook inderdaad gunstig voor
de EEG zal uitvallen. Zowel onder de
vakbonden als bij de rechtervleugel van
de conservatieve partij leeft nog veel tegenstand. Wilsons beleid wordt dus van
twee kanten belaagd en hoe hij die druk
aan twee overigens lijnrecht tegenover
elkaar staande groepen kan weerstaan, is
nog niet duidelijk.

Rhodesië
Het bewind van premier Smith heeft zich
eensklaps weer verdacht gemaakt door —
in lijnrechte tegenstelling tot een beleid
van verzoening, zoals dat de laatste maanden scheen te worden gevoerd — eensklaps
een der leiders van de negerbevolking,
dominee Sithole, te arresteren. Zoiets
mocht men van Smith wel verwachten.
Degenen die hem van nabij meemaken
de Britse premier Wilson bijvoorbeeld,

die in zijn mémoires uitvoerig over hem
schrijft, kregen van hem steeds de indruk
van een draaier, die men geen ogenblik
kon vertrouwen.

Ethiopië
De militairen die het bewind van keizer
Haile Selassie hebben overgenomen en
aanstonds begonnen met het nationaliseren van de grote bedrijven, hebben
nu ook de grond genationaliseerd — althans het grootgrondbezit — en gaan een
agrarische hervorming op stapel zetten.
Zij hebben het nog steeds moeilijk met
Eritrea, waarvan de `onafhankelijkheid'
vurig wordt begeerd, misschien niet door
de bevolking van dit gebied zelf, maar in
ieder geval wel door de Arabische Staten,
die liever een zwak Eritrea dan een sterker Ethiopië aan de Arabische Golf hebben.

• België:
Jos Van Eynde is niet langer co-voorzitter
van de Belgische Socialistische Partij.
Voortaan houdt Willy Claes samen met
André Cools de BSP-touwtjes in handen.
Het socialisme in Vlaanderen zal die keuze vermoedelijk niet betreuren. De `kleine
rode man' uit Limburg bezit organisatorische gaven, is strijdlustig, goed van de
tongriem gesneden en weet diplomatisch
zijn troeven uit te spelen. In tegenstelling
tot zijn voorganger, die alsmaar bars en
nukkig zijn woord lanceerde, dist de heer
Claes doorgaans breedglimlachend en
minder impulsief zijn mening op. Nochtans komt ook hij af en toe ongezouten
over. De huidige regeringsploeg draagt hij
vanzelfsprekend niet in het hart. Kritiek
te voeren past een schaduwminister ... al
klinkt het op zijn minst nogal ongenuanceerd de regeringspartijen steeds als zondebok te brandmerken voor àlles wat er
mis gaat in dit land. Net alsof de oppositie niet weet dat vele Belgische problemen heden ten dage tevens Europese problemen zijn .. .

In afwachting dat ons land dan de betere
en gezondere toer op gaat — onder wiens
leiding ook — ziet de regering Tindemans
zich voor een pak problemen gesteld. De
postmannen staakten voor een aanpassing
van de vergoeding voor zaterdagwerk
(boven de veertig uur) en voor een verbetering van de bevorderingsvoorwaarden
en de loopbaanmogelijkheden. De onderwijzers uitten hun misnoegdheid door een
ééndagsstaking en de werknemers van de
watervoorzieningsdiensten dreigden het
halve land van drinkwater te beroven.
Een lichtjes paradoxale situatie eigenlijk:
in een tijd waarin de werkloosheidscijfers
hoge toppen scheren, gaan ook die mensen de regering onder druk zetten, die
het nog lang niet zo slecht hebben, of althans van hun betrekking verzekerd zijn.
Het zijn vooral de vakbonden die de regering steeds met nieuwe eisen confronteren en aldus de al sombere situatie beslist niet lichtender maken. Die sociaaleconomische spanningen vragen om een
kordate aanpak precies op het ogenblik
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Oude Houtlei 38, 9000 Gent
telefoon (091) 232223 of 253573

Hoger
Technisch
Instituut
SINT-LIEVEN
Gildestraat, 7 — GENT
tel. (09) 23.20.57
Afdeling Al 2e graad:
— technisch ingenieur
in de industriële scheikunde
— technisch ingenieur
in de gistingsbedrijven
Afdeling Al le graad:
— bedrijfsassistent
in de gistingsbedrijven
— laboratoriumassistent
in klinische scheikunde
— laboratoriumassistent
in industriële scheikunde
Voor jongens en meisjes
De school beschikt over een pedagogie voor jongens.
De meisjes kunnen volledig pension nemen in een meisjes-home.

HOGER TECHNISCH INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
Kapucijnenvoer, 39, 3000 Leuven . Tel. 016/284.21
Paramedisch Hoger Onderwijs van het korte type
Gegradueerde ziekenhuisverple(e)g(st)er — kinderverpleegster —
psychiatrische verple(e)g(st)er — sociale verple(e)g(st)er — Vroedvrouw
Aanvullend Secundair Beroepsonderwijs
Verpleegassistenten — Ziekenhuisverpleegsters
Internaat (eerste jaar verplicht) en externaat
Inlichtingen en inschrijvingen
Tijdens het schooljaar
— op zaterdag van 10 tot 12 uur
Tijdens de vakantieperiodes
— op dinsdag en donderdag van 14 tot 16.30 uur
— op zaterdag van 10 tot 12 uur
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dat de communautaire betrekkingen weer
met heel wat moeilijkheden te kampen
hebben.
AI is de lokettenregeling in het Schaarbeekse gemeentehuis uiteraard slechts een
klein facet van de hele problematiek rond
het statuut en de behandeling van de Vlamingen in Brussel, toch heeft ze de jongste weken behoorlijk haar duit in het politieke zakje gedaan. Terwijl de kranten
bladzijden vullen over de vernedering en
de discriminatie van de Vlamingen in de
hoofdstad, komt FDF-voorzitter Defosset prompt opdagen met een witboek vol
grieven over het niet-naleven van de taalwet ten nadele van de Franstaligen in
Brussel. Een typisch staaltje van botsend
taalextremisme ... Klaarblijkelijk schort
er toch iets aan de taalwet, en moet ze
duidelijker gepreciseerd worden. Volgens
de Vaste Kommissie voor Taaltoezicht is
het Schaarbeekse lokettensysteem strijdig
met de geest en het bestel van de taalwet,
maar blijkbaar niet met de letter van de
wet: een dergelijk advies maakt het de
Raad van State niet makkelijk om een
oordeel te vellen. De regering wil in elk
geval de strikt juridische weg volgen en
pas via de Taalkommissie en de Raad van
State ingrijpen. De Vlamingen trachtten
intussen een betoging te organiseren, maar
met het samenscholings- en betogingsverbod werd zulks vrij moeilijk. Burgemeester Gelders van Vilvoorde was wat toeschietelijker, zodat de Vlamingen althans
daar voor hun opgekropte gevoelens
stoom konden aflaten. Met fierheid meende de Schaarbeekse burgervader Nols te
mogen constateren dat zijn gemeentehuis
nog stand hield. Als het recht op vrije
meningsuiting in Brussel aan de Vlamingen ontzegd wordt (met friese ruiters en
bereden rijkswacht), kunnen zij daar inderdaad niets schokkends uitrichten.
Zo wordt Brussel meer en meer een strui-

Politiek overzicht

kelblok in de Belgische politiek. Toch lijkt
het contradictoir dat de stad, waar veelal
de grote Europese politiek beslecht wordt,
in eigen land steeds weer het problemenkind is. Is het dan zo moeilijk Vlamingen
en Franstaligen als evenwaardige groepen mensen te behandelen, als gelijkwaardige partners? Hopelijk vindt de
regering wel een oplossing, net zoals ze
de regionalisering van de begrotingen
voor mekaar gekregen heeft. Toch
lijdt het geen twijfel dat minister
van binnenlandse zaken Michel in deze
een belangrijke rol te spelen heeft ... en
hij heeft reeds de handen vol met zijn
fusieplannen. Hij is in elk geval een van
de sleutelfiguren in de huidige bewindsploeg, aan wie het voortbestaan van de
regering wel kon gekoppeld zijn. Hetzelfde geldt voor minister Vanden Boeynants,
die met de vliegtuigenaankoop weer volop in het brandpunt van de belangstelling
staat. Er is inderdaad nog geen beslissing
gevallen. Pas op 3 april komen de Noorse, Deense, Nederlandse en Belgische defensieministers samen om een vervanger
te kiezen voor de Starfighter. Intussen zal
er nog heel wat water onder de brug
vloeien.
Ook april belooft heel wat! De regering
en de vakbonden zullen dan opnieuw samenkomen om concrete teksten voor te
brengen in verband met de openbare holding en de publieke onderneming, die de
jongste weken reeds in het nieuws kwamen. De bedoeling is alleszins de dramatische gevolgen van de economische achteruitgang zoveel mogelijk in te dijken.
Vooraleer de intenties en de plannen van
de regering enige vaste vorm krijgen, zal
er nog heel wat overleg met de vakbonden gepleegd worden. Met spanning kijken we naar de verdere besprekingen uit.
Helma De Smedt
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Jean Vilar
Als de theatervoorstelling afgelopen is, is
alles voorbij. Een verfrommeld programma, wat rood aangelopen wangen soms,
een herinnering wellicht, dat is alles wat
overblijft. Alleen het woord (en wat materiële documenten zoals schetsen, maquettes en foto's) kan pogen een getuigenis te zijn. Daardoor is het voor vele
theaterkunstenaars niet mogelijk zichzelf
te overleven. Als dan in deze bonte bende toch iemand aardig met de pen overweg kan, dan is dat een gelukkig toeval,
zoals dat het geval is voor Jean Vilar. Nu
voor het eerst zijn gebundelde opstellen
voor ons open liggen, kunnen we rustig
terugbladereni en nagaan in hoever onze
herinnering en onze ervaring juist zijn.
In 80 teksten, geschreven tussen 1937 en
1971, waarvan er vijftig nooit eerder gepubliceerd werden, wordt een heel leven
uitgebeeld. Het is geen reportage of dagboek, maar een bewuste analyse van de
dingen waarmee hij bezig was; tegelijk is
het ook een voortdurende terugblik op
zijn motieven en begoochelingen, op zijn
intenties en resultaten. Hij staart zich
niet blind op zijn successen, maar registreert welke momenten zich allemaal
hebben aangeboden, gaat na met welke
inhoud hij geprobeerd heeft ze te vullen, hoe ze zijn overgekomen bij zijn publiek en wat dit in de Franse maatschappelijke mentaliteit uiteindelijk voorstelt.
Hij doet dit doorgaans rustig, nooit vanuit een angstige nervositeit, een enkele
keer slechts met retorische prikkeling omdat hij zich vanuit een onverwachte hoek

belaagd weet. Stemverheffing is er slechts
in zijn eigen domein, het theater; in zijn
opstellen zet hij de uitgangspunten en de
doelstellingen mijmerend op een rijtje.
Applaus hoeft dan ook niet. De lezer van
vandaag heeft alleen de opdracht na te
gaan of de motieven van deze man overeenstemmen met de historische belangrijkheid die hij voor het theater, en niet
alleen in Frankrijk, heeft veroverd.
Vilar kan vereenzelvigd worden met twee
aspecten van het Franse theater na de
Tweede Wereldoorlog, zoals die tot
uiting kwamen op het festival van Avignon (1947) en het Théátre National Populaire te Parijs (1951). Beide creaties geven zijn theaterbedoeling weer. Avignon
wou een reservaat zijn, waarin men afstand kon nemen van het nog slechts
puur commercieel bedrijf in Parijs; jonge acteurs trokken zich uit deze janboel
terug om met een ander repertoire een
andere stijl en vooral een andere mentaliteit te provoceren, waarin een ander
publiek de grondsteen diende te zijn.
Avignon is doorgebroken, omdat de
Franse jeugd Vilars uitdaging heeft aanvaard. Mogelijk overleeft het momenteel
zichzelf, maar tijdens Vilars periode
heeft het zijn functie verricht naar de
geest van zijn initiatiefnemer en naar de
behoeften van een nieuw tijdperk in het
theater. Als festival was het nu eens geen
mondaine nonsens-ervaring, maar een
uitgezochte belevenis waarin de essentie
van het theater zelf het samenzijn van
mensen verantwoordde.
Het T.N.P. van zijn kant ligt in een andere denkorde. Gegroeid vanuit een traditie die met Firmin Gémier al enkele

1 Jean Vilar, Le théátre, service public. Présentation et notes d'Armand Delcampe.
Gallimard, Paris 1975 (Partique du Théátre), 562 pp., 95 FF.
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generaties vroeger probeerde een theater
voor het volk te maken, heeft Vilar er bij
zijn wat onverwachte aanstelling in 1951
een ziel en een bezieling aan gegeven die
niet meer weg te denken zijn uit het concept van een wereldtheater. `Le théátre
est une question sociale' (245). Een onmogelijke schouwburgzaal (het Palais de
Chaillot), een overwegend klassiek repertoire, een ontoereikende subsidiëring, een
wisselend publiek, deze labiele voorwaarden heeft hij geleidelijk ingebed in een
doctrine en een actieprogramma die, ook
als vandaag de tijden er weer anders zijn
gaan uitzien, rotsvast overeind blijven als
het geslaagde streven van een generatie.
`Je suis venu au théátre pour tenter de
lui rendre, en dépit des techniques modernen, son aridité, sa sécheresse et, ce
faisant, son efficacité. Cela n'est pas
seulement un style. C'est une morale. (.. )
Ce n'est pas 1' "art" que je vise mais le
public prolétaire. (.. ) Ce théátre que je
fais, il cherche à s'inscrire dans l'histoire
sociale, tout simplement.' (251) Een estetica moest zich eerst ethisch verantwoorden, pas dan kan het theater eraan denken een zin te veroveren.
Als er al twijfels bij hem opkomen, dan
uitsluitend over de juistheid van zijn
werkwijze, van die van zijn medewerkers,
vooral van die van de overheid. Maar
niet over de richting en de zin van zijn
werk in het theater. Veel troost geeft het
kennelijk niet, maar het houdt het leven
samen. Het bevestigt zijn inzicht en zijn
vermogen, zijn levensdoel. Amper woede, nooit resignatie. Theater wordt niet
geprojecteerd als afsluiting van het leven, niet als begrenzing van een horizon,
niet als verstikking of avonddromerij.
Het leven nu wordt er niet mooier door,
maar het inzicht in het leven wordt bijen overgebracht als een verwijzing naar
wezenlijke mensen en wenselijk leven.
Dit is geen theater van het voorlopige,
van het ongeveer, van het behaaglijke,
geen masker, geen leugen, maar een stuk
verbeelde wereld en werkelijkheid die
iets van het geheim van het bestaan tot
een ervaring weten te maken. Vooral
geen theater om het theater. Geen theater
zonder geloof en zonder hoop, tot niemand gericht, een theater gebouwd op
het fascinerende niets. In elk afgewogen
woord waarvan dit boek bol staat, proef
je en begrijp je waarom zijn generatie de
ruimte van het schijnschone theater heeft
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verloochend en afgewezen, waarom ze de
tegen de actualiteit ingaande verlustende
esthetica heeft opgegeven als inspiratie
en bestemming, waarom ze een theater
heeft gezocht met een open gezicht dat
de ervaring van het mens-zijn wou tonen
en meedelen als vanzelfsprekende openbaring, als menselijke geschiedenis door
mensen bedacht en aan mensen aangeboden. Een theater dat de steeds dreigende
crisis niet zoekt in zijn ontoereikende
middelen, maar in onduidelijke bestemming. En daar voortdurend mee bezig
blijft. Het experiment van de theatercode, niet als doel op zich, maar als instrument tot zingeving. Theater niet voor
de klant, maar voor de medemens.
Theater dat niet bindt, maar verbindt.
Je kunt van deze teksten, die telkens uit
een concrete aanleiding zijn ontstaan (toespraak tot de troep, medewerking aan een
symposium, bijdrage aan het huistijdschrift, verantwoording in het openbaar)
niet verlangen dat ze een chronologische
tekening verschaffen van de groei van
Vilars idee. Hij mag dan als jong acteur
begonnen zijn met agressieve oprispingen tegen vooral de dramatische auteurs
(en ze blijven hem levenslang dwarszitten, omdat hij hun vakkennis wantrouwt
en hun obsessie onmogelijk delen kan,
ook al heeft hij zelf ook eens voor het
dilemma gestaan te kiezen voor een carrière als auteur of als theaterman), een
gemetselde zekerheid tref je in zijn opstellingen niet aan. Vilar heeft moeizaam
getracht een wilsintentie van dag tot dag
tot werkelijkheid te brengen, hoe romantisch deze wellicht ook te relativeren was.
Het absolute geloof in het theater bestaat
bij hem slechts als een expressievorm van
de behoefte om mens te zijn onder zijn
tijdgenoten en hun bewustzijn te verhevigen door middel van de verbeeldingstekens waar het theater van leeft. Hij is
nooit opgehouden zichzelf de wezenlijke
vragen te stellen over het steeds dreigende status-quo van het theater, van zijn
theater en van hét theater. En vandaar
de noodzaak om op geregelde tijden nog
maar eens Père Ubu's beruchte woord
luid en klaar te spreken. En opnieuw te
beginnen. En vol te houden.
Wordt Jean Vilar in deze belangrijke verzameling teksten begraven onder zijn
eigen historische monumenten? Het lijdt
geen twijfel dat de tijden anders zijn geworden, sedert hij van zijn podium ver-
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dween. Het theater is, in tegenstelling tot
Vilars hooggeheven verlangen en behoefte, voortaan een duidelijke minoriteitskunst. De dromen van propvol gevulde
zalen werden opgegeven, maar tegelijk
is de intensiteit van het theatrale speuren
en najagen heviger dan ooit. Het is bepaald geen tijd om te wanhopen. Maar je
zult je credo wel moeten herformuleren.
Dat is een opdracht die uit deze teksten
te voorschijn springt. Vilar is gedetermineerd door het evangelische socialisme
van zijn generatie waarvoor het theater
enkel de apocriefe doctrinetekst diende
te zijn. Onze behoeften in het theater zijn
wel wat anders gaan liggen; apostolisme
is moeilijk te combineren met masker en
spel. We zullen bijgevolg de essentie van

Vilar moeten transformeren en transponeren, om het weemoedige verhaal van
de vogel en zijn as toch weer door te vertellen. Dit geschreven testament van een
man die enkel zijn lichaam en zijn stem
had om zich uit te drukken, is een levensgrote uitdaging. Armand Delcampe
die met zuinige en bescheiden aantekeningen de historische reliëfpunten voor
de vluglevende actualiteit heeft gered,
heeft een belangrijke opdracht uitgevoerd. Zoals Vilar het zelf heeft aangevoeld: `Un livre de théátre et sur le
théhtre, c'est cet accessoire qui n'a sa
valeur que replacé dans l'action qu'il provoquait ou dont il naquit.' 2
C. Tindemans

2 Jean Vilar, Mot pour mot. Paris 1972, p. 173.

Schaalvergroting
Schaalverkleining:
waar blijft de mens?
Eind 1974 verscheen de Concept-structuurschets voor de bestuurlijke indeling
bedoeld om de ruimtelijke aspecten van
een bestuurlijke territoriale herindeling
van ons land in het kader van de komende ontwerp-gewestwet ter discussie te
stellen. Daarmee is het denken over die
territoriale herverkaveling van bestuurlijke taken in een nieuwe fase gekomen.
In deze (hopelijk afsluitende) fase zal dan
de beslissing moeten vallen. De 'conceptstructuurschets' is uitdrukkelijk bedoeld
als discussiestuk. Vergezeld van een aparte kaartenbijlage wordt een bestuurlijke
indeling van ons land voorgesteld in 44
gewesten. Iets meer dan 350 pp. tekst dienen als toelichting op de kaarten. Overigens dient hierbij wel te worden opgemerkt dat het `ter algemene discussie'
stellen weliswaar een nobel streven is,
maar dat, gezien de wijze waarop het geheel onder woorden is gebracht, van een
werkelijke algemene discussie wel niet
veel terecht zal komen. Een verklarende

woordenlijst zoals gegeven is nog geen
garantie voor die fraaie doelstelling.
De voorgeschiedenis van de structuurschets gaat terug tot 1968, toen de Raad
van advies voor de ruimtelijke ordening
de gedachte opperde een structuurschets
voor de bestuurlijke indeling te ontwerpen. In de Nota Bestuurlijke Organisatie
hebben de bewindslieden van Binnenlandse Zaken deze suggestie overgenomen. 1 Na jaren werk door provinciale
overheden, ambtenaren van Binnenlandse Zaken en de Rijksplanologische Dienst
is dan eindelijk de structuurschets
gereed gekomen. Maar daarmede is nog
niet het verlossende woord gesproken ten
aanzien van het slepende probleem van
de gewestvorming. Integendeel. Allereerst moet erop gewezen worden dat de
structuurschets voor slechts één (zij het
zeer belangrijk) facet van de gewestvorming duidelijkheid tracht te brengen, nl.
de ruimtelijke aspecten van de gewestvorming. In de toelichting op de structuurschets wordt uitdrukkelijk gesteld dat `de
bestuurlijke problematiek in algemene
zin en de daarvoor te kiezen oplossingen'
niet besproken zullen worden. Voor deze
zaken wordt verwezen naar de verschijning van de Ontwerp-gewestwet, waarin

1 Zie ook: A. G. J. Dietvorst, Waarop berust de gewestvorming. Bestuurlijke territoriale reorganisatie en verzorgingsgebieden. In Streven, jrg. XXV, dl. II, 1972, p.11211129.
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dan de juridische, financiële en procedurele aspecten geregeld worden. Terecht
merkt Bakkerode in zijn heldere toelichting op de structuurschets op, 2 dat er een
zeer nauwe relatie bestaat tussen de komende gewestwet enerzijds en de structuurschets anderzijds, en dat daarom de
discussie over de structuurschets synchroon dient te verlopen met die over de
gewestwet. Met Bakkerode kunnen we
van mening zijn dat de gehanteerde volgorde wat wonderlijk aandoet en alleen
verklaard kan worden door de urgentie
van de invoering van een nieuwe regionale indeling van Nederland voor instanties in de sector gezondheidszorg, welzijnszorg, politie etc. Dat neemt niet weg
dat een zinvolle discussie nog niet mogelijk is.
Er is echter een vraag die nog belangrijker is. Dat is de vraag of een uitvoerige
discussie over de structuurschets nog wel
nodig is. Tot deze vraagstelling komt
men bij het lezen van het essay over de
problematiek van de gewestvorming geschreven door de parlementair redacteur
van de Volkskrant, Jan Joost Linder.3
Deze start met de opmerking dat het bestuur te belangrijk is om aan bestuurders
over te laten en hij spreekt van een van
de meest ingrijpende beslissingen die
deze politieke generatie moet nemen.
Aan de wijze waarop Linder zijn betoog
brengt, kunnen de opstellers van de structuurschets een voorbeeld nemen. Uitgaande van de stelling dat de historie een
achterstevoren gerichte profeet is, geeft
Linder eerst in grote lijnen een overzicht
van de betekenis van de staatsrechtelijke
vernieuwingen van Thorbecke. Diens
stelsel vormde een drieluik waarin de
uitvoerende macht, de volksvertegenwoordiging en vooral niet te vergeten
een sterk lokaal bestuur elkaar in evenwicht moesten houden.
Deze balans geraakte uit het evenwicht
door het proces van verstedelijking
(schaalvergroting) en de daarmede nauw
samenhangende groei van de overheidstaken op nationaal niveau (centralisatie).
Steeds groter werd daarbij de invloed
van het machtige ambtenarenapparaat
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(de Vierde Macht) en vooraanstaande figuren uit het niet-ambtelijke maatschappelijke leven (de Vijfde Macht). Linder concludeert vervolgens: `De enorme
groei van de overheidsbemoeienis sinds
Thorbecke is onvermijdelijk, maar de bestuurlijke vormgeving daarvan is dermate ongecontroleerd, ja ondoordacht, geweest, dat de waarden van machtsspreiding, controle op de macht en invloed
van de burgers — hoewel die mondiger en
beter opgeleid zijn -- het loodje hebben
gelegd.' (p. 8)
Doordat de aandacht na de Tweede Wereldoorlog meer gericht was op wederopbouw en slepende kwesties in het kader van de dekolonialisatie raakten bestuurlijke problemen op de achtergrond.
Daar structureel ingrijpende maatregelen uitbleven, werden allerlei noodmaatregelen bedacht. `Zo groeide het land vol
met intergemeentelijke regelingen, al
gauw de vorm van lichte praatgewesten
aannemende (nu `eregewesten' geheten,
ter onderscheiding van wettelijke gewesten als Rijnmond) terwijl verder met de
toewijzing van wat lapjes bouwgrond
hier en daar de ergste nood van centrumgemeenten gelenigd werd. Wildgroei in
het lokale bestuur en hier en daar een
rijkspleistertje op ontstane wonden. Een
periode van onvervalst bestuurlijk conservatisme' (p. 19).
Na mislukte (Beernink) en zeer eenzijdige (Geertsema) voorstellen ter oplossing
van de bestuurlijke problemen in de achtereenvolgende kabinetten in het begin
van de jaren '70, schijnt nu binnen het
kabinet Den Uyl geleidelijk de ernst van
de situatie onder ogen te worden gezien.
Het kabinet stelde uit eigen gelederen ter
oplossing van de bestuurlijke problemen
een speciale werkgroep samen van maar
liefst zes ministers. De topambtenaren
van de betrokken departementen zorgden
voor een aantal hoogst belangrijke modellen. Deze modellen wijken op essentiële punten af van het voorstel in de
concept-structuurschets, al geeft het laatste aanknopingspunt voor het zgn. Plan
Gruyters. Kort na het verschijnen van de
structuurschets kon men uit opmerkingen

2 H. Bakkerode, De Structuurschets voor de bestuurlijke indeling. Nieuwe fase in een
reorganisatieproces. In Intermediair, 1974 (49), p. 1-9, 27.
3 Jan Joost Linder, Rijk, provincies en gemeenten op de helling. Katernen 2000,
Amersfoort, 1975, nr. 1.
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van De Gaay Fortman in de Tweede Kamer vaststellen dat de waarde ervan gedevalueerd was tot `studiemodel', van
waaruit men ook tot andere indelingen
kon geraken.
Veel belangrijker zijn volgens Linder de
de drie plannen waarover de ministeriële
werkgroep zich momenteel buigt. `Het
zijn alle nog zeer onvolledig uitgewerkte
modellen, maar toch voldoende voor een
essentiële keus, waar we met het bestuur
de komende decennia heen willen.' (p.
20).
Allereerst is er het plan van het ministerie van Financiën. Er komen 20 provincies, die het zwaartepunt van het bestuurlijke bestel worden, deels ten koste van
het Rijk, maar zeker ten koste van de
gemeenten (die minstens 25.000 inwoners
dienen te tellen). Er komt een modern
tegenwicht voor de centrale bureaucratie,
maar het lokale bestuur in de vorm van
gemeenten wordt vrijwel volledig ontkracht doordat de provincie aan de kraan
van de geldstroom zit. Wie een efficiënte verzorgingsstaat voorstaat — passend
bij het gematigd-linkse denken vóór Provo, D'66 en Nieuw Links — kan hiermee
bestuurlijk behoorlijk uit de voeten' (p.
21). Trefwoorden voor deze oplossing:
Schaalvergroting, efficiency, beperkte decentralisatie en technocratisch beheer.
Het meest behoudende is het door Linder als tweede genoemde plan: dat van
Binnenlandse Zaken. Soortgelijke miniprovincies als Financiën voorstelde, alleen minder machtig. De gemeenten blijven bestaan (minimaal 10.000 inwoners)
en krijgen medebewind met de provincies.
Linder vindt dat dit plan als antwoord
op de verloedering van het bestuur tekort
schiet. `Noch de schaalvergroting, noch
de tendens tot partiële schaalverkleining,
noch het herstel van de Thorbeckiaanse
machtsbalans komen voldoende uit de
verf' (p. 21).
Het derde plan komt uit de koker van de
Rijksplanologische Dienst (`Plan-Gruyters'). Hierin worden 50 sterke gewesten
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voorgesteld, waarmee de schaalvergroting opgevangen dient te worden. Zaken
als industrialisatie, woningbouw, milieu,
planologie behoren tot de bevoegdheden
van deze gewesten. De gemeenten worden kleiner. Deze `deelgemeenten' (gemiddeld 7000 inwoners en derhalve 2000
in getal) moeten ingericht worden voor
de verzorging van de kleinschalige taken,
een duidelijke tegemoetkoming dus aan
de wens naar een bestuurlijke institutionalisering van de wijk- c.q. buurtgedachte. , Trefwoorden voor dit plan: Bestuurlijke schaalvergroting naast rijksdecentralisatie en tevens op het lokale vlak invloed van de burger. Terecht merkt Linder aan het slot van zijn essay op `dat de
grote winst van het Plan-Gruyters is, dat
hier wel de kleinschaligheid en de verlangens van de stromingen uit de zestiger
jaren bestuurlijke vorm krijgen.' Inspraak
is dan niet meer tegenover onmachtige
bestuurders zitten of met spandoeken lopen, maar kan reëel op wijkniveau inhoud krijgen ... Het Plan-Gruyters is
minder efficiënt maar voor de democratie als totaal veel kansrijker. Het is een
poging om de tendens naar massificatie
en anoniem techno- en bureaucratisch
besturen af te buigen.' (p. 23)
De voorkeur van Linder is daarmede duidelijk geworden, maar wezenlijker nog
acht ik voor de discussie dat Linder in dit
boeiende essay wijst op de verschrikkelijk grote consequentie van een keuze,
welke dan ook, omdat een keuze voor een
bestuurlijke reorganisatie een keuze betekent voor een type samenleving, voor
een type democratie, voor een type
machtstoedeling. En dat, vindt hij, is veel
te belangrijk om aan eng-denkende en
belangengebonden bestuurders over te laten. Met het schrijven van dit essay heeft
Linder in ieder geval een bijdrage geleverd om de discussie uit die gesloten sfeer
van de bestuurders te halen en dat kan
niet van de Conceptstructuurschets worden gezegd!
A. G. J. Dietvorst

4 Voor recente beschouwingen over diverse aspecten van de wijkgedachte wordt
verwezen naar een aantal artikelen in het januari 1975 nummer van Plan, maandblad

voor ontwerp en omgeving.
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Kunst
Pruys, Simon Mari, De paradijsbouwers
Spectrum paperback, Utrecht/Antwerpen
1974, 128 blz.
Timmers, Prof. dr. J. J. M., Christelijke
symboliek en Iconografie
Fibula-Van Dishoeck, Bussum 1974 2, 337
blz., ill., f 49,50

Anastasios Giannaras, Hrsg., Asthetik
heute. Sieben Vortráge
Francke, Bern-München 1974, 144 pp.,
DM. 12,80
Ist Asthetik heute noch mdglich?, de
ondertitel van de cybernetische benadering van de esthetica (naast een kunsttheoretisch, een filosofisch, een kunsthistorisch, een muziekesthetisch, een materialistisch en een informatie-esthetisch
standpunt, samen een interdisciplinaire
verkenning), is de bestaansvraag van dit
symposium (Freiburg i. Br., 1972-73).
De hoofdtendensen kunnen bekend geacht: de vermolmde resten van de traditionele esthetica blootleggen of herbeginnen op een nieuwe basis. Deze nieuwe
fundering krijgt hier, dwars doorheen de
disciplines, reeds een drievoudige uitbouworiëntering: marxistisch, fenomenologisch en informatietheoretisch, in elk
geval tegen elke metafysering van Schoonheid en Kunst gericht. Deze drie opstellingen verdragen mekaar moeilijk, omdat
synthetisch-Hegeliaans door-denken enerzijds en pragmatistisch-empirisch deduceren anderzijds vrij contradictorisch uitvallen. Als synopsis van de gangbare
ideeën die op een niet-humeurige vernieuwing van cultuurconcepten afgaan,
is deze bundel erg stimulerend.
C. Tindemans

Peter Heyworth, Gesprdche mit Klemperer
S. Fischer, Frankfurt 1974, 278 pp., geïll.,
DM. 34,—
In korte, vaak lapidaire bewoording geeft
de vorig jaar overleden dirigent antwoord
op de pertinente en goed-gedocumenteerde vragen van P. Heyworth. De zakelijke
bescheidenheid van de musicus is er de
oorzaak van dat verschillende facetten
uit zijn carrière naar onze mening te veel
op de achtergrond blijven. Zo zou men
(nog) veel meer willen vernemen over die
bloeiende en revolutionaire onderneming
die de korte geschiedenis van de KrollOper betekend heeft in het Duitsland van
voor 1933. Maar wat Klemperer vertelt
over de mensen die hij gekend heeft (o.a.
Mahler, Schonberg, Strauss), over zichzelf en over de muziek is altijd het lezen
waard. Een uitvoerige lijst met de discografie van Klemperer besluit de gesprekken die een korte tijd voor Klemperer's
overlijden gevoerd werden, gedeeltelijk
in het Engels, gedeeltelijk ira het Duits.
Zodat deze Duitse uitgave als één van de
twee oorspronkelijke versies kan doorgaan.
Eric De Kuyper

Fr. Boitani, M. Cataldi, M. Pasquinucci,
M. Torelli, Die Stadte der Etrusker, mit
einem Vorwort von Bernard Andreae
Uebersetzung von Bernard Andreae
Herder, Freiburg i. Br. 1974, 310 pp.
312 kleurenfoto's, waarvan ten minste een
vijftigtal op paginaformaat, illustreren dit
werk over het historische Etrurië. 59 kaarten verduidelijken in plattegronden en
doorsneden de tekst. Vooraf gaat een uiteschiedenis en cnlvoerive inleidin g over g

760

tuur van de Etrusken. De auteurs zijn deskundigen die eigen werk bieden. Met 33
plaatsbeschrijvingen van Fiesole tot bij
het Bolsenameer en 17 plaatsbeschrijvingen van Cerveteri tot Orvieto is het werk
een uitvoerige en praktische gids voor het
Etruskische kernland van Florence tot
Rome. Ook de grote musea voor Etruskische kunst en cultuur van beide laatstgenoemde steden worden besproken. Men
mist slechts een synopsis van de geschiedenis van Grieken, Romeinen en Etrusken. Overigens staat de naam van Bernard
Andreae, die het de moeite waard vond
dit werk uit het Italiaans te vertalen en
van een voorwoord te voorzien, borg voor
de kwaliteit. Het uitvoerig bibliografisch
register is volledig tot en met 1973.
L. Lorié

Miscellanea
Pedagogisch Bureau van het Nationaal
Secretariaat van het Katholiek Onderwijs,
Wereldgericht leren leven
Licap, Brussel 1974, 107 pp., BF. 90
Putte, Guy Vande, Eugeen-Jozef Rigaux
Familia et Patria, Handzame 1974,
95 pp., BF. 120

Jaarboek van het Katholiek Documentatie
Centrum
3 -1973, Nijmegen, 236 pp.
Zoals alle jaarboeken van allerlei instellingen geeft deze band een uiteenlopende
aanbieding van leesstof. Rogier en Kusters worden herdacht; er is een verslag
van de werkzaamheden van het documentatiecentrum; dan volgen enige artikelen die met zetsel en al zijn overgenomen van het Archief voor de Geschiedenis van de katholieke kerk in Nederland, de zestiende jaargang (1974) —
waarvan één artikel alweer een bewerking
is van een bijdrage in de Oosthoeks Encyclopedie; oorspronkelijk is dan een lezenswaardig artikel van C. de Groot over `Nederlandse kerkontwikkeling in buitenlandse persspiegel'; een aantal gevarieerde mededelingen over archieven e.d. sluiten de bundel af.
De jaarboeken van het documentatiecentrum gaan horen bij het apparaat van
degenen die Nederlandse (kerk-)geschie-
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denis bestuderen. De waarde van een
dergelijk apparaat kan pas op een wat
langere termijn aangegeven worden, wanneer er bovendien handzame registers zullen verschijnen (naar ik aanneem).
Marcel Chappin

George Marktstein, Spionage en contraspionage rond de Invasie
Roman
Vert.: Iet H. Grader, Hollandia, Baarn
1974, 215 pp., f 17,90
In Groot-Brittannië speelt het verhaal
zich af en concentreert zich op de problemen die ontstaan zijn rondom geheime
agenten en inlichtingenofficieren die door
welke reden dan ook (misstappen, incidenten, karakterzwakheden) voor de Britten eigenlijk niet meer in te zetten waren
in het werk van spionage en contraspionage. Hoe gefingeerd de geschiedenis
ook is, de premisse is juist: ook Britse
geheime agenten kunnen niet allen engelen zijn geweest. Echte ontspanningslectuur omdat het zo spannend is.
Marcel Chappin

Jonathan Raban, Soft City
Hamish Hamilton, London 1974, 230 pp.,
£ 3,—
Een verzameling van originele essays,
meestal erg subjectief gekleurd, die de
grootstad (Londen) schilderen als verantwoorde, zo niet ideale leefplaats, voor de
hedendaagse mens. Het individu op zoek,
ook naar zichzelf, vindt in de grootstad
zijn gedroomde partner: klankbord, antagonist, leefgezel. De gemengde benaderingstrant zal zowel de urbanist interesseren als de liefhebber van Londen-alsleefstad. Bovendien weer eens een mooi
staaltje van dit typisch angelsaksische geschrijf dat de ernst benadert via de onernst.
Eric De Kuyper

Alan Jenkins, The Twenties
Heinemann, London 1974, 256 pp., £ 5
Dit is een plaatjesboek met voor elk wat
wils. De begeleidende tekst brengt op een
speelse wijze de illustraties tot leven,
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maar dan moet de lezer zich wel inleven
in de nostalgie van de auteur die de jaren
twintig als kind beleefde en het nu nog
eens wil overdoen. Men hoeft het niet
eens te zijn met de samensteller dat de
jaren Twintig nu zo uitzonderlijk waren.
Momentopnamen vervalsen altijd wel
enigszins door gebrek aan perspectief.
Precies dit perspectief, de halve eeuw namelijk die er over heenging, geeft deze
historische periode haar eigen kleur en
identiteit. Al Capone, James Joyce, Marlene Dietrich, Coco Ghanel, Scott Fitzgerald, Charles Lindbergh e.a. blijven fascineren niet op de laatste plaats omdat
hun dubbelgangers nog onder ons leven.
Anglofielen zullen door dit boek zeker
gesterkt worden in hun overtuiging dat er
van de Angelsaksische wereld een aparte
charme uitgaat. Zij vooral zullen de
keurige presentatie en de meer dan gewone aandacht voor wat wij nogal denigrerend subcultuur noemen, weten te
appreciëren.
Hugo Roef f aers

Sociale Wetenschappen
Bohets, Jan, België en de multinationals
Davidsfonds, Leuven 1975, 80 pp., BF. 75
Daudt, H. e.a., Selectiviteit in de massacommunicatie
Van Loghum Slaterus, Deventer 1971,
258 blz., f 9,50
Derr, T. S., Ecologie en bevrijding
(Anatomie van de toekomst) Wereldvenster, Baarn 1975, 186 blz., f 17,50
Have, Prof. dr. T. T. ten, Vorming in vrije
tijd
Tjeenk Willink, Groningen 1975, 291 blz.,
f 32,50
Houte, I. J. van, Educatie en omroep
Tjeenk Willink, Groningen 1975, 120 blz.,
f 17,50
Ion, Jacques e.a., L'appareil d' action culturelle
(Citoyens no. 5) Editions Universitaires,
Paris 1974, 304 pp., FF. 39,95
Lievens, J. e.a., De grote stad: een geplande chaos?
(Horizon nr. 29) Davidsfonds, Leuven
1975, 100 pp., BF. 75
Lindner, Jan Joost, Rijk, provincies en gemeenten op de helling
Katernen 2000, Amersfoort 1975, 23 blz.
Meerssche, P. van de, Is de derde Wereldoorlog begonnen?
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Davidsfonds, Leuven 1975, 182 pp.,
BF. 175/210
Plant, Martin A., Drugtakers in an English Town
Tavistock, London 1975, 319 pp., £ 2,95
Rink, J. E., Teambegeleiding
(Proces-materiaal) Nelissen, Bloemendaal 1975, 107 blz., f 14,90
Rodrigues, Jacinto A., Urbanisme et révolution
(Citoyens no. 3) Editions Universitaires,
Paris 1973, 148 pp., FF. 18,50
Zima, Pierre V., L'école de Franc f ort
(Citoyens no. 7) Editions Universitaires,
Paris 1974, 200 pp., FF. 29,95
Leo Jansen, e.a., Barsten in de groei, produktie en konsumptie tegen de achtergrond van welzijn, derde wereld, milieu
en macht
Het Wereldvenster, Baarn 1974, 83 pp.,
f 5,90
Het ondergeschikt maken van de produKtie aan de maatschappelijke waarden is zo
ongeveer het kernpunt van alle socialistische programma's. Het is daarom belangrijker te vragen aan welke waarden deze
produktie ondergeschikt gemaakt moet
worden en of deze waarden representatief
geacht kunnen worden voor alle maatschappelijke groeperingen. Daarnaast
blijft het de vraag of de samenleving hcnaderd wordt volgens een conflictmodel.
De werkgroep kiest voor een centraal
waardencomplex, dat bestaat uit een evenwicht tussen behoeften, grondstoffenvoorraad, wijze van produktie en de sociale kosten van deze produktie. Bij beschouwing van dit dynamisch op te vatten waardencomplex springen onmiddellijk twee vragen naar voren; ten eerste
wie bepaalt het evenwicht tussen de genoemde elementen en volgens welke
maatstaven gebeurt dit en ten tweede, volgens welk systeem geschiedt de afweging
van belangen en worden de beslissingen
genomen? De samenstellers wijzen er op,
dat waarden en doelstellingen voortkomen uit een reeks beslissingen genomen
door alle burgers binnen de samenleving.
Doelstellingen en beslissingen die van belang zijn voor een deel van de samenleving mogen nooit in strijd zijn met doelstellingen en beslissingen die voor de gehele samenleving gelden. Het vaststellen
van doelstellingen en het nemen van be-
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slissingen dient steeds op een zo laag
mogelijk niveau te geschieden. Belangrijke vragen blijven echter: hoe ontstaan
die centrale waarden en hoe permanent
moeten deze worden opgevat? De radicalen hebben bovendien een zeer positief
mensbeeld: de burger is sociaal en hij is
in staat tot het nemen van rationele beslissingen, gegeven een reeks alternatieven.
Maar worden niet in iedere samenleving
de belangen van de burgers bepaald door
de plaats die zij innemen in het produktieproces en kent niet ieder produktieproces ongelijke plaatsen? Blijkt niet evenzeer dat de mens in mindere mate sociaal
is dan in deze optimistische visie, en moet
rationaliteit van denken en doen niet op
z'n minst pluriform worden?
F. Nieuwenhof

Gedragswetenschappen
Berger, Willem, Helpen bij leven en welzijn
Dekker & v. d. Vegt, Nijmegen 1975,
214 blz., f 22,50
Kluge, Eike-Henner W., The Practice of
Death
Yale Univ. Press, London 1975, 250 pp.,
£5
Mair, Lucy, Het huwelijk
Boom, Meppel 1971, 212 blz., BF 322
Helmut Skowzonek, Leerpsychologie
(Aula) Spectrum, Utrecht/Antwerpen '74,
256 pp., f 8,50
In dit boek wordt de ontwikkeling van de
leerpsychologie beschreven. Op heldere
wijze worden de begrippen en uitgangspunten van de belangrijkste stromingen
behandeld.
Het meest interessante gedeelte van het
boek is wel het deel waarin de praktijk
van het leren wordt belicht. Zo zal het
hoofdstuk `Motivatie en leren', waarin o.a.
de intrinsieke motivatie en de prestatiemotivatie aan bod komen, zeer doelmatig
kunnen zijn voor de schoolpraktijk.
Functionele illustraties en grafieken werken zeer verhelderend. De enige aanmerking die men wellicht kan maken is dat
het af en toe (o.a. het hoofdstuk `Taal en
leren') wat te beknopt is, aan de andere
kant komt dit de overzichtelijkheid van
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deze moeilijke materie waarschijnlijk ten
goede. In ieder geval goede achtergrondinformatie voor degenen die de discussies
over `het onderwijs van morgen' met belangstelling volgen.
C. Free

D. J. Wicherink, Tussen waan en waarheid. De parapsychologie in nieuwe denkpatronen
De Fontein, De Bilt 1974, 154 pp., f 14,90
De titel zou kunnen doen vermoeden dat
de schrijver aarzelt met de erkenning van
`de parapsychologie' als waarheid. Dit is
echter niet het geval. Paragnosis, maar
ook psychokinese respectievelijk parergie
worden voor waar gehouden. Jorgensen,
een Zweed, wist stemeffecten op de geluidsband vast te leggen en Ted Serios beinvloedde psychografisch de gevoelige
plaat onder controle van o.a. de psychiater Eisenbud. Interessant is, dat er
geslaagde telepathische proeven in Rusland zijn gedaan, die tegen de materialistische ideologie ingaan.
Ter verklaring wijst de schrijver het spiritisme niet geheel af: Een `Poltergeist'
zou een bij de dood afgestoten brok psychisme kunnen betekenen. De voorkeur
van de schrijver gaat echter uit naar de
(metafysische) hypothese van het onbewuste veld, dat geen ruimte of tijd kent,
maar wel kan doorbreken in het bewustzijn. Hij steunt daarbij op het neutralistische personalisme van William Stern.
Verder vindt hij aanknopingspunten bij
C. G. Jung.
Het is jammer, dat de schrijver in het
begin van zijn opsomming van de reeks
beschreven verschijnselen niet al kritischer probeert met een minimum-hypothese uit te komen, b.v. t.a.v. telepathie
en proscopie, zoals b.v. Heyn en Mulckhouse deden (1950: Vorderingen en problemen van de parapsychologie). Hij was
dan met zijn conclusies waarschijnlijk ook
voorzichtiger geweest en het hele boek
had aan geloofwaardigheid gewonnen.
J. H. van Meurs

R. Schneider-Andrée, ABC der Bildungsreform
orm
Klett Verlag, Stuttgart 1974, 139 pp.,
DM. 8,–
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Van `Abitur' tot `Zweiter Bildungsweg'
onder meer dan zestig trefwoorden een
klein overzicht van wat op onderwijs- en
vormingsgebied in de Duitse Bondsrepubliek aan de hand is. Er zijn daarbij typisch Duitse problemen, maar het gaat
zozeer over buren van onszelf dat we ervan zouden kunnen leren. Of we ons inderdaad de les laten lezen door wat elders
gebeurt, is natuurlijk nog de vraag. Het
trefwoord `nivellering' ontbreekt.
Marcel Chappin

Politiek en geschiedenis
Dittmar, Peter, Worterbuch der chinesischen Revolution
Herderbiicherei, Freiburg i. Br. 1975, 224
pp., DM. 6,90
Heckart, Beverly, From Bassermunn to
Bebel
Yale Univ. Press, London 1975, 317 pp.,
8,75
Religion in School History Textbooks in
Europe
Council of Europe, Strasbourg 1974, 197
pp.
P. Boskma en F. B. van der Meer, Simulaties van internationale betrekkingen
(vormingswerk theorie en praktijk nr. 14).
H. D. Tjeenk Willink, Groningen 1974,
177 pp., f 18,50
Deze handleiding werd geschreven voor
verschillende doelgroepen binnen het onderwijs en het vormingswerk. De schrijvers willen binnen het raam van politieke
vorming via simulatie-spelen de motivatie
van de deelnemers voor de politieke gang
van zaken binnen grotere samenlevingsverbanden en de betekenis daarvan voor
de eigen leefwereld stimuleren. Daarnaast
willen zij het de deelnemers via beoefening van het simulatiespel mogelijk maken om tot politiek gedrag te komen. Met
politiek gedrag bedoelt de schrijver de
vaardigheden nodig voor deelname aan
het politieke besluitvormingsproces. Om
dit te bereiken biedt het boek een viertal
min of meer gecompliceerde modellen
van relaties tussen drie en vier landen en
relaties binnen de VN tussen staten. De
modellen worden geïntroduceerd en begeleid via een uitgebreide onderwijskun-
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dige ondersteuning. Het is misschien wel
wenselijk bij een volgende druk het boek
aan te vullen met een hoofdstuk over de
ervaringen die met het model in de praktijk op universiteiten en vormingscentra
werd opgedaan.
F. Nieuwenhof
Joachim C. Fest, Hitler een biografie II
In den Toren, Baarn 1974, 527 blz, f 24,50
Veel wijzer over de persoon van Hitler
worden we ook door deze omvangrijke
biografie niet. Hij wordt voorgesteld als
een man die altijd een rol speelde. `Zijn
gebrek aan serieus gevoel, het huichelachtige, melodramatische en laaghartige
dat hem eigen was, vindt daarin zijn oorsprong, evenals zijn minachting voor de
werkelijkheid, die overigens, zolang zij
gepaard ging met een eigenaardig scherp
gevoel voor realiteit en een sterke concentratie ook zijn kracht was.' Zijn optrcden wordt verder beschreven als 'dilettantisme dat hij door mateloosheid probeerde
te kamoufleren'. Waarbij hij dan `vanuit
enkele mythologische premissen met stellige nuchterheid opereerde'. Maar waarom hij rollen speelde, wordt eigenlijk niet
echt duidelijk. Wel zien we opmerkingen
waaruit blijkt dat het onjuist is om het
nazi-dom te zien als een uiterste consequentie van het kapitalisme. Uitdrukkelijk heeft hij gezegd zich door het particulier eigendom tot terughoudendheid
gedwongen te hebben gevoeld (blz 410).
Er staan veel noten bij het werk, maar
merkwaardigerwijs ontbreken die bij een
paar belangrijke plaatsen. Zo bij de opmerking van een hooggeplaatst Engelsman die weigerde om de bossen in het
Schwarzwald te bombarderen en in brand
te steken, omdat die particulier eigendom
waren en daaraan toevoegde: `Dan zult u
eerdaags nog eisen dat wij het Roergebied bombarderen'. Ook de bewering dat
Mussolini de Nederlanders en Belgen op
de hoogte stelde van de datum van de
Duitse overval wordt niet gedocumenteerd.
Het boek geeft veel feiten, maar maakt
niet veel duidelijker dan het al was. Zelfs
wordt niet helemaal duidelijk waarom
Hitler de oorlog begon. Hij wordt voorgesteld als een man die eigenlijk alleen
voor geweld voelde, zich na 1923 gedwongen voelde diplomatiek te doen, maar

764

daarop vrij plotseling na de bezetting van
Praag weer naar geweld greep. De suggestie dat het Duitse volk slechts lauwtjes, wat de oorlogsperiode betreft, achter
Hitler stond, wordt weersproken door de
stelling dat na de capitulatie in Duitsland
een ban gebroken werd. Daardoor komt
niet voldoende tot uiting dat er een wisselwerking moet hebben bestaan tussen
zijn eigen instelling en het fanatisme van
zijn omgeving dat zich in stand kon houden door de geest die er onder het Duitse
volk heerste.
C. J. Boschheurne

Godsdienst
In het spanningsveld van theologiestudenten
(Kerkopbouw vandaag en morgen) De
Horstink en Kaski, Amersfoort 1975, 104
blz., f 9,90
In het spoor van Arminius
Uitg. Heuff, Nieuwkoop 1975, 231 blz.,
f 21,50
Zielfelder ru 5/6
Kdsel Verlag, München 1975, 224 pp., ill.,
DM. 12,80
M. A. Beek, Het boek Ester en het Poeriem f eest
(Van Exegese tot verkondiging, deel 17)
Katholieke Bijbelstichting, Boxtel 1974,
86 blz, f 8,90
Toen prof. Beek in 1969 een tijdlang met
ziekte te kampen kreeg, maakte hij een
vertaling van het bijbelboek Ester. Na
vele omzwervingen is de vertaling, aangevuld met twee opstellen en enkele aanvullingen uit de Griekse tekst, uitgekomen in de serie: Van exegese tot verkondiging. Zonder overdrijving kan het boekje omschreven worden als een aanwinst.
Behalve de concordante vertaling heeft
prof. Beek ook de centrale vragen die het
lezen van het boek Ester oproept, indringend en op de hem eigen wijze besproken: waarom is er geen sprake van God in
het boek, uit welke tijd stamt het geschriftje, waarom heeft het zo'n indruk
gemaakt dat het in de lijst van canonieke
geschriften is opgenomen? Jammer alleen, dat het goede boekje tussen blz 54
en 60 opeens zoveel zetfouten bevat, terwijl de synopsis van blz. 54 heel duidelijk
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op blz. 56 thuishoort. Ik hoop dat een
volgende druk nodig zal zijn!
Panc Beentjes
Franz Zehrer, De boodschap der gelijkenissen. I. Over God
(Van exegese tot verkondiging, 18), Katholieke Bijbelstichting, Boxtel 1974, 103
blz., f 11,25
Omdat in de huidige perikopenreeks de
gelijkenissen van Jezus veel vaker dan
vroeger ter sprake komen, heeft Franz
Zehrer drie boekjes geschreven onder de
titel `De boodschap der gelijkenissen'. Het
eerste deel handelt over God en de positie van de mens ten opzichte van God; het
tweede boekje zal gaan over het Rijk
Gods en de mens in het Godsrijk; het derde deeltje bevat Jezus' gelijkenissen over
de eindtijd en het oordeel. Enige gelijkenissen die minder goed in de zojuist geschetste systematiek passen worden in het
aanhangsel van het derde deel besproken
(p . 7).
Het gehalte van het eerste deel `Over
God' is sterk wisselend. Sommige gelijkenissen beginnen echt te leven — bijv. die
van Matth. 20 : 1-16 en die van de verloren zoon — andere worden gewoon stuk
geschreven. Hoe de serie in het geheel
zich laat waarderen, is aan de hand van
dit eerste werkje nog nauwelijks te voorspellen.
Panc Beentjes
Bo Setterlind, Zie de mens
Katholieke Bijbelstichting, Boxtel 1974,
100 blz, f 6,90
Een boekje dat in de komende lijdenstijd
wellicht door velen gebruikt zal gaan worden, hetzij voor persoonlijke meditatie,
hetzij in groepsverband. Het bevat gebeden en meditaties — in de vorm van gedichten — over de veertien kruiswegstaties. In tegenstelling tot de originele meditatiegedachten komen de gebeden wat
ouderwets over.
Panc Beentjes
J. N. M. Wijngaards, Bijbel voorlezen in
de liturgie
Katholieke Bijbelstichting, Boxtel 1974,
101 blz, f 12,90
Om al diegenen te helpen die de Heilige
Schrift aan anderen voorlezen schreef de
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Nederlandse auteur — die op het seminarie te Hyderabad doceert en secretaris
is van de Katholieke Bijbelstichting in India — een boekje over de eisen en vooronderstellingen van het goed Bijbel voorlezen in de liturgie. De vijf eerste hoofdstukken vormen één grote inleiding op
het hoofdstukje 6: Het werk van de lector
in de praktijk (68-85). Wijngaards heeft
een bijzondere opstelling t.a.v. het bijbel
voorlezen. Eerst zou de lector de kernboodschap van het bijbelgedeelte formuleren, vervolgens zou hij bij onduidelijkheden in de bijbeltekst zelf die moeten
verduidelijken of soms van commentaar
voorzien binnen de lezing zelf. Het komt
mij voor dat een en ander vanuit het
standpunt van de exegeet moeilijk te verteren zal zijn.
Panc Beentjes
Ik-zal-er-zijn-voor-U, deel 7: Wij horen
bij elkaar
Katholieke Bijbelstichting, Boxtel 1974,
80 blz
Soms verrassende bijbelteksten over eenheid, aangevuld met gebeden en liederen.
Men kan in deze serie langzamerhand wel
gaan spreken van een geijkte formule, die
waarschijnlijk voor liturgisch gebruik het
meest geëigend is. Dat in dit deeltje
slechts één van de 33 bijbelteksten verknipt is, zal de lezer alleen maar kunnen
verheugen.
Panc Beentjes
Romano Guardini, Religiose Erfahrung
and Glaube
(Topos-Taschenbiicher, Band 28), Patmos
Verlag, Düsseldorf, 1974, 127 pp.,
DM. 6,80
Een zestal artikelen en verhandelingen,
elders reeds verschenen, wordt hier verzameld rond het centrale thema van religieuze ervaring en geloof. De enige jaren
geleden overleden christelijke cultuurfilosoof Guardini plaatst deze beide begrippen in hun werkelijkheid en verwerkehiking in elkaar verlengde, met een duidelijk onderscheid, ja zelfs scheiding op
basis van de Openbaring. Het thema is
actueel en relevant genoeg om op verschillende terreinen uitgewerkt te worden: zoals m.b.t. de figuur van de heiland
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in mythe, openbaring en politiek, de religieuze taal, het oneindig-absolute en het
religieuschristelijke, en de christelijke
kennis. Guradini is al lang in brede kringen geen onbekende, hoogstens een bekende die langzaam uit het gezicht verdwijnt. Ten onrechte. Zijn stijl is briljant
met een treffende en eenvoudige woordkeus. Zijn opzet is steeds een christelijk
antwoord aan te wijzen binnen de cultuur op de vragen die deze stelt. Zijn
oriëntatie komt tot zijn recht in bv. de
titel van het artikel: Slechts wie God kent,
kent de mens'. Guardini is een betrouwbare gids in een problematiek die ieder
raakt die het christelijke wil onderscheiden van datgene wat het niet is.
G. Wilkens

Richard Schaeffler, Die Religionskritik
sucht ihren Partner
Herder, Freiburg 1974, 109 pp.,
DM. 14,80
Als professor voor filosofisch-theologische grensvragen aan de universiteit van
Bochum probeert de auteur in dit boek
te beschrijven hoe een kritiek op iets
nooit tot doel mag hebben het object van
kritiek te vernietigen, maar er een partnership mee aan te gaan. Hij heeft dit
vanuit zijn eigen vakgebied uitgewerkt
aan het model: godsdienstkritiek (filosofie) in haar verhouding tot de godsdienst
(theologie). De oude apologetiek probeerde altijd de filosofische vragen als nietterzake of als afbreuk aan het goddelijk
karakter van de godsdienst te betitelen.
De drie programmapunten die door de
filosofie ter hand moeten worden genomen, omschrijft hij als: Logik der Erfahrung, Ethik der Hoffnung en Ontologie
der Reprasentation. Het boek is zo ingedikt dat het lezen ervan wel veel geduld
en herlezing vergt. Wie geïnteresseerd is
in de verhouding filosofie—theologie door
de eeuwen heen vindt genoeg materiaal;
jammer dat het boek noch voetnoten,
noch een bibliografie bezit, terwijl ook
een register ernstig wordt gemist.
Panc Beentjes

Fetscher, I. and Milan Machovec (Hrsg.),
Marxisten and die Sache Jesu
Chr. Kaiser Verlag, Miinchen/Matthias
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Grunewald Verlag, Mainz 1974, 115 pp.,
DM. 15,—
Een keur van marxistische denkers heeft
in korte essays rekenschap afgelegd van
de verhouding marxisme-christendom.
Men komt tot zeer eerlijke uitspraken,
een fijn kenmerk van deze bundel, die
zeker niet tot de gemakkelijkste leesstof
gerekend kan worden. Men voelt de auteurs worstelen met de vraag waarom zij
marxist zijn en geen christen, terwijl beide
overtuigingen zovele punten van overeenkomst bezitten. Het meest boeiend en oprecht zijn de woorden van Leszek Kolakowski en Milan Machovec, de auteur van
Jezus voor atheisten (Streven, mei 1974,
blz 825-826). Niet elke auteur leest even
prettig, maar het niveau van het boek is
bijzonder goed.
Panc Beentjes

Theologie
Albrecht, Carl, Das mystische Wort
Matthias Grunewald Verlag, Mainz 1974,
278 pp., Ln. DM. 39
Feiner, J. en L. Vischer, Nieuwe woorden
over God, wereld en kerk
Gooi & Sticht, Hilversum 1975, 544 blz.,
f 49,—
Dr. A. van Selms, Jeremia, deel 111 en
Klaagliederen
Callenbach, Nijkerk 1974, 175 blz, f 37,50
bij int. f 34,
Met dit derde deel heeft de auteur zijn
commentaar op de profeet Jeremia afgerond en tevens het interessante Bijbelboek
`Klaagliederen' van notities voorzien. Het
werk volgt dezelfde lijn als de twee voorgaande delen; het wordt besloten (blz 82100) met een beschouwing over Jeremia
als profeet, als dichter en prozaïst, als
dicteerder, over Baruch als redacteur, de
prediking van het boek als geheel en tenslotte met: latere lotgevallen van het boek.
Twee punten vallen daarbij op. Allereerst
is de auteur zichtbaar in zijn sas met het
aantal conjecturen dat hij in de Hebreeuwse tekst nodig acht. Hoewel `het
aantal daarvan groter geworden is dan
wij wel gewenst zouden hebben', prijst hij
zich gelukkig dat het er minder zijn geworden dan in de Hebreeuwse tekstuitgave van Rudolph Kittel of het gerucht-
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makende werk van P. Volz, Studien zum
Text des Jeremia (1920). Daarbij moet opgemerkt worden dat er in een aantal gevallen geen enkele tekstgetuige door Van
Selms conjectuur aanwezig is; ook heeft
hij menigmaal het bestaan van Hebreeuwse woorden of woordbetekenissen aangenomen die men niet in de woordenboeken
vindt. Hij hoopt dat er inscripties gevonden zullen worden die zijn mening zullen
bevestigen.
Het tweede opvallende punt is het vraagstuk van het aantal letters per regel, dat
Van Selms aanneemt, ruim 30 letters per
regel. Het uitvoerige register op de drie
delen opent dan ook met de trefwoorden
`aantal letters per regel' en `aantal regels
per kolom'.
Zoals eerder opgemerkt is de commentaar van Van Selms een origineel werk,
dat o.a. wegens de hypothese van 'netschrift' en `kladschrift' steeds het veiligst
met andere commentaren gebruikt moet
worden. Zeer bevreemdend bij de Klaagliederen is het ontbreken van een uitleg
omtrent het zogenaamde qinah-metrum
(3 + 2), een begrip dat ook nergens in het
register voorkomt, terwijl het door de
publikaties van Karl l3udde niet gemist
had mogen worden.
Pane Beentjes

Karl Kertelge, Hrsg., Riick f rage nach Jesus. Zur Methodik and Bedeutung der
Frage nach dem historischen Jesus
(Quaestiones disputatae Bd. 63) Herder,
Freiburg/Basel/Wien 1974, 224 pp.,
DM. 22,80
Sinds de grote Rudolf Bultmann de stelling verdedigd heeft dat alleen geloof en
verkondiging van de eerste dagen christendom normatief zouden zijn voor christelijk geloven, omdat het Nieuwe Testament juist daarvan de neerslag is; en sinds
enige van zijn meest briljante leerlingen
hun meester gecorrigeerd hebben door
erop te wijzen dat deze vroeg-christelijke
verkondiging dan toch maar Jezus zelf,
zijn optreden en verkondiging tot inhoud
had en bovendien de pretentie Jezus' eigen
prediking door te geven —, sindsdien is er
de belangstelling voor de `historische Jezus' als uitgangspunt voor geloven en geloofsbezinning. Laat het zijn dat met
name de evangeliën geen reconstructie
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van Jezus' leven toelaten, omdat daarin
zijn woord en optreden reeds in een uitgesproken geloofsbezinning op Zijn mysterie zijn opgenomen en geïntegreerd en
bovendien als geloofsverkondiging aangeboden: ze willen wel degelijk getuigenis
zijn voor Jezus' eigen persoon en leer, en
laten daarom een `terugvragen' naar zijn
persoon, optreden en verkondiging toe.
En dit laatste lijkt zelfs uiterst belangrijk
om de continuïteit van de vroeg-christelijke verkondiging met die van Jezus van
Nazaret zelf, en daarmee haar authenticiteit aan te tonen. De vraag is alleen nog,
langs welke wegen men van de latere
Nieuw-Testamentische geschriften tot de
`historische Jezus' terug kan gaan, volgens welke methode men de oorspronkelijke gegevens inzake zijn persoon, optreden en leer uit het geloofsgetuigenis der
apostolische verkondiging kan losmaken.
Juist over dit laatste probleem handelt
dit boek, waarin een aantal vooraanstaande Duitse katholieke bijbelwetenschappers
resultaten van hun onderzoek publiceren.
Kort en goed: de meesten prefereren de
z.g. vorm- en traditiehistorische methode;
alleen Fr. Mussner verwacht ook resultaat van de gegevens uit de moderne taalen literatuurwetenschap, in het bijzonder
de linguïstiek. De hier gepubliceerde studies gaan terug op een werkcongres van
deze bijbelwetenschappers in Wenen ('73).
De literatuur waarnaar verwezen wordt, is
ook bijna uitsluitend vakliteratuur. Men
houde mij daarom ten goede, wanneer ik
dit op zich genomen uiterst belangrijke en
rijke boek alleen aan vakmensen en insiders kan aanbevelen.
S. Trooster

Literatuur
Auswahl 1974, Neue Lyrik, Neue Namen
Neues Leben, Berlin 1974, 175 pp.,
E.V.P. 3,90
Bomans, Godfried, Facetten. Nieuwe
Buitelingen 1
Elsevier, Amsterdam-Brussel 1975, 159
blz., BF. 165
Brunk, Sigrid, Das Nest
Kiepenheuer & Witsch, Köln 1975, 214
pp., DM. 24
Egbers, Johannes, Cry For Fools
Exposition Press, New York 1975, 109 pp.,
$ 5,50
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Gaus, H., Pers, Kerk en geschreven fictie.
Gent 1836-1860
De Tempel, Brugge 1975, 235 pp.,
BF. 800
Holk, prof. dr. L. J. van en K. H. R. de
Josselin de Jong, Herman Hesse
Uitg. Heuff, Nieuwkoop 1974, 127 blz.,
f 9,50
Kahlau, Heinz, Der Vers, Der Reini, Die
Zeile
Neues Leben, Berlin 1974
Matthaei, Renate Hrsg., Die subversive
Madonna. Ein Schliissel zum werk Heinrich Bills.
Kiepenheuer & Witsch, Köln 1975, 158
pp., DM. 14
Scharman, Vera, Aftermath (Poems)
Exposition Press, New York 1975, 46 pp.,
$ 4,Verlinde, Hedwig, Onder de trap
Yang, Gent 1975, 59 pp.
Welkenhuysen, A., Het lied van boer eenos
Acco, Leuven 1975, 66 + 36 pp., BF. 145
Yang, Tijdschrift voor literatuur en cornmunicatie —100 Dichters Yang 58
Yang, Moorsele 1975, 96 pp., BF. 60

Jef Geeraerts, Reizen met Jef Geeraerts
Manteau, Brussel-Den Haag, 1974, 206
blz., BF 205
Jef Geeraerts is de overtuiging toegedaan
dat de enige vorm van fictie die voorlopig
nog zin heeft, die is waarin het eigen Ik
in werkelijk beleefde situaties geplaatst
wordt met de bedoeling het Ik te volgen
in zijn bewustzijnsgroei. Die werkelijk beleefde situaties zijn dan z'n Kongolese
avonturen in de Gangreen-boeken en zijn
reizen naar Cuba, Rusland, Skandinavië
en de Himalaya in dit reportageboek. Het
stuk over Cuba is eerder verschenen in
Snoecks Almanak, de overige werden gemaakt voor het Vlaamse weekblad Knack
Magazine. Geeraerts vindt het blijkbaar
erg belangrijk door afdrukken van visa,
telegrammen en kwitanties te bewijzen dat
hij overal inderdaad werkelijk geweest is
en dat zijn beschrijvingen op de realiteit
en niet op fantasie berusten. Het is overduidelijk dat de reportages in laatste instantie niet over Cuba, Rusland, enz. gaan,
maar over Jef Geeraerts in Cuba, Rusland
enz. In zijn verslag van zijn tocht door de
Himalaya wil de auteur zichzelf (?) en de
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lezers bewijzen dat hij nog niet aan de
fysieke aftakeling toe is. Vandaar zijn bijzondere aandacht voor en accurate beschrijving van zijn lijfelijke ervaringen tijdens de klimpartijen naar de voet van de
Mount Everest toe. De omgeving is louter
decor geworden. Reizen van Jef Geeraerts
was misschien een betere titel geweest. De
auteur is immers een slechte gids aangezien hij niet verwijst, tenzij naar zichzelf,
maar dat doet hij dan ook in de superieure
taal en stijl hem eigen.
J. Gerits

Theater
Fetting, Hugo (Hrsg.), Max Reinhardt
Schriften
Henschelverlag, Berlin 1974, 527 pp.
Hoover, Marjorie L., Meyerhold. The Art
of Conscious Theater
The University of Massachusetts Press,
Massachusetts 1974, 356 pp., $ 22,50
Kahl, Kurt, Die Wiener and ihr Burgtheater
(Wiener Themen) Jugend and Volk, Wien
1974, 148 pp., oS. 130,Riiden, Peter von (Hrsg.), Das Fernsehspiel
(Kritische Information 22) Fink Verlag,
München 1975, 204 pp., DM. 16,80
Todd, D. K. C., I Am Not Prince Hamlet
University of London Press, London 1974,
199 pp., £ 2,95
Urbach, Reinhard, Die Wiener Komodie
and ihr Publikum
(Wiener Themen) Jugend and Volk, Wien
1973, 145 pp., 6S. 130,—

Ulrich Profitlich, Friedrich Durrenmatt.
Komódienbegri f f and Kombdienstruktur.
Eine Ein f iihrung
W. Kohlhammer, Stuttgart 1973, 151 pp.,
DM. 18,80
Deze in omvang beperkte maar in draagwijdte belangrijke studie ziet af van elke
nuancerende interpretatie van de geïsoleerde drama's en geeft, insisterend op de
concreet-programmatische basis van Diirrenmatts oeuvre, een synthetiserende beschrijving van de thematische structuren
en de constructies van de personages. Uitgaand van een chronologische tweedeling
van dit oeuvre (vóór en na zowat 1955)
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behandelt S. achtereenvolgens de beruchte contrasten en paradoxen, de komedie
als idee van een wereldopvatting, de 'gekken' als enige vitale personages, de
`schijnbare' en de `werkelijke' helden, de
komische en de niet-komische figuren, en
het slot van zijn komediestructuur. Diirrenmatts talloze uitspraken (poëtologische, systematische, vaak niet zonder
(anti-)-ideologische implicaties) vallen
vaak contradictorisch uit; S. vindt dit niet
enkel te verklaren door de tijdsafstand of
de evolutie. Hij is van oordeel dat de bekende dwarsliggerij meer met polemische
(en dus moralistische) bedoelingen te maken heeft, die vaak meer experimenteel
dan (leer)stellig doorwerken, en meer creatieve invallen blijven dan resultaten van
een methodische dramadoctrine. Daarom
kan S. terecht alle nadruk leggen op de
wezenlijke constanten (hoe meerstemmig
ook) en heeft hij eindelijk (terwijl er toch
al een enorme Durrenmatt-commentaar
gepubliceerd werd) een stimulerend begin
gemaakt met de rechtvaardige analyse
van een lang niet gemakkelijk auteur die
zo graag als hansworst te kijk staat om
zijn betraande ogen te kunnen afwenden.

C. Tindemans

Rectificatie

Paul Claes
Door een spijtige vergissing, bleven de
personalia van de auteur van de Assisenzaak als drama in ons vorig nummer achterwege:
Paul Claes, geboren 1943, drs. in de klassieke filologie, gediplomeerd in de audiovisuele communicatiemedia. Publiceerde
in vaktijdschriften over kunsttheorie en
gedichten van Meleagros van Gadara en
Hugo Claus.
Adres: Dagobertstraat 61, 3000 Leuven.

TECHNICUM
Londenstraat 43, Antwerpen.
Opleiding tot technisch ingenieur
in mechanica, elektronica
en industriële scheikunde.
Voorbereidend jaar en vacantiecursus
met het oog op het toelatingsexamen
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Instituut van de Heilige-Familie
Jan Moorkensstraat 95 — Berchem-Antwerpen - Telefoon (03) 39.17.88
Middelbaar Onderwijs: Oude Humaniora
— Grieks-Latijnse afdeling
— Latijn-Wetenschappelijke afdeling
Moderne Humaniora
— Algemeen Vormend Onderwijs
— Wetenschappelijke B
— Economische afdeling
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EXTERNAAT — HALF-INTERNAAT
SPORT EN VRIJETIJDSBESTEDING
INSCHR.: EERSTE WEEK EN LAATSTE TWEE WEKEN VAN DE ZOMERVAKANTIE

Bespaar brandstof ... .
en isoleer met LUMCOPAN
(polyurethaan hardschuimplaten met een
0,017 kcal/mh°C)

Firma M. H. Lummerzheim & Co.
-- Zeeschipstraat 107 - 9000 - Gent - Tel. (09) 53.86.71 (41.) —

ST. NORBERTUSINSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
Stationsstraat 2 - 2570 DUFFEL - Telefoon 015/319.21
Paramedisch Onderwijs van het korte type:
Vroedvrouwen / Gegradueerde Ziekenhuisverple(e)g(st)ers /
Gegradueerde Psychiatrische verple(e)gst)ers
Duur van de studies: 3 jaar.
Aanvullend Secundair Beroepsonderwijs:
Verpleegassistenten, 2 jaar / Ziekenhuisverpleegsters, 3 jaar /
Psychiatrische verpleegsters, 3 jaar
Internaat - Halfinternaat

11111
lye/34 1141
....... .......,-

GENT

LIEGE

ANTWERPEN

^ ^ ^ :...
^II^^hllid

HASSELT

RRL'SSEL
STEEDS
TOT
DIENST

ABE

NAMUR
LEUVEN

ASSURANTIE VAN DE BELGISCHE BOERENBOND

ALL JH; VN;RZN,KERINGEN
LEUVEN

BRUSSEL

GENT

LIEGE

MINDERBROEDERSSTR 8
T (016) 22 09 71

WETENSCHAPSSTRAAT 25
T (02) 513 76 55

KORTRIJKSESTEENWEG 276
T (091) 21 21 21

BD DE LA SAUVENIERE
T (041) 23 19 55

ANTWERPEN

EUPEN

HASSELT

NAMUR

LANGE NIEUWSTRAAT 32
T (031) 31 88 00

VERVIERSER STRASSE 12
T (087) 55 37 30

KONINGIN ASTRIDLAAN 10
T (011) 22 29 71

RUE GODEFROID 2
T (081) 71 22 66

Personalia

Mr. P. P. C. H. van de Voort, geboren
1915. Studeerde aan de Technische Hochschule te Aken, daarna rechten aan de
Rijksuniversiteit te Leiden, waar hij in
1947 zijn doctoraal deed. Vanaf 1952
werkzaam in de Nederlandse Antillen,
waar hij zowel op Aruba als op Sint Maarten een kantoor heeft.
Adres: P.O. Box 199, Phüipsburg, Sint
Maarten.
Alfons Van lmpe, geboren 1921. Adviseur-Hoofd van Dienst Ministerie Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur.
Lesgever Rijkshoger Instituut voor Toneel- en Cultuurspreiding. Schreef onder
het ps. Luc Vilsen romans, toneelstukken,
essays. Maakte in de herfst 1974 een studiereis in Zuid-Afrika, en hield er aan
verscheidene universiteiten lezingen o.m.
over het verschijnsel censuur.
Adres: Sainctelettesquare 13, 8e verdieping, 1000-Brussel.
Eduard L. Versluys (pseud. Eduard
Braun), geboren 1920, verantwoordelijke
voor de'Technische en Wetenschappelijke
Publikatiedienst', en verbonden aan 'Research en Ontwikkeling' van Agfa-Gevaert; conferencier, publicist en adviseur
voor 'public-relations' in verschillende
organismen.
Adres: Leopold de Vriesstraat 12, 2600Berchem.
Jacques De Visscher, geboren 1943. Licentiaat moraalwetenschap, leraar aan het
Hoger Sint-Lucasinstituut te Gent. Medewerker aan 'De Nieuwe', 'De Bazuin',
'Kultuurleven'.
Adres: Tennisbaanstraat 91, 9000-Gent.

Joseph Curran S.J., geboren in New York
in 1924. B. A. en M. A. van Loyola University in Chicago, doctoraal werk en research aan Georgetown University en de
universiteiten van Straatsburg en Leuven,
Voorzitter van de faculteit der politieke
wetenschappen van Wheeling University
van 1959-1965. Licentiaat in filosofie en
theologie aan de Gregoriana te Rome.
Thans werkzaam aan research in de faculteit der politieke wetenschappen aan de
Katholieke Universiteit van Leuven.
A d r e s . Sintjansbergsteenweg 95, 3030Heverlee België
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 ministerpresident en tegelijk lector in de dagbladwetenschappen aan de Universiteit te Nijmegen. Daarna zestien jaar Nederlands
Commissaris voor Algemene Voorlichting op Curacao. Hij was algemeen secret a r i s v a „ d e N e d e r l a n d s e Katholieke
Oudervereniging. Adres: Vlaskamp 614,
£jen Haag
Helma De Smedt, geboren 1948. Licentiaat geschiedenis, wetenschappelijk medewerkster aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen; bereidt
haar doctoraal proefschrift voor over een
Antwerps bankiershuis in de 18de eeuw.
A d r e s ; C a r n o t s t r a a t 4 7, 2000 Antwerpen,
Dr. Carlos Tindemans, geboren 1931. Studeerde Germaanse filologie aan de Rijksuniversiteit Gent, promoveerde in 1966.
Hoogleraar aan het Rijksuniversitair Centrum te Antwerpen, docent theaterwetens c h a p a a n d e Universitaire Instellingen
Antwerpen
A d r e s . J a n v a n Mïrlostraat 1, B-2520 Edegem

Georges De Schrijver s.j., geboren 1935.
Studeerde klassieke talen, filosofie en
theologie. Leraar M.O. achtereenvolgens
te Gent en te Turnhout. Assistent dogmatiek aan de theologische faculteit te Leuven.
Drs. A. G. J. Dietvorst, geboren 1940.
Adres: Minderbroedersstraat 11, 3000- Studeerde sociale geografie en geschiedeLeuven,
nis te Groningen. Thans wetenschappelijk
hoofdmedewerker bij het Geografisch en
Dr. L. L. S. Bartalits, geboren 1933. Stu- Planologisch Instituut van de Katholieke
deerde sociale wetenschappen aan de Ka- Universiteit te Nijmegen (regionaliserentholieke Economische Hogeschool te Til- de methoden). Redacteur bij het Geograburg en promoveerde aan de Rijksuniver- fisch Tijdschrift. Publiceerde De Volkssiteit te Utrecht in 1968 op 'Ungarn und republiek China (1971) en voorts verschilder Anschluss'. Is thans verbonden aan lende artikelen in Streven en Geografisch
het John F. Kennedy Institute te Tilburg.
Tijdschrift.
Adres: Hogeschoollaan 225, Tilburg.

Adres: Meijhorst 61-21, Nijmegen.

Typografische verzorging en vignetten: Jacques Janssen.
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J. Stokx en R. Vandermosten, Welvaartsinflatie,
welzijnsfrustratie
De gevestigde en duidelijke theorieën van de economische wetenschap blijken een harde dobber te hebben aan de verklaring van de huidige aanslepende inflatie. Laat men evenwel de complexiteit van heel ons markteconomisch
bestel meer recht wedervaren, dan dreigt het probleem erg ondoorzichtig
te worden. Bij wijze van hypothese stellen de auteurs voorop dat de ongebreidelde behoeftencreatie de harde kern vormt van een onvermijdelijk en
permanent inflatieproces.

Frederik Bokshoorn, Antieke 'economie': misstanden
en misverstanden
De stelling van de auteur is, dat de Romeinen nooit `staatshuishoudkunde'
hebben gekend en zelfs bij het beheren van hun wereldrijk altijd zijn blijven
staan bij de `huishoudkunde' in engere zin. Gevolg hiervan is geweest dat
het Romeinse rijk het begeven heeft bij de eerste grote inflatie die het trof
onder Diocletianus.

A. F. van Peteghem, Noord-Korea, een nieuw
economisch en maatschappelijk model?
Ettelijke jaren voor Mao's China heeft Noord-Korea een groots opgezette
culturele revolutie gelanceerd, die een nieuw ontwikkelingsmodel moest inspireren en schragen. De auteur beschrijft het uitgangspunt en de fasen van
dit proces, de weerslag ervan op de economische ontwikkeling, en de interferentie van de buitenlandse politiek met de bewuste wil tot chuch'é of zelfhulp.

John Auping S.J., De katholieke charismatische
beweging in Amerika.
Om niet ten aanzien van de charismatische beweging te blijven staan bij algemene of vage ideeën heeft de auteur aan de hand van verschenen literatuur een analyse gemaakt van verschillende facetten, die de beweging godsdienst-sociologisch kenmerken.

L. L. S. Bartalits, Kissingers buitenlands politiek systeem
Met instemming wordt in dit artikel een uitspraak geciteerd van Anthony
Hartley: `Het wezen van Kissingers diplomatieke filosofie is een uiterste

beweeglijkheid in strategie en tactiek, een volkomen afwezigheid van de
moralistische benadering die gewoonlijk door Amerikaanse staatslieden
wordt gevolgd.' In die stijl hebben Nixon en Kissinger twee nieuwe functionele dingen ingevoerd: centralisatie en geheimhouding. Deze twee zaken
dreigen Kissinger nu op te breken.

C. Free, Jef Geeraerts quo vadis?
De auteur bespreekt het laatste boek van Jef Geeraerts en komt bij zijn
analyse tot de conclusie dat de schrijver loskomt van zijn Kongo-obsessie.
Het boek, zo schrijft hij, is belangrijk omdat het ons de mens Geeraerts-nu
toont.
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In de jungle van de huidige inflatietheorieën en -verklaringen wordt het
alsmaar moeilijker een bevredigend inzicht te verkrijgen in de aard van de
inflatiekwaal. Het gebrek aan overeenstemming tussen de beoefenaars van
de economische wetenschap enerzijds en de (emotionele) benadering van
het verschijnsel door de agenten van het economisch gebeuren anderzijds,
is niet bepaald bevorderlijk voor het begrijpen van dit (hard) stukje economische realiteit.
Door deze jungle kunnen grosso modo twee soorten paden gekapt worden:
die van de monolytische en die van de hybriede verklaringen.
De monolytische verklaringen wijzen alle duidelijk één hoofdoorzaak aan:
de groei van de geldmassa, de overdreven vraag, de te sterke loonstijgingen ... Ze vinden grote weerklank zowel bij de theoretische economisten
(omwille van het duidelijk isoleren van een oorzakelijk verband) als bij de
sociaal-economische groepen die zich maar al te graag achter het vaandel
van een of andere theorie scharen om elkaar de bal van de inflatieschuld met
wetenschappelijke handschoen toe te spelen.
De hybriede inflatietheorieën daarentegen zoeken een verklaring in het
samenspel van een veelheid van factoren. Hierdoor is het inzicht dat zij
verschaffen minder netjes afgelijnd, meer aan tijd en ruimte gebonden.
Vaak missen zij het verbindende element dat de losse inflatieverwekkende
en -amplifiërende factoren tot een geheel zou kunnen samenbundelen.
Het komt ons voor dat de hybriede verklaringen de meest geschikte zijn om,
via het blootleggen van tientallen tegelijkertijd agerende en elkaar ondersteunende inflatiemechanismen, tot een beter inzicht in de inflatierealiteit te
komen. Willen wij vervolgens, achter de schermen, naar de drijfkracht van
deze schijnbaar in los verband werkende mechanismen op zoek gaan, dan
stoten we onvermijdelijk op de wijze zelf waarop wij economie bedrijven: de
waarden, de instellingen, de gedragspatronen en de logica van een geevolueerde markteconomie, die in zich de kiemen van een permanente en
toenemende inflatie draagt.
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De gevestigde verklaringsschema's
In het arsenaal inflatieverklaringen van de economische wetenschap zijn de
volgende `grote drie' sinds geruime tijd gemeengoed:
De bestedingsinflatie (ook wel vraaginflatie genoemd) transponeert het
klassieke vraag- en aanbodschema van de individuele markt naar het terrein van geheel 's lands economie. De op een bepaald ogenblik in de economie aanwezige koopkracht overtreft het aanbod van goederen en diensten
tegen de vooralsnog geldende prijzen. De overtollige vraag zal in onderlinge
concurrentie voor het beperkt beschikbare aanbod het algemene prijspeil
de hoogte injagen.
Zulk een mechanisme veronderstelt dat het aanbod niet onmiddellijk, hetzij
door invoer, hetzij door intering op de voorraden of nog door uitbreiding
van de produktie, de groei van de vraag kan bijhouden. Het betreft een
situatie die karakteristiek is voor een periode van hoogconjunctuur waarin
de economie reeds op volle capaciteit draait.
De globale vraag kan evenwel het globaal aanbod slechts overtreffen door
het anticiperen op een toekomstig inkomen, het bestaan van investeringsen verbruikskrediet of een nieuwe buitenlandse vraag die zich op de binnenlandse markt manifesteert. In het bestedingsinflatieproces liggen de gezinnen, de overheid en de bedrijven in hun hoedanigheid van vrager aan de
bron van de prijsstijging.
Bij de kosteninflatie worden de prijzen door de kostprijselementen omhooggestuwd, en dit in tegenstelling tot de vraaginflatie, waar de bestedingen de
prijzen omhoogtrokken. Onder de kostprijselementen vallen de lonen van
de werknemers (met alle aanverwante sociale lasten), de prijzen van de
inputgoederen (grondstoffen, half-fabrikaten ...), de kapitaalkost (interestvoet), en de hele verdelingscyclus.
Vaak wordt van deze theorie evenwel alleen de variant van de loonkosteninflatie beschouwd. Loonstijgingen die de produktiviteitstoename overtreffen (d.i. een verhoging van de loonkost per eenheid produkt) zouden de
grote inflatieverwekkers zijn. Als schuldigen worden dan meestal de vakbonden en hun overdreven eisen aangewezen. Impliciet veronderstelt deze
redenering dat de winst per eenheid produkt onaangetast blijft, m.a.w. dat
de kostenstijging uitsluitend op de consument afgewenteld wordt. In periodes van hoogconjunctuur resulteert de kosteninflatie uit de mededinging
van de ondernemers op de markten der produktiefactoren: arbeids-, grondstoffen-, kapitaalmarkt. In feite betreft het dan een verdoken of afgeleide
vraaginflatie.
Kosteninflaties zijn echter niet alleen met hoogconjunctuurperiodes verbonden. Toevallige kostenstijgingen, b.v. in verband met misoogsten, kunnen onafhankelijk optreden. Ook de actie van één der produktiefactoren,
die zich een groter deel van de opbrengst wil toeëigenen, b.v. van de grond-
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stofproducerende landen, werkt inflatoir voor zover daar niet een kleiner
kostenaandeel van de resterende produktiefactoren mee gepaard gaat.
De `monetaire' verklaring tenslotte beweert dal een aanhoudende en overdreven toename van de geldvoorraad de uiteindelijke verklaring voor de
inflatie levert. De geldmassa kan groeien onder invloed van een surplus op
de betalingsbalans en van kredietverlening aan gezinnen, bedrijven en overheid door de centrale bank of de commerciële banken. Bovendien is er niet
eens een absolute toename van de geldvoorraad vereist. Ook de omloopsnelheid van het geld kan verhogen: een zelfde bedrag geld dat sneller circuleert is inderdaad in staat meer transacties te financieren. De economisten
zijn in een hevig debat gewikkeld over de vraag of de groei van de geldmassa nu oorzaak dan wel gevolg is van de inflatie. Inderdaad, de overige
inflatietypes gaan even noodzakelijk met een overdreven groei van de geldvoorraad gepaard. Daarenboven wordt geld niet zomaar in het wilde weg
gecreëerd, maar als respons op een concrete kredietvraag.

Naast conjuncturele steeds vaker structurele inflatiestimuli
Door de permanente aanwezigheid van de inflatie, ook in periodes van laagconjunctuur, kregen de economisten geleidelijk ook oog voor een aantal
structurele factoren. Deze factoren zitten als zovele zandkorrels in het raderwerk van het marktmechanisme, dat het automatisch evenwichtsherstel via
prijsmededinging in de realiteit niet meer voorkomt. Voornamelijk de neerwaartse flexibiliteit van de prijzen (de mogelijkheid tot verlaging) werd door
het uitbuiten van machtsposities en het inbouwen van drempels uitgeschakeld. Hierdoor is de adempauze die de inflatie vroeger tijdens laagconjuncturen kende, stilaan tot het verleden gaan behoren.
Als inflatiebevorderende structuurelementen vermelden we hier:
-- De techniek van de beheerste prijzen en van de procentuele winstopslag.
Waar de winst in de economische theorie essentieel als residuele variabele
beschouwd wordt (di. wat overblijft na de kosten van de ontvangsten te
hebben afgetrokken), wordt zij in de praktijk vaak als gewoon kostenelement verwerkt (vergoeding voor de ondernemer of de aandeelhouders):
boven deze kosten rekent men dan automatisch een procentuele winstmarge.
Deze techniek vergroot het prijsstijgingselement van de kostentoename.
— Het bestaan van monopolies die autonoom als prijszetters kunnen optreden en van oligopolies die onderlinge prijsmededinging uit hun concurrentiearsenaal hebben gebannen. Het gaat meestal om grote ondernemingen die
in lange termijnprojecten en kostelijke investeringsuitvoeringen vastzitten,
waardoor het beheersen van de vraag een essentieel bestanddeel van hun
beleid geworden is.
— De snelle technische vooruitgang en het voortdurend op de markt gooien
van nieuwe produkten eisen een snellere afschrijving van het produktie-
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apparaat, wat kostprijsverhogend werkt.
— Het belang van de volledige tewerkstelling heeft een permanente vraagstimulering door de overheid tot gevolg, wat inflatoire spanningen aanwakkert. Bovendien worden, steeds omwille van de tewerkstelling, onrendabele ondernemingen via subsidiepolitiek in het leven gehouden, met als
gevolg een verslechtering van de globale produktiviteit.
— Het geleidelijk verschuiven naar een toebedelingseconomie die gefinancierd wordt door de produktieve sector, waarbij de hiertoe benodigde belastingverhogingen kostenstijgend werken.
— De institutionalisering van sociaal-economische groepen in het economisch proces. Vakbonden, landbouwers- en middenstandsorganisaties,
werkgeversverenigingen zijn permanent met elkaar in strijd voor de verdeling van het nationaal inkomen.
— De grote drang naar gelijkheid op economisch gebied (na het behalen van
de politieke gelijkheid sinds het begin van de twintigste eeuw) botst voortdurend op krachten die bestaande bevoorrechte posities in stand wensen te
houden. Deze ongelijkheidsdynamiek werkt inflatoir op vele niveaus: via
looneisen tussen de sectoren onderling en via eisen tot inkomensherverdeling, beide tegelijkertijd regionaal en internationaal.
— De levensstandaard overtreft voor het grootste deel van de bevolking het
substentieniveau, waardoor een steeds groter deel van het inkomen voor beinvloeding vatbaar wordt.

De gemengde markteconomie: een permanente inflatie-uitdaging
De stelsels van onze welvaartsstaten worden door een toenemende ingewikkeldheid en een oneindig doorgedreven activiteitensplitsing gekenmerkt,
waardoor het geheel een sterk ondoorzichtig karakter heeft gekregen. Bovendien bestaat deze markteconomie wezenlijk uit autonome beslissingscellen, die zich nauwelijks bewust zijn van de globale implicaties van hun
handelingen. Vandaar dat individuele rationaliteit steeds vaker synoniem
wordt van collectieve irrationaliteit. Deze discrepantie kwam duidelijk tot
uiting op het einde van de `golden sixties', toen na onze Prometheusroes
Pandora voor de deur stond met haar doos vol van Club van Rome-cataclysmen. In deze doos zat eveneens de inflatie als onvermijdelijk bijprodukt
van ons gevolgde groeipatroon. Onder het globale groeibeeld van de westerse markteconomieën gedurende de voorbije decennia gaan zeer uiteenlopende sectorale en regionale groeiprestaties schuil. Regressieve en stagnerende sectoren en regio's leven samen met expansieve en bloeiende eenheden. De ongelijke groei voltrok zich doorheen een ontwikkeling van het
produktie- en consumptiepatroon, van opvattingen, gedragingen en houdingen van de economische agenten.
Uit de ongelijkheidsdynamiek van deze ontwikkeling, gekoppeld aan de
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gelijkheidsdrang van de agenten, ontstond een onvermijdelijke `ontwikkelingsinflatie'. 1 De beschrijving van dit inflatiemechanisme vereist een sectorale splitsing van de nationale economie, waardoor het differentieel maar
onderling interdependent gedrag van landbouw, secundaire, bouw-, diensten- en overheidssector blootgelegd kan worden. Vele van de hierboven
los geciteerde structurele inflatie-oorzaken komen hier in onderling verband
weer te voorschijn.
— De economische sectoren verschillen fundamenteel naargelang hun capaciteit tot het toepassen van de technische vooruitgang. Door mechanisering en massaproduktie boekt de fabrieksnijverheid de grootste produktiviteitsgroei. Ook de landbouwsector kan door het gebruik van machines,
door exploitatievergroting en wetenschappelijke methodes in aanzienlijke
mate zijn produktiviteit vergroten. Bouw-, diensten- en overheidssector
daarentegen kunnen wegens de aard van hun produktie niet in dezelfde
mate hun `output' per mankracht opvoeren.
— Naast dit grote sectorale verschil in produktiviteitsgroei staat een veel
geringere spreiding tussen de sectorale loonstijgingen. De gangmakers van
de nationale loonstijgingen vindt men in de sectoren met merkelijke produktiviteitsgroei, hoofdzakelijk gelokaliseerd in de secundaire sector. Vaak
zijn ze daarenboven kapitaalintensief, wat het toekennen van loonsverhogingen vergemakkelijkt. Door een sterk georganiseerde arbeidersmacht
en de drang naar gelijkheid en rechtvaardigheid verspreiden deze loonstijgingen zich over de andere sectoren (niet alleen hoge loonstijgingen maar
ook een hoger absoluut loonpeil in de `spits'-sectoren vormt voor de arbeiders uit de overige nijverheidstakken een permanente uitdaging). In zoverre
nu de loontoename de feitelijk gerealiseerde produktiviteitsgroei van de
sector overtreft, heeft ze een stijging van de gemiddelde kosten tot gevolg.
We constateren dan ook dat de kapper, de advocaat, de ambtenaar en de
leraar alle een reële loonstijging hebben gekend alhoewel het aantal haarsnitten, of gepleite zaken, de behandelde dossiers of de gedoceerde stof per
gepresteerd uur nauwelijks of niet zijn gestegen.
— Voor er evenwel van inflatie sprake kan zijn, moeten deze kostenstijgingen in prijsstijgingen kunnen worden omgezet. Deze stap wordt goeddeels bepaald door twee kenmerken van de vraag:
Enerzijds is er het statisch kenmerk, de prijselasticiteit van de vraag. Dit
geeft weer in welke mate de vraag naar een bepaald goed prijsgevoelig is.
Bij prijselastische produkten zal een prijsstijging gepaard gaan met een meer
dan evenredige daling van de verkochte hoeveelheden. Niet-prijselastische
produkten daarentegen zullen, wanneer de prijs toeneemt, nauwelijks min1 Het inflatiemechanisme dat hieronder volgt, werd uitvoerig ontleed en voor België
getoetst in: De ontwikkelingsinflatie. Een structureel-sectorische benadering van het
inflatie-verschijnsel in geïndustrialiseerde landen. K.U.L.-C.E.S., Leuven, januari 1974,
door prof. V. Van Rompuy en R. Vandermosten.
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der gevraagd worden. De producent bevindt zich in dit laatste geval in een
comfortabele positie: hij kan ongestraft (d.i. zonder overdreven omzetverlies) een prijsverhoging doorvoeren.
Anderzijds is er het dynamisch kenmerk, de inkomenselasticiteit van de
vraag. Dit geeft aan hoe het aandeel van de bestedingen voor een bepaald
goed in de totale uitgaven evolueert, naarmate het inkomen toeneemt. Een
grotere inkomenselasticiteit voor een bepaald goed betekent dan dat, gesteld dat we een hoger inkomen bezitten, een groter deel van onze bestedingen op dat goed gericht zal zijn. Producenten die opereren op markten met
hoge inkomenselasticiteit zijn meteen verzekerd van een expansieve vraag,
wat eveneens hun machtspositie vergroot.
De vraag naar privé diensten (toerisme, bioscoop en restaurant, adviesbureaus ...) bezit een grote inkomenselasticiteit. Ook de situatie op de
bouwmarkt is gunstig: de bouw van een eigen woning heeft veelal een prioritaire plaats op ons verlanglijstje; de infrastructuur (wegen, ziekenhuizen,
sport- en culturele centra ...) wordt gestimuleerd door de hoge inkomenselasticiteit van de goederen en diensten, waarvoor deze bouw de materiële
voorwaarde is; de fabrieksbouw is eveneens een afgeleide vraag van de
primaire vraag naar steeds meer goederen. Deze twee sectoren met de laagste produktiviteitsgroei kunnen bijgevolg gemakkelijk een gemiddelde kostenstijging ten gevolge van overdreven looneisen dragen, vermits deze, zonder aanzienlijke omzetdaling, op de consument afgewenteld kan worden.
Ook in de nijverheidssector is de vraag naar duurzame consumptiegoederen
sterk inkomenselastisch. Verder worden voor vele produkten door produktdifferentiatie, reclame, nieuwe modellen ... het aanbod én de prijs in stand
gehouden. Prijsmededinging tussen grote bedrijven komt steeds minder voor.
In dit klimaat is het normaal dat uit een produktiviteitsverhoging eerder
loon- en winststijgingen dan prijsdalingen resulteren.
De landbouwsector daarentegen vertoont een lage inkomenselasticiteit: een
steeds slinkend deel van ons inkomen wordt aan voeding besteed. Mede door
zijn sterke produktiviteitsgroei was deze sector aangewezen om een algemene prijsdaling te vertonen. Aangezien dit echter een dalend inkomen
voor de landbouwers zou betekenen, hebben de overheden van de ontwikkelde landen geopteerd voor een beleid dat het landbouwersinkomen met
de algemene groei mee laat evolueren. Binnen de E.G. werd dit de techniek
van de prijssteun, waardoor ook deze sector in de inflatierondedans wordt
meegesleurd.
Beide sectoren, nijverheid en landbouw, waar de produktiviteitsgroei theoretisch prijsdalingen mogelijk maakt, geven bijgevolg geen prijsdalingen te
zien, om een aantal redenen: het bestaan van machtsgroepen (overheid,
landbouwers- en werknemersbonden), de gewijzigde strategie van de ondernemingen (het bannen van de prijsmededinging) en de a-rationele houding
van de consument (geen systematische prijsvergelijking en de vaak ver-
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keerde opvatting dat hoge prijs synoniem van kwaliteit is). Rest tenslotte
nog de overheidssector. Gekenmerkt door een trage produktiviteitsgroei en
door loonstijgingen gekopieerd op die van de privé sectoren, wordt ook hij
met een toenemende kostenstijging geconfronteerd. Aangezien de overheid
buiten de marktsector opereert, wordt de prijsstijging hier niet zo onmiddellijk aangevoeld (tenzij in de tarieven van de diensten van openbaar nut).
De prijs die we betalen voor de overheidsdiensten van landsverdediging,
rechtspleging, onderwijs en administratie, komt echter tot uiting in de belastingen die we betalen, en niemand zal ontkennen dat zij evengoed aan
inflatie onderhevig zijn.
— In alle sectoren is bijgevolg een prijsbeweging a la hausse aanwezig. Aan
de spits van de sectoreninflatie staan de bouw, de privé diensten en de overheidssector. Machtsfactoren en ingebouwde drempels eigen aan een ontwikkelde economie en aan de mentaliteit die bij een welvaartsstaat hoort,
maken dat vrijwel nergens nog prijsdalingen ontstaan die elders opgetreden
prijsstijgingen zouden compenseren. In het verleden kwam dit wel voor.
Relatieve prijswijzigingen hebben steeds bestaan, maar zij mondden niet
noodzakelijk uit in een globale prijsstijging.
Daarbij komt nog dat de sectoren met de meest uitgesproken inflatie een
steeds aanzienlijker deel van de nationale produktie voor hun rekening
nemen, wat tot een toenemende inflatie moet leiden.

Het synthese-element: de ongebreidelde behoeftencreatie
Uit het voorgaande blijkt dat de inflatie wortelt in structurele kenmerken
van onze economische ordening en, ruimer zelfs, van onze moderne maatschappij. De werking van de structurele inflatiemechanismen leidt tot een
vrij hybriede inflatieverklaring, die ruimte laat voor nuances en de complexiteit van het economisch gebeuren respecteert. Toch kan zo'n hybriede verklaring ons niet helemaal bevredigen, omdat de menselijke geest instinctmatig blijft zoeken naar overzichtelijkheid en synthese.
We menen echter dat een hybriede beschrijving van de inflatiemechanismen
een synthetische visie niet uitsluit, op voorwaarde dat men de eng economische analyse verlaat om de economie te situeren in het ruimer maatschappelijk kader waarbinnen zij zich afspeelt. De synthesepoging die hier volgt,
bestudeert dan ook het inflatieverschijnsel in een ruimere context, waarin
naast de economie ook (massa)psychologie, cultuur, sociologie, politiek
e.d.m. worden gehanteerd. Dat vele economen zich in dit soort analyse
vooralsnog niet thuisvoelen hoeft geen betoog; overigens moet worden aangestipt dat het hier gaat om een hypothese.2
2 Deze hypothese werd naar voren gebracht in 'Weekberichten' van de Kredietbank,
nr. 27, 5 juli 1974, onder de titel Inflatie: een chronische welvaartskwaal. In de hiernavolgende tekst worden de hoofdideeën uit dit artikel, soms woordelijk, hernomen.
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De structurele dimensie van de inflatie vloeit voort uit de spontane tendens
tot onredelijke behoeftencreatie, 3 die inherent schijnt te zijn aan de interne
dynamiek van onze moderne samenlevingen, ook wel eens welvaartsstaten
of consumptiemaatschappijen genoemd. Deze behoeftencreatie geeft enerzijds aanleiding tot een quasi permanente vraaginflatie, anderzijds tot een
enorme druk op de inkomens (om alle behoeften zo snel mogelijk te kunnen realiseren) en tot een opmerkelijke weerzin t.o.v. alle evoluties die de
zgn. welvaart absoluut of relatief in het gedrang zouden kunnen brengen
(wegens de vermeende dringendheid van de economische behoeften). Nog
diepgaander veroorzaakt een toename van de behoeften, die de mogelijkheden van het aanbod overtreft, noodlottigerwijze een frustratie, in de mate
waarin vele behoeften onbevredigd moeten blijven. De huidige maatschappelijke onvrede die zich o.m. uit in een sterke toename van stakingen, betogingen, stress, geestesziekten, politieke versplintering, corporatisme en
isolationisme, is de maatschappelijke vertaling van eenzelfde frustratie
waarvan de inflatie de economische vertaling is.
Welke factoren verklaren dat in de moderne samenleving de behoeftencreatie in een dusdanige stroomversnelling is geraakt?
— De toegenomen gevoeligheid voor het sociale onrecht van de werkloosheid samen met een bijna religieus geworden vooruitgangsmythe hebben de
naoorlogse regeringen aangezet tot een door alle conjunctuurcycli heen
permanent stimulerende politiek. De daaruit voortvloeiende onafgebroken
groei en quasi volledige tewerkstelling heeft euforische toekomstverwachtingen doen ontstaan, in schrille tegenstelling tot de economische onzekerheid die eertijds een permanente dreiging vormde voor het merendeel van
de bevolking. Gunstige toekomstverwachtingen werken de bewustwording
van behoeften sterk in de hand. Het `uberich' van de onzekerheid kan geen
censuur meer uitoefenen op het tot bewustzijn komen van de behoeften.
— De sociale en culturele ontvoogding vooral in de tweede helft van de
twintigste eeuw, heeft de standenbarrières in sterke mate doorbroken. Hierdoor is de aspiratiehorizon van ruime bevolkingsgroepen breed uitgedeind.
Waar voorheen het `demonstratie-effect' beperkt bleef tot de eigen stand,
spiegelt men zich nu op het consumptiepatroon van zovele andere groepen.
Een enorme behoeftenverruiming gaat hiermee gepaard.
— De aspiratieverruiming wordt nog sterker in de hand gewerkt door de
belangrijke rol die de publiciteit in onze samenleving speelt. Het gunstig
effect dat de publiciteit op het inflatiepeil uitoefent, nl. massaproduktie
mogelijk maken waardoor produktiviteitsverhogingen ontstaan die prijs-

3 'Behoefte' betekent volgens Van Dale een 'bewust gemis aan iets dat niet of zeer
bezwaarlijk ontbeerd kan worden'; de term 'bewust' is hier zeer belangrijk: economische behoeftencreatie is precies het tot bewustzijn doordringen van de wenselijkheid,
realiseerbaarheid en dringendheid van een voordien 'potentiële' behoefte.
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verlagend kunnen werken, wordt ruimschoots ongedaan gemaakt door het
ongunstig effect op de behoeftencreatie. Publiciteit laat de mens nog maar
weinig kans om rustig te genieten van wat hij reeds heeft, maar zorgt ervoor
dat de hedendaagse mens steeds opnieuw behoeftig opkijkt naar wat hij nog
niet heeft. Voortdurend creëert de publiciteit nieuwe behoeften, die zonder
haar alomtegenwoordige aanwezigheid veel trager of zelfs helemaal niet te
berde zouden komen.
— De produktivistische en consumptieve mentaliteit en de technologische
vooruitgang hebben tot secularisatie en individualisme geleid. De moderne
mens staat onverschillig tegenover idealen, ascese, verantwoordelijkheidszin en solidariteit. Geleidelijk aan zijn ook groepen en hele samenlevingen
geëvolueerd tot een soort collectief egoïsme of corporatisme. In programmaverklaringen en op het internationale forum worden deze idealen nog
wel met de lippen beleden, maar in de dagelijkse acties viert het individueel en collectief eigenbelang hoogtij. We zijn voor de vrijheid, maar vergeten licht dat andermans vrijheid begint waar de onze eindigt. Iedereen
wenst het beste voor iedereen, maar niemand is bereid daarvoor te betalen;
een interne discipline die de eigen behoeftencreatie mee laat conditioneren
en beperken door de behoeften van de anderen, is er niet.
— De stress en gejaagdheid, sociale vervreemding en contactverlies inherent aan de moderne levenswijze geven aanleiding tot vlucht en compensatie in de consumptie. Vrijetijdsbesteding wordt ondenkbaar zonder televisie, stereo, persoonlijke bar, weekendhuisje enz.
Deze enorme behoeftenstijging botst op een beperkt aanbod en leidt onvermijdelijk tot een permanente structurele vraaginflatie. Bovendien
schreeuwt de snelle behoeftenstijging om een snelle inkomenstoename en
veroorzaakt aldus een even permanente structurele kosteninflatie.
Ongetwijfeld vertoont het inflatieverschijnsel nog steeds conjuncturele en
toevallige aspecten. Maar zelfs de petroleumprijsverhoging die vaak onder
de toevallige inflatie-oorzaken gerangschikt wordt, is een reactie op een
jarenlang structureel ingebouwde ongelijkheid. Gedurende verschillende
decennia kon door de macht van de petroleumtrusts de olieprijs stabiel worden gehouden, terwijl de olieproducerende landen met steeds duurder wordende industriegoederen werden geconfronteerd. Daarenboven had de buitensporige groei en levensstandaard van de industrielanden een steeds toenemende energievraag tot gevolg, waardoor de OPEC-landen in een sterke
verkoperspositie kwamen te staan en een prijsverhoging in de logica der
dingen lag.
Uit de ondernomen analyse blijkt dat de inflatie vergroeid is geraakt met ons
economisch, sociaal en cultureel stelsel. De inflatie is langzaam gegroeid
en kon zich zodoende diep inwortelen. De structurele verklaring houdt
evenwel een zekere graad van onbevredigdheid in: er wordt niet onmiddel-
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lijk een bezwarende vinger naar een duidelijk te isoleren schuldige gericht.
In de plaats daarvan wordt de schuld over alle agenten van het economisch
gebeuren uitgesmeerd omdat zij zich bezondigden aan een onrealistisch
geloof in het bestaan van een overvloedsmaatschappij en hun acties door
dit geloof lieten inspireren. Een oplossing voor het inflatieprobleem tekent
zich bijgevolg ook niet zo duidelijk af. Zij zal zich moeten situeren op het
vlak van een heroriëntering van onze doelstellingen en van de wijze waarop we deze doelstellingen kunnen bereiken. Op zulk een anti-inflatiebeleid,
dat rekening houdt met de in dit artikel ondernomen analyse, wordt in een
volgende bijdrage uitvoerig ingegaan.

Antieke 'economie': misstanden en
misverstanden

Frederik Bokshoorn

Quintilianus heeft ons de uitdrukking: lucus a non lucendo gegeven. Zij
slaat op de eigenaardigheid dat sommige dingen heten naar het tegendeel
van wat ze zijn. In een woud is het donker (non lucet). Toch heet woud:
lucus.
Op de antieke wereld als zodanig wordt tegenwoordig steeds meer een beschrijvingswijze toegepast die heel goed met zo'n lucus a non lucendo vergeleken kan worden. Ik bedoel de toenemende neiging -- te begrijpen in
een tijd van grote economische problemen -- om Griekenland en Rome
economisch te bekijken. Zij die dat doen, komen, voorzover zij zuiver
wetenschappelijk en niet slechts ideologisch te werk gaan, vrijwel terstond
tot de ontdekking dat Grieken en Romeinen een zalige ignorantie ten aanzien van economische kwesties ten toon spreidden. Alle begrippen die wij
met economie verbinden, waren hun absoluut vreemd. Maar men moet niet
vragen hoeveel boeken er intussen over antieke economie zijn verschenen.
Bij Molière komt een man voor die niet weet wat proza is. Men vertelt hem
dan dat hij het altijd gesproken heeft. Evenals die onontwikkelde man, zouden de economisch onderontwikkelde Grieken en Romeinen erg verbaasd
zijn geweest om te horen dat zij iets deden waarvan zij zich niet bewust
waren.
In allerlei wetenschappen was men in de oudheid reeds bedrijvig. Zo waren
de oorzaken bekend (min of meer) van vele verschijnselen, zowel op natuurlijk als op meer geestelijk terrein. Zelfs in de allermodernste fysica, de
wetenschappelijke creatie bij uitstek van een tijd die zich nog maar weinig
aan de oudheid wil refereren, keren oeroude Griekse gedachten terug, hebben de lezers van Hermeneus onlangs van Werner Heisenberg kunnen vernemen.
Maar laat men de ouden ook weer niet overschatten! Zo is er althans één
moderne wetenschap waarvan zij noch het bestaansrecht noch zelfs het nut
schijnen te hebben ingezien: de economische wetenschap. De oorzaken en
gevolgen zijn hier nooit enigszins naar behoren uit elkaar gehouden, wat
des te verbazingwekkender is, omdat de wetten van de economie geen geringe bijdrage tot het verdwijnen van de antieke wereld hebben geleverd.
Over Rome zijn ten slotte vele rampen gekomen. De allergrootste was toch
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waarschijnlijk de inflatie van de derde eeuw na Christus. Tegenover dat
verschijnsel nu hebben de Romeinen hopeloos gefaald. Zij wisten het niet
te identificeren voor wat het was. En het was helaas niet `dulce desipere in
(hoc) loco'. Door deze onwetendheid gingen zij feitelijk op de fles. Alle
problemen met betrekking tot de ondergang van het Romeinse rijk werden
onoplosbaar nadat het inflatieprobleem ontstaan was en niemand begreep
wat dit inhield of hoe het aangepakt moest worden. Het is heel gewoon geworden tegenwoordig van antieke `economie' te spreken. Men stelt zich
dan iets voor wat met onze economie min of meer op één lijn kan worden
gesteld. De overgang wordt vergemakkelijkt door het feit dat de Grieken
er al een woord voor hadden (oikonomía).
Gaat men er echter wat dieper op in, dan springt al direct het grote verschil
tussen die oikonomía en onze economie in het oog. Het mag dan van Grieksen huize zijn, het bleef ook tot het Griekse huis (oikos) beperkt. Een economie die wat meer inhield dan een goed bestuur van het eigen huishouden,
bestond voor de Grieken feitelijk niet. Van Xenophon is ons een geschrift
met de titel Oikonomikos overgeleverd. Er staat niets meer in dan wat een
goed huisvader moet bedenken opdat zijn huishouden in orde blijft. Het is
zeer de vraag of de Atheners over hun stad, laat staan over hun rijk, in termen konden denken die in onze zin economisch waren.
Bij de Romeinen, al hadden zij dan een wereldrijk, was het niet veel anders.
Over de `rijkseconomie' heeft een keizer zich nauwelijks expliciet zorgen
gemaakt: het begrip bestond voor hem zelfs niet. Wij kunnen ons nu misschien moeilijk voorstellen dat er ca. vijf eeuwen lang een Romeins rijk zonder economische politiek bestond. Maar zo was het. Economisch gesproken,
gold daar in de meest onbekommerde zin van het woord: laissez faire.
Antieke belastingontduikers
Niets toont dit beter dan de wijze waarop het belastingwezen georganiseerd,
of liever niet georganiseerd was.
Hun wereldrijk heeft de Romeinen het een en ander gekost, maar vrijwel
tot het laatst hoefden zij er geen offer voor te brengen dat de burgers van
latere wereldrijken vaak erg bezwaarlijk zijn gaan vinden: eigen geld in de
vorm van hogere belastingen.
Elke gedachte aan hulp voor veroverde gebieden, onderontwikkeld of niet,
was hun absoluut vreemd. Een veroverd land mocht arm of rijk zijn, uit
Rome kwam geen cent. Hun imperialisme financierden de Romeinen uitsluitend uit de bijdragen van anderen.
Ongeveer vijf eeuwen, van de tweede eeuw v. Chr. tot aan de vierde eeuw
na Chr., heeft deze toestand bestaan dat een Romein voor zijn rijk nauwelijks iets van zijn rijkdom hoefde af te staan. Alleen in het allereerste begin,
toen de veroveringen pas begonnen, is hem wel eens gevraagd zijn staat iets
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te lenen of de een of andere oorlogsbelasting te betalen. Het was echter
meer een voorschot. Eindigde de oorlog met succes — en zoals men weet
gingen de legioenen als een stoomwals over alles heen —, werd direct aan
terugbetaling van lening alsook van belastingbijdrage gedacht. Livius zal,
wat hij ook over krijgshandelingen vermeldt, nooit vergeten mee te delen
dat in dit of dat jaar de Romeinse belastingbetaler deze of gene som terugontving die hij in zijn patriottisme aan de staat ter beschikking had gesteld.
Juridisch gezien hadden de Romeinen ongetwijfeld een sterk ontwikkeld
staatsbesef. Praktisch echter heersten de gerstes, de geslachten. Zo was ook
hun rijk, economisch gezien, veel meer het domein van machtige privépersonen dan van de Romeinse staat als zodanig.
Crassus en Pompejus traden bij hun veldtochten in naam van Rome op. Het
was echter bijna vanzelfsprekend dat zij zichzelf en hun familie verrijkten,
daar dit de economische grondstructuur was waarin de Romeinen dachten.
Zo hield Crassus aan zijn militaire loopbaan de geweldige som van 40/50
miljard denarii over. Deze `dikke' rijkaard werd daarin overigens verre overtroffen door Pompejus, een man die wat beter public relations voor zichzelf
wist te maken en het tot 175 miljard denarii heeft gebracht.
Of men een betere of een slechtere republikein was, deed er in dit verband
weinig toe. Een van de allerhardste geldverzamelaars was Brutus. Op Cyprus leende hij eens geld uit aan de bewoners van Salamis bij Famagusta
tegen een woekerrente van 48 procent (samengestelde interest). Deze kwamen, toen zij merkten waarmee zij zich hadden ingelaten, zeer schoorvoetend over de brug. Het liefst hadden zij meteen de hele lening terugbetaald.
Het was echter te laat. Brutus had vanuit Rome een partner op Cyprus al
officieel soldaten laten geven en deze vorderde met geweld de hoge rente.
In die tijd kwam toevallig de ons om zijn hoge morele principes zo bekende
Cicero aan het hoofd van de provincie Cyprus te staan. Hij liet de rente
verlagen, maar gaf de Cyprioten evenmin de gelegenheid om de lening
terug te betalen en daarmee van een rentebetaling af te zijn die een veelvoud van de lening was. De clan van Brutus zou zich in Rome immers tegen
hem hebben gekeerd.
Er waren maar weinig Romeinen die, als het om imperialisme in concrete
zin ging, niet de familie boven de staat lieten prevaleren. Men kan het hun
kwalijk nemen, maar dit was nu eenmaal hun horizon: huishoudkunde in
plaats van staathuishoudkunde.
Een van de grote uitzonderingen was Aemilius Paullus, die Griekenland op
de knieën bracht (slag bij Pydna, 168 v. Chr.). Hem viel daarbij een grote
schat in handen waarvan hij rustig een groot deel voor zichzelf had kunnen
gebruiken. Dat deden alle Romeinse veldheren in dezelfde fortuinlijke positie. Maar Paullus — als om zijn naam eer aan te doen: de `arme' — stelde zijn
buit mirabile dictu aan de Romeinse staat ter beschikking. In dit geval had
de staat dus eens concreet voordeel bij het imperialisme.
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Eensklaps was er zoveel geld in de staatskas als daarin nog nooit was geweest: 300 miljoen sestertiën. (Men kan zeggen dat er in die tijd 72 denarii
en viermaal zoveel sestertiën in een pond zilver gingen; beide waren zilvermunten.)
Er zijn nog weinig getallen bekend over de omvang van het Romeinse staatsbudget. Maar voor het jaar 168 v. Chr., toen Paullus zijn opmerkelijke
geste deed, kennen wij het bedrag: 7.992.600 sestertiën.
Volgens onze begrippen had men toen de basis van een staathuishouding
kunnen leggen. Wat gebeurde er echter? De families die het in Rome voor
het zeggen hadden, draaiden onmiddellijk de zaak om. Zij rekenden uit hoe
vaak 8 miljoen sestertiën wel op 300 miljoen sestertiën ging en vonden dat
privépersonen voortaan zonder bezwaar van het betalen van belasting aan
de staat konden worden bevrijd. Er was immers genoeg in kas. Na 168 v.
Chr. is er door Romeinse burgers dan ook, zolang de republiek duurde,
nooit belasting meer betaald, op een kleine onderbreking in 43/42 v. Chr.
na.
Zeer duidelijk staat het bij Cicero (De o f f iciis II 76): `Nadat Paullus zich
had meester gemaakt van alles wat er in de Macedonische schatkist was —
en dat was zeer veel droeg hij zoveel tot de onze bij dat de buit van één
veldheer een einde maakte aan onze belastingen'.
Zo werd ook deze `abstracte' fiscale zaak weer direct in de sfeer van de
familia getrokken. De eerste kans die zich bood om de staat het kleine deel
aan privébezit te onthouden dat vóór 168 v. Chr. in de vorm van `tribuut'
naar de staat ging — nooit meer dan 1 procent van het familievermogen —,
werd aangegrepen.
De staat had aan de andere kant geen enkele ambitie om de rijkdom van zijn
burgers her te verdelen, zoals dat in moderne staten door de fiscus gebeurt.
Vandaar dat het maar een betrekkelijke waarheid is dat Rome in de burgeroorlogsperiode vóór de vestiging van het keizerrijk een sociale strijd volgens onze begrippen heeft gekend. Dit kon alleen daardoor al niet, omdat
achter de partijen altijd weer bepaalde families stonden.
Ronald Syme heeft in The Roman Revolution, het boek dat sinds 1939,
toen het verscheen, in dit opzicht zoveel heeft rechtgezet, heel duidelijk gemaakt dat de partijen geen partijen en de programma's geen programma's
in onze zin waren. Ook achter de `populairste' beweging stond steeds een
nobilis die via zijn aanhang een andere nobilis dwars zat. De macht die gezocht werd, werd meestal gebruikt om politieke tegenstanders financieel te
kortwieken. Vooral de proscripties van Su lla zijn berucht geworden. Achter
hem stond de clan van de Caecilii Metelli. Deze familie was vaak machtiger
dan de staat zelf. Sulla wist wat hij deed, toen hij ene Metella tot vrouw nam.
Toen de belastingen eenmaal afgeschaft waren, bleek het nagenoeg onmogelijk ze weer in te voeren wanneer de Romeinse staat volkomen blut
was. Tijdens de burgeroorlogen kwam dat nogal eens voor. Geen belasting
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van die tijd bleef echter gehandhaafd. Ook later, onder het keizerrijk, toen
de rust was weergekeerd, hoort men weinig van belastingen.
A. H. M. Jones, de Engelse historicus die een van de grootste kenners van
de materie was, geloofde zelfs dat de Romeinen niet wisten hoe zij belasting
moesten heffen. Het was voor hen een zo ingewikkelde zaak dat zij er liever
maar helemaal niet aan begonnen, behalve in tijden van uiterste nood. Helemaal aan het einde — wij zijn dan al op de grens van de derde naar de vierde eeuw — moest keizer Diocletianus zich er toch aan wagen, omdat hij na
de vliegende inflatie van de derde eeuw zijn soldaten en ambtenaren niet
meer kon betalen. Maar daarbij ging dan ook alles scheef wat er maar scheef
kon gaan. Het rijk overleefde deze operatie in extremis niet meer.
Diocletianus mocht zich dan als een olifant in een porseleinwinkel hebben
gedragen, de man had tenminste begrepen dat de Romeinen hun rijk altijd
gratis hadden gehad en dat het eindelijk tijd werd dat zij zelf ook eens gingen
meebetalen.

De staat doet er aan mee
Op zijn burgers wilde Rome niets verhalen, een feit dat, geïsoleerd bekeken,
met het oog op wat de staten tegenwoordig doen om hun burgers te plukken, sommigen nogal heeft verrukt. James Coffield kan er in een boekje,
getiteld A popular history of taxation (Londen 1970), bijna niet over uit hoe
schappelijk de Romeinse fiscus was. `De Romeinen beschouwden een directe belasting van hun burgers altijd als vernederend en onwaardig', herinnert
hij ons. Coffield stelt de Romeinen, die voor de wereld van hun tijd zoveel
deden maar er niet aan dachten daarvoor ook nog belasting te betalen, min
of meer aan de tegenwoordige Engelsen en Amerikanen ten voorbeeld. Zij
kunnen volgens hem veel van de Romeinse fiscale aanpak leren, want het
mocht dan egoïstisch van de Romeinen zijn dat zij het belastingbetalen
hoofdzakelijk aan de onderworpen volken overlieten, de tegenwoordige
democratische staten, bijzonder lief tegenover de buitenwereld, passen in
fiscaal opzicht ook een tirannie toe, nl. op hun eigen burgers. `De politici
die dit systeem bevorderen, zijn strikt gesproken geen democraten maar
demagogen. Want zij speculeren op de nijd, en soms de boosaardigheid, van
een meerderheid in het volk. De ellende is dat zo'n politiek principe alles
gaat doordringen. Eerst moeten de rijken betalen, maar dan komt eveneens
de middenstand aan de beurt en van persoonlijke vrijheid blijft niet veel
meer over.'
Dan kiest Coffield toch liever voor de Romeinse belastingfilosofie. Daarbij
zet hij speciaal keizer Tiberius op een erezuiltje, daar deze volgens Suetonius (Tiberius XXXII) een belastingverhoging afgewezen zou hebben met
de woorden: `Een goede herder scheert zijn schapen, maar vilt ze niet' (Boni
pastoris est tondere pecus non deglubere).
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Uit het verband blijkt intussen dat, zoals steeds, ook deze belastingverhoging weer voor een veroverd volk en niet voor de Romeinen zelf was bedoeld. Deze zijn door hun keizers tot de tijd van Diocletianus nauwelijks geschoren, een van de redenen overigens waarom de laatstgenoemde keizer
hen eensklaps moest gaan villen, in een laatste, desperate poging om het rijk
niet aan een volkomen uitgeputte schatkist te doen bezwijken.
Slechts één keizer vóór Diocletianus heeft de moed gevonden de Romeinen een belasting aan te doen: Augustus, die in het jaar 6 de successiebelasting (5 procent) instelde. Zij is merkwaardigerwijs tot het einde toe
blijven bestaan, al stond zij elke rechtgeaarde Romein ontzettend tegen.
Het was immers een familiebelasting. Iemand als Plinius, de vriend van
keizer Trajanus, polemiseerde er nog honderd jaar later tegen. Blijkbaar
zonder dat zijn keizerlijke vriend daar de minste aanstoot aan nam, want de
polemiek komt voor in de Panegyricus die Plinius in het jaar 100 op Trajanus afstak.
Plinius vindt die successiebelasting maar zeer onrechtvaardig. `Het was
duidelijk hoe moeilijk mensen het kunnen verdragen dat iets hun wordt
afgenomen wat zo nauw met hun bloed en hun familie samenhangt'. Bovendien was deze belasting -- en hier citeert Plinius keizer Nerva, de voorganger
van Trajanus — `indecent en ongodvruchtig, omdat de familie op een zeer
delicaat moment in haar bestaan een tollenaar te woord moet staan'.
Als een keizer het al zegt, kan men zich voorstellen met welke animo deze
belasting werd geïnd. Voor de vorm was men het misschien aan de nagedachtenis van keizer Augustus verplicht. In concreto betekende zij niets,
want in de periode van Diocletianus, nadat Rome die vliegende inflatie had
beleefd, stond de taks nog steeds op 5 procent. (Huidige successiebelastingen liggen, zoals men weet, omtrent 90 procent in sommige `ongodvruchtige' landen.) Deze uitermate makke manier van belastingheffen was slechts
mogelijk omdat anderen, de door Rome onderworpen volken, alle verschillen aanvulden. Zij financierden het rijksapparaat. Dit ging goed zolang
Rome gezag had. Maar in de loop van de derde eeuw veranderde de situatie.
De tributen droogden uit en tegelijk werden de militaire moeilijkheden aan
de grenzen van het rijk steeds groter. D.w.z. de keizers moesten van minder
geld meer troepen onderhouden.
Onder Diocletianus werd het Romeinse leger dubbel zo groot als het in de
rest van de keizertijd was geweest: 650.000 man.
Rome begrijpt niet waar het om gaat
Het belangrijkste economische document dat de oudheid ons overgeleverd
heeft, het beroemde prijsedict van keizer Diocletianus uit 301, is dan ook
een ontzettend pathetisch stuk waar de keizer zijn eindeloze opsomming
van maximumprijzen en -lonen (waar vervolgens niemand zich aan zou hou-
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den) vooraf laat gaan door een `analyse' van de problemen.
Een economische analyse van de onhoudbare toestand waarin de prijzen
steeds meer omhoog worden gejaagd, komt niet ter sprake. Volgens de keizer, en dus waarschijnlijk ook volgens de `specialisten' die hem raad gaven,
is het allemaal de schuld van bepaalde lieden die op de markten actief zijn
en de prijzen manipuleren. Deze hebzucht kan, aldus de keizer, niet specifiek geïllustreerd worden, d.w.z. hij kan geen namen noemen, noch van de
profiteurs zelf noch van de categorieën waartoe zij behoren. Maar `iedereen
weet dat de onbeschaamdheid prijzen vraagt die niet vier- of achtmaal te
hoog zijn, maar zo hoog dat een menselijke tong het niet meer kan uitspreken'.
Dit moet nu ophouden. Wie zich niet aan het edict houdt, krijgt de doodstraf. `En laat niemand die straf voor hard houden, want het middel om
eraan te ontkomen ligt voor de hand: zich matigen bij het vragen van een
prijs.'
De huiseconomie mocht `wereldeconomie' zijn geworden — het edict gold
voor het gehele rijk —, maar nog steeds had niemand begrepen wat er objectief aan de hand was.
De tegenwoordige wereld wordt wederom door inflatie geteisterd maar zij
heeft ten minste één ding waarmee zij zich kan troosten: zij weet dat het er
een is, hoe zij ontstaan is en waarmee er iets aan te doen is als bepaalde
maatregelen politiek haalbaar zouden zijn.
Het verschijnsel is door de economische wetenschap naar alle kanten doorlicht. Of het kan worden gestopt, hangt niet van haar maar van politieke
besluiten af.
In de klassieke wereld, waar ook al inflatie bestond, was dat anders. Niemand begreep er feitelijk iets van. De Romeinse keizers hadden een grote
macht. Als ze wisten wat zij wilden, konden zij heel wat bereiken. Een van
die keizers, Constantijn, maakte bij voorbeeld van een heidens Romeins rijk
een christelijk Romeins rijk, omdat hij over die verandering een duidelijke
voorstelling had.
Niet zo gelukkig was keizer Diocletianus met zijn strijd tegen de inflatie,
omdat het probleem hem ontging.
De Romeinen hadden een rijk geschapen. Maar de economie lieten zij over
aan goedgeplaceerde families die alle rijkdommen naar zich toe haalden
en niets daarvan aan de rijkskas afdroegen. Het wereldrijk had geen
`wereldeconomie' als noodzakelijk complement. Zo verviel de basis voor
economisch handelen in het groot, toen al een voorwaarde om te blijven
bestaan.
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Oeconomie is geen economie
Wie dit een beetje vergeten heeft, was de grote geleerde Michail Rostowzew
(The Social and Economic History of the Roman Empire (1926) en The
Social and Economic History of the Hellenistic World (1941)). Hij heeft
in elk geval de economische `integratie' van die beide werelden zeer overschat. Alexander de Grote en de Romeinen mochten dan politiek bijzonder
grote eenheden hebben geschapen, economisch gesproken bleven de mensen `thuis'. Er werd in 't groot gepolitiseerd en gemilitariseerd, maar wat
produceren en consumeren betreft, ging alles er tot het einde van de antieke
wereld uitgesproken `huiselijk' (oikonomisch!) toe. In onze wereld was dat
tot op een opmerkelijk laat tijdstip overigens niet anders. Ondanks alle
handelsuitwisselingen verschenen er tot het einde van de 18de eeuw slechts
boeken over oeconomie en niet over economie, d.w.z. over huis-huishoudkunde en niet over staat- of wereldhuishoudkunde. Pas de industrialisering
heeft ook bij ons de mentale doorbraak gebracht. Sindsdien heeft men echter
veel te sterk de neiging om begrippen die ook wij nog niet zo lang hebben,
toe te passen op een historische wereld waaraan zij volkomen vreemd waren.
De Amerikanen in het bijzonder willen wel eens analogieën zien waar zij
niet zijn en hun eigen `homo economicus' in de antieke sfeer terug plaatsen.
Min of meer als tegenhanger is de studie van de oudheid in communistische
landen nauwelijks goed als er niet uitvoerig over de `klassenstrijd' bij de
ouden wordt verhandeld.
Het doet er blijkbaar niet weinig toe in welke omgeving aan de eens zo
braaf realia verzamelende Altertumswissenschaft wordt gedaan. Zo is er
na Rostowzew, de Rus die naar Amerika uitweek en de ondergang van het
Romeinse rijk verklaarde naar analogie van de bolsjewistische revolutie die
hij had meegemaakt, nu weer een andere visie van M. I. Finley, een Amerikaan in het Engelse Cambridge, met zijn Ancient Economy (1973).
Ondanks de titel van zijn boek, een serie voordrachten, blijkt Finley maar
weinig van het bestaan van een antieke economie in onze zin overtuigd te
zijn. Hij vindt het feitelijk nogal onzinnig onze economische begrippen op
de Griekse en Romeinse wereld toe te passen. Er bestond daar noch een
klasse van ondernemers, identiek met een hogere klasse, noch een klasse
van arbeiders, gelijk te stellen met wat daar tegenwoordig onder wordt verstaan.
De enige klasse die wèl in 't oog springt, als men met alle geweld zo'n
modern woord wil gebruiken, is de 'leisure class', een in de oude wereld
alleen voor Hellas en Rome typisch humanistisch maar daarom niet zonder
meer humaan produkt. Deze klasse deed weliswaar niet aan economie en
dus ook niet aan economische onderdrukking. Maar sociale bewogenheid
kende zij aan de andere kant ook weer niet daar zij aan een `sociologische'
beschouwing van de voorwaarden van haar status eenvoudig niet toe was.
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De grote waarde, waaraan alles ondergeschikt werd gemaakt, vaak ook
eigen rijkdom en armoede, was 'leisure'. Het is duidelijk dat in zo'n sfeer
noch economen noch sociologen konden bloeien. Alle begrippen waarmee
zij werken, gaan daarom in de antieke wereld maar zeer gedeeltelijk op.
In 1961 heeft Glauco Tozzi, een nijvere Italiaan, bij Feltrinelli in Milaan
een doorwrocht werk over Economisti ereti e romani laten verschijnen. Het
is zeer nuttig voorzover het verzamelt wat de antieken wel eens over problemen hebben geschreven die met rijkdom en armoede te maken hebben. Zij
blijken daarbij ook wel eens een inzicht te hebben dat men thans economisch
zou noemen. Maar dit is iets anders dan inzicht in economische samenhangen. In feite moet ook Tozzi toegeven dat de oudheid ons een economische
leer schuldig is gebleven.
Het is daarom bijzonder gewaagd van een antieke economie te spreken.
Er ontbreekt bijna alles aan wat wij tegenwoordig onder economie verstaan.
Allerlei voor ons eenvoudige economische termen als kapitaal en arbeid,
produktie en investering, vraag en aanbod, inkomen en nut zouden een Griek
of een Romein sprakeloos hebben gemaakt.
Indien zij in onze zin aan economie deden, ging dat louter instinctief. Ook zij
moesten ten slotte leven. Maar de enige structuur waartoe zij in laatste instantie al hun economische activiteiten konden herleiden, was slechts die
van de oikos of de familia.
`Het waarderen van materiële goederen', heeft Aldo D. Scaglione onlangs
vastgesteld, `werd in de Middeleeuwen niet bijzonder positief opgevat. Maar
het zou een fout zijn deze houding strikt met christelijke ascese te verbinden. Zij maakte reeds deel uit van de klassieke cultuur.' (Boccaccio, Chaueer, and the Mercantile Ethic, in: The Mediaeval World, Londen 1973.)
Als tegenbewijs worden vaak de Romeinse equites (ridders) aangehaald.
Scaglione vergelijkt deze met de kooplieden die later in de Westeuropese
wereld zouden opkomen, en vindt ze maar `timide voorvaderen', al waren
er dan een paar, zoals Crassus, die het niet slecht deden. Hoe dat zij, in
Rome keek men op zulke mensen neer, waarbij Scaglione dan als kroongetuige Petronius oproept (Satyricon 119-124, de Bellum-civilepassus).
Er zouden echter betere voorbeelden van `anti-materialistische' stemmen
uit de oudheid te citeren zijn. Zij zijn interessant, want, anders dan in de
christelijke Middeleeuwen, waren zij niet afkomstig van mensen die, zoals de
H. Franciscus, van armoede min of meer een `ideologie' maakten. Zij kwamen meer van mensen die, zonder arm te zijn of ook maar te willen zijn,
rijkdom desondanks als iets zagen waartegenover men niet neutraal genoeg
kon staan. In het bijzonder loonde het volgens hen de moeite niet meer
rijkdom te vergaren dan strikt nodig was. Dit hielden zij in de ware zin van
het woord voor: slavenwerk.
Vandaar dat men, wat de fameuze klassenstrijd betreft, ook in zulke grote
moeilijkheden komt als men het begrip op de antieke wereld van toepas-
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sing wil verklaren.
In dit opzicht is het voor een begin van klaarheid van de ideeën zeer nuttig
even Balsdon (Life and Leisure in Ancient Rome, Londen 1969) te citeren.
`Wij denken', zegt hij zeer nuchter, `over die slavernij in zeer geladen en
emotionele termen, maar vergeten steeds twee dingen, en wel in de eerste
plaats dat die slaven nogal geniale jongens waren ('there was a greater potential of varied genius among slaves than in any other section of the community') en in de tweede plaats dat zij ook volop hun kansen kregen' (`in a
large household a quick and bright young slave had the possibility of a
really exciting future').
De antieke 'leisure class' wilde economisch niet actief worden. Een echte
Griek of Romein had er iets tegen om zijn krachten speciaal voor het verwerven van economische rijkdommen in te zetten. Dit nam te veel van zijn
vrije tijd weg. Maar hij was ook weer niet zo blind dat hij bepaalde praktische voordelen, die opgeschept lagen, totaal aan zich voorbij liet gaan.
`De wereld', aldus weer Balsdon, `schreeuwde om figuren van talent op
terreinen waar de vrijgeborene (om sociale redenen) niet wilde of (omdat hij
daartoe onbekwaam was) niet kon meedoen. Hier waren het belang van de
slaaf en van zijn meester identiek. Om het cru te zeggen: er zat voor beiden
dik geld in.' (p. 111-112).
De 'leisure class' dacht er niet aan zelf ondernemer te worden. Maar zij had
er vaak geen bezwaar tegen wanneer de slaven van de familia deze rol overnamen. Hoogst interessant kon dit speciaal worden wanneer deze slaven
zich in de familia van de keizer bevonden. De slaven van keizer Claudius
benaderden zo van alle lieden die in de antieke wereld economisch en financieel actief waren, het meest de positie van `kapitalisten'. Zodra zij hun
acquisitieve gaven hadden getoond, werden zulke slaven trouwens prompt
vrijgelaten om hun nog meer armslag te geven.
Slaven en vrijgelatenen waren in Rome volkomen vrij om in alle leemtes
te stappen die de 'leisure' van de opperklasse in de algemene economische
ondernemingszin sloeg. Zij deden het dan ook met groot animo. De grote
vergissing die de marxisten met betrekking tot de antieke `slavenmaatschappijen' maken, is juist dit: de slaven waren onvrij, maar net niet op het terrein
waar het marxisme altijd de grootste onvrijheden ziet, namelijk op het economische terrein. Daar staken zij alle andere categorieën de loef af. De
minder fortuinlijke kleine vrijen zouden in zekere zin meer de sympathie van
de marxisten verdienen. Zij waren in elk geval armer dan de slaven die vaak
in de familia waartoe zij behoorden, een uitstekende operatiebasis voor hun
economische activiteiten vonden.
Gesteld dat er in Rome een `klassenstrijd' zou zijn geweest. (Er heeft zich
niets van die aard ontwikkeld.) In dat geval hadden de slaven, voorzover
zij hun eigenbelang in 't oog hadden gehouden, precies aan de verkeerde
kant van de marxistische barricade gestaan. Zij konden namelijk doen wat
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de opperklasse zorgvuldig vermeed: geld verdienen.
De opperklasse had ook geld maar verkreeg het eerder op een mysterieuze
óneconomische, als men wil: corrupte, wijze. In Rome had men geen status
omdat men geld had — een rijke slaaf werd bijna nog meer veracht dan een
arme —, maar mede geld als men status had. Er zullen wel eens senatoren
zijn geweest die geen 250.000 denarii in kas hadden. (Een senator werd geacht dit als minimumvermogen te hebben.) Het zal voor hen nooit een probleem zijn geweest, daar de status op zichzelf geld bracht. Zijn status verdiende om zo te zeggen geld voor hem.
Nog in het tegenwoordige Italië is dit verschijnsel zeer goed op te merken.
Velen gaan in de politiek alleen om status te verwerven. Het al dan niet
corrupte geld vloeit hun dan toe.
Zo moet men ook de rijkdom van Cicero zien. Als provinciaal eenmaal in
Rome gevestigd, kon hij zich van alles permitteren. Alleen het huis dat hij
zich in Rome kocht, kostte 3.500.000 sestertiën. Honderd sestertiën waren
toen volgens een Duitse numismaat evenveel waard als een twintigmarkstuk
uit de jaren vóór 1914, dus kan men uitrekenen om welk bedrag het daarbij
ging.
Cicero zou zich echter beledigd gevoeld hebben als men gezegd had dat hij
zijn geld `als advocaat verdiende'. Hij zag het zelf meer als uitvloeisel van
de status die hij had. Voor geld verdienen in onze `harde' zin van het woord
achtte een vrijgeborene zich eenvoudig te goed.
Zo brengt Plinius, de encyclopedist, onder het `trefwoord' rijkdom (ons)
zeer ontnuchterende gedachten over geld verdienen te berde. Het is geen
zaak een goede Romein waardig. De omschrijving die Plinius in boek
XXXIII van zijn Naturalis Historia van het begrip geeft, is namelijk `amentia'. Rijken waren dus niet goed snik.
De beredenering van deze kwalificatie is niet minder merkwaardig. Rijkdom
is volgens Plinius goed voor slaven en hij noemt er meteen drie (XXXIII,
47): Callistus, Pallas en Narcissus, die, wat rijkdom betreft, elke vrijgeboren Romein, met inbegrip van Crassus, in de schaduw stelden. (Alle drie
leefden en werkten onder Claudius, een keizer van wie ook Plinius een
onderdaan is geweest en de encyclopedist had dus uit eigen aanschouwing
wat hij wist.) Voor vrije mensen is zij aan de andere kant niet aanbevelenswaardig, want zelfs koningen zitten met het probleem dat zij toch nooit genoeg rijkdom kunnen verzamelen.
Conclusie: 'quae, malum, amentia est id in vita cupere, quod aut et servis
contigerit aut ne in regibus quidem invenerit finem!' (Welk een verduivelde
onzin in het leven dingen te verlangen die slaven zo maar krijgen en zelfs
voor koningen niet helemaal zijn weggelegd!)
Bij de Grieken heerste dezelfde stemming. Eén voorbeeld uit vele. In Xenophons Symposion komt een curieus gesprek voor tussen een man (Charmides) die eens rijk was en nu de weldaden van zijn armoede opsomt, en
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een man (Antisthenes) die van arm rijk geworden was maar die rijkdom
slechts apprecieert omdat hij nu naar Socrates kan luisteren wanneer hij
maar wil, omdat hij daar volop de tijd voor heeft (IV, 31).
Charmides is het, op één voornaam punt na, eigenlijk volkomen eens met
wat in het Nieuwe Testament over de nutteloosheid van rijkdom verzamelen
wordt gezegd. De schatten in de hemel (Mt. 6 : 20) interesseren deze Griek
weliswaar niet. Maar hij wordt lyrisch bij de gedachte dat de dieven (wij
zouden tegenwoordig zeggen: de inflatie) hem nu niets meer kunnen doen.
Hij verbeeldt zich zelfs dat zijn sociale rang in Athene erop vooruit is gegaan, want allerlei mensen die hem vroeger niet zagen, groeten hem nu beleefd. Klaarblijkelijk hebben wij daar Atheners onder te verstaan die Charmides om zijn gezonde slaap bewonderen, terwijl zijzelf aan de ongeruste
slaap van de rijke (wij zonden tegenwoordig zeggen: de zorgen van de belegger) overgeleverd blijven.
Antisthenes ziet de zaak van een andere kant, hoewel niet precies van de
tegenovergestelde. Rijkdom is geenszins te verwerpen, maar ook voor hem
is zij lang niet alles. `Intellectuele status' gaat hem meer ter harte.
®p die manier kon uiteraard geen economie ontstaan. In feite is bijna elk
boek over `antieke economie' een verder bewijs dat de oude wereld in
laatste instantie niet economisch dacht en daarom ook alle economische
fouten maakte die wij in hun positie (misschien) niet gemaakt zouden hebben. (Hoewel: met al onze grotere knapheid in dit opzicht zijn de zaken
reëel ook niet veel beter gelopen.)
In 1958 publiceerde Edward Banfield in Amerika een boek over een klein
Zuiditaliaans dorp, Montegrano. Het droeg de titel: De morele basis van een
achterlijke maatschappij. Banfield kwam daarin met een verklaring van Italiaanse (on)maatschappelijke toestanden voor de dag die sindsdien in het
middelpunt van zeer levendige discussies is blijven staan.
Na lang onder de bewoners te hebben geleefd, meende Banfield de sleutel
tot de armoede van Montegrano in een factor van psychologische aard gevonden te hebben waaraan hij de naam: amoreel familialisme (amoral
familism) gaf.
Bij deze mensen komt onder alle omstandigheden het voordeel van de
familie op de eerste plaats. Dit bepaalt zo eenzijdig het sociale bestaan van
het dorp dat dorpsbelangen als zodanig daartegenover geen kans krijgen.
De bewoners zijn absoluut ongeschikt om samen aan een gemeenschappelijk doel te werken, ja aan elk doel dat het onmiddellijke, materiële belang
van de eigen familie te boven gaat.
Voor moderne sociografen is deze `nucleaire familie' een merkwaardige
ontdekking geweest. Zij hadden zich al lang afgevraagd waarom de industrialisatie van Zuid-Italië, ondanks de grootste financiële injecties, nauwelijks van de grond was gekomen. Het leek toe te schrijven aan een onbegrijpelijk gebrek aan sociaal associatievermogen. Banfield gaf aan zijn boek

793

Antieke 'economie': misstanden en misverstanden

dan ook een motto mee dat hij aan de 17de-eeuwse Engelse filosoof Hobbes
had ontleend: Onder zulke omstandigheden is er geen plaats voor industrie,
want zij kan geen vruchten dragen.
Voor een historicus zijn deze bevindingen over een tegenwoordig klein
Zuiditaliaans dorp echter nèg merkwaardiger. Er herhaalt zich namelijk in
Montegrano in miniatuur een probleem dat men oerantiek zou kunnen
noemen. In de oude wereld draaide ook alles om de familie.
Rome had een beter lot dan Montegrano. Het werd een schatrijke stad, centrum van een wereldrijk. Maar het is om dezelfde reden ondergegaan als
waarom Montegrano nooit omhoog is gekomen. `Amoreel familialisme'
bepaalde de gang van Rome door de geschiedenis niet minder dan het nu nog
het obscure Montegrano kenschetst. Het verschil bestond slechts daarin dat
de Romeinen er een element aan wisten toe te A, oegen. Zij zagen in dat `associatie' niet steeds nadelig voor het familieëgoïsme hoefde te zijn.
Zo werkten zij aan een gemeenschappelijk imperiumdoel. Bekijkt men dit
imperium echter wat nader, dan blijkt het toch wel zeer sterk een `familieaangelegenheid' geweest te zijn. De rijkdommen waarover Rome de beschikking kreeg, verdwenen op een feitelijk zeer improduktieve manier amper in
een rijkskas of iets dergelijks zodat men ermee had kunnen werken. Neen,
families verdeelden alle baten onder zichzelf, voorzover zij er met politiele en andere middelen de hand op konden leggen.
Nooit hebben de Romeinen beseft dat zij, met hun wereldrijk, ook een
zekere verplichting tot het scheppen van een wereldeconomie op zich hadden genomen. Zij zijn in louter `familiale' termen blijven denken. De Grieken deden dat trouwens ook al.
Het woord economie, oorspronkelijk oeconomie, is van Grieksen huize. In
de meest letterlijke zin, want het is van oikos (huis) afgeleid. En tot het huis
en daaromtrent, tot de oikonomía oftewel huishoudkunde, is beredeneerde
economie in de oudheid altijd beperkt gebleven. De Romeinen kwamen in
dit opzicht ook nooit boven de familia uit, met het resultaat dat hun wereldrijk, toen het in de derde eeuw na Christus met een `wereldcrisis' te maken
kreeg, er geen antwoord op wist.

Noord-Korea, een nieuw economisch en
maatschappelijk model?

A. F. van Peteghem

Noord-Korea kan zich tegenwoordig verheugen in een grote belangstelling,
niet alleen vanwege een aantal journalisten (Salisbury van de New-York
Times bezocht het land een paar jaar geleden als eerste Amerikaan na de
jaren vijftig) en economen, maar ook vanwege politici, die er misschien een
nieuw model gaan zoeken voor hun economische en maatschappelijke vernieuwingsplannen (Moboetoe o.a. bezocht de volksrepubliek van waaruit
hij enthousiaste beschrijvingen meebracht).
De vraag moet gesteld worden of er een Noordkoreaans economisch en
maatschappelijk model bestaat en zo ja, welke de resultaten ervan zijn.

Opzienbarende economische resultaten
Noord-Korea kan alleszins bogen op een reeks opzienbarende economische
resultaten, die het land — een chaotische puinhoop op het einde van het
Koreaans conflict in 1953 — tot één van de grootste economische machten
van Oost-Azië hebben gemaakt.
Toen in 1953 de wapenstilstand gesloten werd in Panmoenjon, waren in de
hoofdstad van Noord-Korea, Pyongyang, slechts twee kleine warenhuizen
en het stadhuis volledig ongedeerd. Berekeningen wezen uit dat 420.000
bommen, zowat 1 bom per inwoner, op de stad gevallen waren. In gans
Noord-Korea waren 28 miljoen vierkante meter woonruimte vernield en
3.700 industriële vestigingen waren totaal verwoest, om dan nog niet te gewagen van de vernielde dijken en irrigatiesystemen.
Noord-Korea had dus wel een lange weg af te leggen en heeft dit inderdaad
ook gedaan. Noordkoreaanse politici hebben onderstreept dat hun land,
eertijds een staat gebaseerd op de ontwikkeling van de landbouw en de
industrie, thans zou overgegaan zijn naar een gesocialiseerde industriële
staat. In 1956 bedroeg het aandeel van de industrie in het Bruto Nationaal
Produkt slechts 34%, terwijl in 1970 de industrie reeds voor 74% tussenkwam in de bepaling van het BNP. Volgens de officiële rapporten steeg de
produktie in de sector van de machinebouw tussen 1948 en 1967 met 1.000
procent. Ze zijn vooral trots op de produktie van hun eigen tractoren. In
1953 bezat Noord-Korea er juist geteld 500. Dit aantal ging gestadig om-
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hoog en groeide tot 8.053 in 1959, 15.000 in 1961, 20.000 in 1969 en meer
dan 30.000 in 1970. Daardoor beschikten de landbouwers dat jaar over
één tractor per 1,5 ha landbouwgrond. Officiële publikaties melden dat het
land voor 98% in de eigen behoeften aan mechanische werktuigen voorziet.
Vanzelfsprekend gaat het hier om officiële cijfers, die geen enkele controle
toelaten. Maar zij blijven indrukwekkend en triomfantelijk.
We mogen aannemen dat Noord-Korea zich van de oorlogsschade herstelde
in de periode tussen 1953 en 1956, dus amper in vier jaar tijds. Natuurlijk
kwam hier de hulp van de Sovjets en de Chinezen bij te pas. Verschillende
economen schatten die hulp op een bedrag van 1,37 miljard dollar, in de
vorm van schenkingen en leningen. De hulp uit het buitenland bedroeg derhalve in 1954 ongeveer 33,4% van de totale staatsinkomsten; vergeten we
echter niet dat dit getal daalde tot 12,2% in 1957.
De grote man van Noord-Korea, Kim Il Sung, bracht zelf in 1970 heel wat
cijfers aan het licht. Hij schatte de produktie van de elektrische energie op
16,5 miljard kwh (deze moet in 1976 stijgen tot 28 miljard kwh). Volgens
hem was de steenkoolproduktie zeker 27,5 miljoen metrieke ton. De staalproduktie beliep 2,2 miljoen ton en zou in 1976 wel 4 miljoen ton moeten
bedragen. In 1970 zou men 4 miljoen metrieke ton cement en 1,5 miljoen
metrieke ton kunstmeststoffen geproduceerd hebben. Volgens Amerikaanse cijfers zouden er in 1968 zeker 227 miljoen meters textielstoffen vervaardigd zijn. Dit cijfer was in 1972 opgelopen tot 400 miljoen en men wil
beslist de 500 tot 600 miljoen bereiken in 1976.
Zeker is het dat Noord-Korea meer dan 100 soorten machines voortbrengt,
dat er daarvan naar Tsjechoslovakije uitgevoerd worden en dat het land
spoorwagens levert aan een groot aantal afnemers, o.a. de Sovjet-Unie,
Buiten-Mongolië, Polen en Hongarije. Noord-Korea schijnt, wat dit laatste
betreft, reeds in 1962 in eigen behoeften te hebben voorzien.

Scepticisme van de Sovjets en Ch'ollima beweging
De Noordkoreanen hebben heel wat gepresteerd, ondanks het scepticisme
van de Russen. Reeds in het begin van 1956 stelden de Noordkoreaanse
regeringsleiders voor de periode 1957-1961 een ambitieus vijfjarenplan
op, dat de economie van het land zeer snel ontwikkeld zou hebben. Het
voorzag een stijging van de produktie met 260 procent in de gemiddelde
industriële sectoren. De produktie van staal moest drie tot drie en een halve
maal verhogen en de produktie van elektriciteit moest oplopen tot 9,5 miljard kwh in 1961. De produktie van verbruiksgoederen zou eveneens moeten stijgen met 330 procent. Het was echter een grote schok voor Kim Il
Sung te moeten constateren dat hij hoegenaamd niet kon rekenen op de steun
van de Sovjets om dit plan uit te voeren. Daarbij kwam nog dat de periode
van 1956 tot 1960 een woelige periode was in het communistische blok.
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Op het 20ste partijcongres veroordeelde Chroesjtsjov het Stalinisme. Voor
Kim Il Sung betekende de destalinisatie een gevaar voor zijn eigen regime.
Wilde hij de Russische lijn volgen, dan moest hij zijn regime versoepelen en
zijn persoonlijk partijbeleid in de weegschaal leggen. Chroesjtsjov was bovendien niet geneigd enige noemenswaardige hulp te verlenen voor de verwezenlijking van het Koreaanse vijfjarenplan, dat een spektaculaire economische ontwikkeling voorzag tijdens de jaren 1957 tot 1961. Moskou zag
dit plan als niet haalbaar en onrealistisch: het werd beschouwd als een
soort grote-sprong-voorwaarts zoals deze later door de Chinezen zou worden gepropageerd.
Een open vraag blijft echter wat voor Korea beter ware geweest: een massale hulpverlening van de kant van de Sovjet-Unie, èf proberen zonder hulp
een nieuwe economische macht op te bouwen. Korea werd gewoon gedwongen tot de tweede weg, wat er o.i. enorm toe heeft bijgedragen om het land
een eigen zelfbewustzijn te geven.
Op een vergadering van het centraal comité van de Koreaanse arbeiderspartij in december 1956 werd een overeenkomst bereikt aangaande de zware handicap die de Russische weigering tot hulpverlening had veroorzaakt.
Men zou proberen de massa te mobiliseren voor enorme inspanningen om
de industrie en de landbouw te ontwikkelen zonder hulp van buitenaf. De
zgn. Ch'ollima beweging of beweging van het vliegend paard werd vanaf
1958 toegepast. In feite ontleende ze enkele elementen aan de Russische
Stakahnovisten-beweging, die in de jaren dertig in de Sovjet-Unie gepropageerd werd, en aan De Grote Sprong Voorwaarts die op het einde van de
jaren vijftig in China ingevoerd werd. Het was een soort psychologische
mobilisatie van de massa voor een groter engagement ten bate van het vaderland en van een hogere produktie.
Kim Il Sung lanceerde de beweging in een redevoering op 8 december 1958,
ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de oprichting van de Koreaanse
democratische Volksrepubliek. In feite voorzag hij twee aanpassingen aan
de nieuwe maatschappelijke orde, anders gezegd: een dubbele revolutie. De
eerste zou zuiver cultureel zijn en de massa omvormen tot een vastberaden
volk dat belangeloos en patriottisch zou streven naar de opbouw van een
socialistische maatschappij. Hiertoe was scholing, meer bepaald indoctrinatie vereist, om schoon schip te maken met de restanten in de maatschappij
die vreemd waren aan het Koreaans bewustzijn, d.w.z. men zou de kapitalistische en de niet-socialistische denkwijzen moeten vernietigen. Het individualisme en de conservatieve instelling van de enkeling zou moeten worden
omgevormd tot een socialistisch denkende en collectief voelende persoonlijkheid. Voor Kim Il Sung was deze culturele revolutie de belangrijkste
fase in het omvormingsproces dat Noord-Korea moest ondergaan, omdat
hieruit de nieuwe Koreaanse mens moest voortkomen, die op alle gebieden
haast automatisch socialistisch zou denken en handelen. Daaruit zou van-
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zelf een tweede revolutie groeien van eerder technische aard, die een verbetering van de arbeidstechnieken en een verhoging van de produktiviteit
met zich zou meebrengen.
Het kwam er dus op aan van de Koreaanse mens een idealistische strever
naar het soicalisme te maken. Vandaar de oproep van Kim Il Sung tot het
verwezenlijken van `de opvoeding tot het communisme'. Vandaar de slogan: `werk, studeer en leef in de geest van het communisme'.
Deze pogingen en slogans moesten onvermijdelijk ook in concrete termen
vertaald worden. Daar zorgde de economisch-technologische revolutie voor,
die in landbouw en industrie voortgang vond. In een eerste stadium werd de
landbouw sterker gecollectiviseerd. In 1956 was reeds 90% van de landbouwers werkzaam in collectieven, tegen het einde van 1958 bestonden
er zelfs geen privé-bedrijven meer.
Op het einde van datzelfde jaar waren de 16.032 bestaande landbouwcollectieven samengesmolten tot 3.842 landbouwproduktie-eenheden, gecentreerd op de boerendorpen. Om een grotere produktiviteit van deze eenheden mogelijk te maken, werd het inkomen van de leden drastisch verminderd en werden de daardoor gespaarde gelden voor nieuwe investeringen gebruikt. In de industriële sectoren werd een nationaal programma uitgestippeld, dat een soort socialistische competitie tot stand moest brengen.
In elke fabriek werden werkteams gecreëerd die ervoor moesten zorgen dat
de voor hen geldende arbeidsnormen niet alleen nagekomen, maar zelfs
overschreden werden, terwijl ze er tevens over moesten waken produkten
af te leveren van de hoogst mogelijke kwaliteit. Men startte in 1958 met
1.368 arbeidsteams, die samen 11.017 arbeiders telden. In maart 1959
waren reeds 8.620 teams werkzaam, elk 20 tot 50 leden tellend. Volgens de
officiële cijfers zouden ze tevens gespreid zijn over 3.242 dorpen.

Toch versoepeling van het systeem
Alhoewel het vijfjarenplan 1957-61 reeds in 1960 afgewerkt bleek te zijn,
begon Kim Il Sung toch met een versoepeling van zijn systeem. Vooral de
culturele aspecten van de Koreaanse revolutie werden vermenselijkt, om
de Koreanen toe te laten meer aandacht te schenken aan de kwaliteit van de
produkten. Natuurlijk ging ook de organisatie van de produktieteams verder, zodat Korea op het einde van 1963 reeds 17.057 zulke teams bezat met
586.403 leden, waarvan 213.376 arbeiders en beambten, 232.6361andbouwers en 140.396 studenten. In het midden van het jaar 1956 zouden zelfs
meer dan één miljoen Koreanen in dit arbeidssysteem ingeschakeld zijn geweest.
Toch wilde de partijleiding de bevolking iets meer gunnen. Kim Il Sung zag
inderdaad in dat zijn mensen niet verder opgezweept konden worden zonder enige materiële voordelen voor hen zelf en zonder deelname van hen
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zelf aan de beslissingen die voor de landbouwcoóperatieven en de industriële eenheden getroffen werden.
In Noord-Korea, en dan in het bijzonder in de landbouwsector, ontstond het
`Ch'ongsan-ni ontwikkelingsmodel'. Deze beweging werd genoemd naar
het dorp Ch'ongsan-ni, dat tot de minst ontwikkelde dorpen van het land
behoorde. Kim Il Sung bezocht dit dorp in februari 1960, en ontwierp een
nieuw ontwikkelingsproject dat voornamelijk uit drie elementen bestond.
Vooreerst zocht men naar nieuwe technieken om de graanproduktie op te
voeren, om een betere landbouwplanning tot stand te brengen (die bereikbare doeleinden zou stellen) en om de arbeid op het veld zelf beter te organiseren. Vervolgens zocht men de technische verbeteringen te koppelen
aan een aantal aantrekkelijke materiële voordelen voor de boeren. Deze laatste opzet werd op zijn beurt over twee maatregelen verdeeld. Op de eerste
plaats werden de prijzen van de landbouwprodukten verhoogd, er werd een
systeem van betaalde vakantie ingericht en er werden eretitels ingevoerd
voor teams die hun normen overschreden. Op de tweede plaats werd de
produktiviteit van elk team afzonderlijk berekend, zodat onafhankelijke
produktie-eenheden ontstonden, waarvoor een afzonderlijke kostprijs berekend werd. Volgens dit systeem konden de leden van een team aanspraak
maken op een deel van de winst die ze maakten door prestaties te leveren
die boven de vereiste normen lagen. Zo'n systeem, dat reeds vóór de oorlog
door Bata in Tsjechoslovakije toegepast werd, moest een spoorslag zijn
voor de leden van elk team, om zoveel mogelijk te produceren en om de
produktienormen te overschrijden, zodat ze op deze manier hun winst en
dus hun loon konden verhogen.
Ook in de industrie kwam een dergelijke hervorming tot stand. Deze begon
in het elektrotechnisch bedrijf van Taean. In feite ging het hier om een
systeem van participatie in de leiding van het bedrijf. Beslissingen van de
bedrijfsleiding werden vanaf 1961 door het arbeidscollectief genomen, met
andere woorden door alle arbeiders van het bedrijf. Dit collectief beslissingssysteem werd dan in alle mogelijke andere bestuursstructuren doorgevoerd. Vandaar dat men in Korea spreekt over het `massa-beslissingssysteem'. Dit voorzag een permanente dialoog tussen de Koreanen en de
partijleiding. Afgevaardigden van de partij werden gedwongen om voortaan naar de dorpen te gaan, er met de arbeiders te discussiëren over de partijbesluiten, en er de wensen en de behoeften van de arbeiders zelf op het
spoor te komen. Het `massa-beslissingssysteem' moest dus op twee niveaus
werken. Enerzijds moesten de partijfunctionarissen trachten zich waar te
maken in de ogen van de boeren en de arbeiders. Ze moesten de Koreanen
ervan overtuigen dat het voor hen beter was de besluiten van de partij te
volgen. Anderzijds hoopten de Koreaanse regeringsleiders beter op de hoogte te geraken van de mentaliteit van de massa, zodat ze exact konden opmaken in welke mate die bereid was een partijmaatregel te volgen.
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Technische voorwaarden voor het nieuwe zevenjarenplan 1962-1968
Men kon verwachten dat de leiders van Pyongyang zich vooral zouden
gaan inlaten met zuiver economische en technische beschouwingen. In het
nieuwe zevenjarenplan dat in 1962 in voege kwam en dat tot 1968 zou
lopen, trachtten de regeringsleiders de levensstandaard van de bevolking te
verbeteren. Volgende doeleinden werden gesteld: voortgezette ontwikkeling van de zware industrie, verbeterde mechanisatie van de landbouw, verhoogde produktie van voedingsmiddelen, en tenslotte verbetering van het
technisch onderwijs om de arbeiders en de boeren vertrouwd te maken met
de technische problemen die een moderne economie met zich meebrengt.
Vooral de lichte industrie en de verbruiksgoederenindustrie werden gestimuleerd. In de periode van 1956 tot 1960 was 80% van alle investeringen
naar de zware industrie gegaan. Tussen 1961 en 1963 ging 20% van alle
investeringen naar de landbouw en een even belangrijk deel naar de verbruiksgoederenindustrie (men schat dat deze 20 a 25% kreeg). Kim Il Sung
dacht hierbij niet alleen aan de materiële aantrekkingskracht van een dergelijke politiek op de massa, hij wilde eveneens zijn land op het gebied van
de verbruiksgoederen onafhankelijker maken van het buitenland. In 1963
was Noord-Korea hierin voor 59% geslaagd. Toch veranderde deze strategie vanaf 1964 en begon de partij opnieuw de grootste nadruk te leggen
op de zware industrie. Door gebrek aan gegevens is het uiteraard moeilijk
zich een juist idee te vormen van de redenen die Kim Il Sung tot deze stap
genoopt hebben. Mogen we veronderstellen dat de sectoren die van 1961
tot 1963-64 begunstigd werden, hun doel al bereikt hebben? Deze zienswijze
klopt in het geheel niet, vermits het zevenjarenplan een jaarlijkse groei
voorzien had van 18% en de feitelijke groei, zoals die door de partij bekend gemaakt werd, slechts 14,3% zou bedragen hebben in de jaren '61 tot
'63.
Waarschijnlijk moet de terugkeer naar de prioriteit van de zware industrie
toegeschreven worden aan de veranderde opvattingen over de buitenlandse
politiek van Noord-Korea: in het begin van de jaren zestig waren de disputen tussen Moskou en Peking hevig opgelaaid en hadden militairen de
macht overgenomen in Zuid-Korea. Op het einde van 1962 hadden de
Sovjets, door de terugtrekking van hun raketten uit Cuba, duidelijk laten
blijken dat ze niet tot het uiterste wensten te gaan. Noordkoreaanse militairen begonnen zich dan ook af te vragen in welke mate ze nog op Moskou
konden rekenen om hun land eventueel te verdedigen tegen mogelijke aanvallen van het zuiden. Vanaf 1963 kreeg in Noord-Korea een harde groep
militairen weer de bovenhand. We vermelden Kim Ch'ang hong (de toenmalige minister van defensie), Ch'oe kuang (hoofd van de generale staf van
het leger) en Ho Pong-hak (politieke hoofdcommissaris van het volksleger).
Tegen hen poogde een groep gematigde burgers op te komen die streefden
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naar de verdere economische ontwikkeling van het land. De escalatie van
de oorlog in Vietnam en de beslissing van Zuid-Korea om troepen naar
Zuid-Vietnam te zenden, deden de balans overslaan ten voordele van de
eerste groep. Van 1967 tot 1969 werd een geweldige inspanning gedaan om
de zware industrie en daardoor ook de defensie te versterken. Eén blik op
de defensie-uitgaven volstaat: in 1960-61 bedroegen ze slechts 19% van het
totale staatsbudget, maar in 1967-68 waren ze reeds tot 31,1% gestegen.
In 1969 echter werden de meeste leden van de harde groep weer van hun
posten ontheven en de defensie-uitgaven daalden meteen tot 17% van het
totale staatsbudget. Een nieuwe groep realistische economen legde opnieuw
de nadruk op de uitbreiding van de lichte en de consumptiegoederenindustrie en op de verbetering van de landbouw.
Het nieuw economisch zesjarenplan, dat zou lopen van 1971 tot 1976, voorzag echter nog een stijgingsritme van het BNP met 14%. Grote aandacht
werd besteed aan de lichte industrie en de consumptiegoederenindustrie,
die nu voor hun investeringen 22% van het staatsbudget toegewezen kregen. Daarbij werd het te bereiken streefcij f er voor de lichte industrie nogal
ambitieus gesteld, terwijl de produktie voor de meeste consumptiegoederen
tegen 1976 moest verdubbelen. Praktisch zou dat betekenen dat tegen 1976
126.000 ijskasten voor huishoudelijk gebruik, 110.000 wasmachines en
100.000 TV-apparaten geproduceerd zouden moeten worden. De produktie van graan zou moeten stijgen van 7 tot 7,5 miljoen metrieke ton. De lonen
van alle arbeiders in alle sectoren zouden gelijkgeschakeld moeten worden
en tenslotte zouden de lonen van de boeren nog steeds moeten stijgen met
50%!
Of het regime in staat zal zijn dergelijke streefcijfers te bereiken, is wel een
open vraag. De jaarlijkse groei zou dan 14% moeten bedragen, terwijl de
feitelijke groei van 1961 tot 1970 slechts 12,8% bedroeg, ofschoon de economische planning ruim 18% voorzien had.

Een groot aantal onzekere factoren
De groeicijfers liggen wel zeer hoog als we bv. de volgende tabel opstellen:
sectoren

1960
produktie

1970
streefcijfer

1970
produktie

1976
streefcijfer

elektriciteit
(in miljoen kwh.)

9.700

16.000-17.000

16.500

28.000-30.000

kolen x 1000 ton

12.000

23.000-25.000

27.500

50.000-53.000

790

2.200- 2.500

2.200

3.500- 3.800

700

1.500- 1.700

1.500

2.800- 3.000

2.400

4.000- 4.500

4.500

7.500- 8.000

staal x 1000 ton
kunstmeststoffen
x 1000 ton
cement x 1000 ton
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De produktie moet dus in de laatste zes jaar meer stijgen dan in de tien
jaar die eraan voorafgingen. In feite hangt deze ontwikkeling van vele factoren af.
Natuurlijk moet de internationale toestand wel zo zijn dat een rustige economische ontwikkeling mogelijk blijft. Op dit punt lijkt het vooruitzicht niet
ongunstig, gezien de toenadering tussen Peking en Moskou en gezien het
feit dat Noord- en Zuid-Korea meer en meer contact zoeken met elkaar.
Het voornaamste knelpunt blijft echter de dictatuur van Kim Il Sung: zal
het volk die blijven aanvaarden? We mogen inderdaad even vergeten dat hij
zijn volk gemobiliseerd heeft voor de verwezenlijking van een massaal ontwikkelingsmodel: in feite heeft Kim Il Sung ook een enorme personencultus ontwikkeld. Om de massa bewust te maken van haar eigenwaarde en
van de mogelijkheden die Noord-Korea heeft om op zichzelf te kunnen bestaan, heeft hij voortdurend naar de vijand gewezen en stelselmatig een
massale haatpsychose tegen de Verenigde Staten aangekweekt. We denken
hier aan de opera `Een zee van bloed', door Kim zelf geschreven, waarin
hij als hoogste waarde voor de Noordkoreanen de haat tegen de Amerikanen
voorstaat. We denken aan de kinderen in de kleuterscholen, die liederen
moeten aanleren waarin de Amerikanen met vernietiging worden bedreigd.
Kim zei zelf: `We moeten onze kinderen opvoeden in een geest van haat en
vernietiging'. Te pas en te onpas moet het de jeugd worden ingepompt dat
het hoogste goed voor een Koreaan erin bestaat soldaat te kunnen en te
mogen zijn ter verdediging van het Koreaans vaderland.
Als we ons tenslotte afvragen welke drijfveren Noord-Korea en dus Kim Il
Sung bezielen in hun sociaaleconomische politiek, dan moeten we daarbij
ongetwijfeld de buitenlandse politiek betrekken.

Buitenlandse politiek: isolationisme of internationalisme?
Op 4 november 1972 ondertekenden vertegenwoordigers van Zuid- en
Noord-Korea een akkoord waarbij de twee regeringen zich verplichtten
vijandelijke propaganda tegenover elkaar stop te zetten. Seoul en Pyongyang
hadden daarbij een mogelijke hereniging op het oog. Tot nog toe kan deze
Noord-Zuid overeenkomst beschouwd worden als een voorlopig einddoel
van de Noordkoreaanse buitenlandse politiek.
Wat Pyongyang met zijn buitenlandse politiek zoekt te bereiken, kan als
volgt samengevat worden: een zo goed mogelijke beveiliging van de nationale grenzen, zoveel mogelijk buitenlandse hulp (in casu van de Sovjet-Unie
en van China) als waarborg voor die veiligheid, een zo hoog mogelijke groeivoet van de economie (mede om het militair apparaat te versterken), een
versteviging van het internationaal imago van Noord-Korea door de hereniging van de beide Korea's (deze hereniging moet tot stand komen door,
volgens de voorwaarden door Kim Il Sung gesteld, het eigen economisch en
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sociaal model aan Zuid-Korea op te leggen), de eliminatie van het Zuidkoreaans regime door de eis dat de Amerikaanse troepen eruit worden teruggetrokken, en tenslotte de internationale erkenning van Noord-Korea, dat
dus dezelfde status verkrijgt als Zuid-Korea.
Wij zagen reeds met welke nadruk Kim Il Sung altijd de idee van het nationale zelfvertrouwen (chuch'é of het zichzelf helpen) heeft voorgehouden.
In de economische sector werd die wel behoorlijk verwezenlijkt, maar ook
op de buitenlandse politiek oefende ze een grote invloed uit. Toen de Sovjet-Unie in 1956 niet akkoord ging met de economische plannen van Kim
Il Sung, moest deze noodgedwongen teruggrijpen naar de idee van de zelfhulp. Deze idee kon trouwens wel eens een typische Koreaanse reactie zijn
op de talloze bezettingen waaronder dit land altijd te lijden heeft gehad.
Vandaar Kims houding, die zeer scherp tot uiting kwam vanaf 1956: NoordKorea is wel bereid hulp te aanvaarden, maar dan zonder condities die de
eigen souvereiniteit zouden aantasten. Kim was dan ook overgegaan tot de
ontwikkeling van de zware industrie. Hiermee belanden we dan bij de tweede
karakteristiek van zijn buitenlandse politiek: een permanente angst voor
de veiligheid van zijn eigen land en een chronisch gevoel van onzekerheid.
Dat klinkt wel enigszins verwonderlijk, want het was dan toch maar NoordKorea dat in 1950 Zuid-Korea binnenviel en tot in 1972 geprobeerd heeft
om zijn regime met geweld naar het zuiden te exporteren. Deze onzekerheid heeft ook bijgedragen tot de onvastheid van de buitenlandse politiek
van Pyongyang: een gebrek aan stabiliteit, dat voor buitenlandse waarnemers als een reeks bokkesprongen overkwam.
Het eerste stadium van deze politiek (van 1945 tot 1950) werd gekenmerkt
door een absolute Moskougezinde politiek. Dat was wel heel logisch, aangezien Noord-Korea zijn hele bestaan aan de Sovjet-Unie te danken had:
deze had het land gecreëerd en moest het economisch en militair (voorlopig
althans) in leven houden.
Het was ook de periode van de `speldeprik vijandschap' van Noord- tegenover Zuid-Korea. Pyongyang wilde zich per se meester maken van het zuiden en gebruikte daarvoor twee methoden. Aanvankelijk rekende het op
de Zuidkoreaanse Arbeidspartij, die het Zuidkoreaans regime moest ondermijnen en eventueel ten val brengen. Vervolgens, vanaf 1948 (toen de Arbeidspartij in Zuid-Korea verboden werd), opteerde Pyongyang voor een
tactiek die een soort nationaal gevoel, een nationaal bewustzijn tot stand
moest brengen onder de Zuidkoreanen, waardoor deze ervan overtuigd zouden geraken dat zowel de Noord- als de Zuidkoreanen hun problemen zélf
moesten oplossen, dat de vertegenwoordigers van de Verenigde Staten en
van de Uno Zuid-Korea zouden moeten verlaten, en dat er spoedig een eenheidsregering voor de beide Korea's zou moeten worden opgericht.
Deze politiek mislukte evenwel, en Kim Il Sung begon met de tweede fase
van zijn buitenlandse politiek, die van het gewapend optreden, met name de
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inval in Zuid-Korea en de daarop volgende oorlog tussen Noord en Zuid
die duurde van juni 1950 tot juli 1953. Deze mislukte poging om het zuiden
in te palmen bracht een breuk teweeg tussen de twee landsgedeelten en een
stijgende waakzaamheid (om niet te zeggen wantrouwen) tegenover elkaar.
De oorlog had nog andere pijnlijke gevolgen: de blijvende aanwezigheid
van Amerikaanse troepen in Zuid-Korea, en een groeiend besef van NoordKorea's onveiligheid en isolatie voor Kim Il Sung. Dit onbehagen werd nog
versterkt doordat de Noordkoreaanse leiders zich nogal vroeg begonnen
af te vragen of de Sovjet-Unie wel degelijk in staat was om ernstige hulp te
verlenen aan landen die tot het communistisch blok behoorden. Het waren
inderdaad de Chinezen geweest, die de Noordkoreanen uit de penarie hielpen toen de Koreaanse oorlog een nefaste wending nam. Verschillende experts zien trouwens in de mislukking van de Russische hulp in de Koreaanse oorlog de kiem van Kims ideeën over de zelfhulp.
Het volgend stadium in Noord-Korea's buitenlandse politiek (van 1954 tot
1960) werd gekenmerkt door een eerder neutrale houding tegenover ZuidKorea. Kim Il Sung moest inderdaad de krachten van zijn landgenoten
mobiliseren om de schade van de oorlog te herstellen. Op de conferentie van
Genève over Indo-China in 1954, deed Kim voorstellen voor een economische en culturele unie tussen noord en zuid. Hij stelde eveneens voor
alle buitenlandse troepen terug te trekken en de strijdkrachten van beide
landen te reduceren tot 100.000 man: de Chinezen stonden inderdaad op
het punt hun troepen uit het land terug te trekken. Maar tussen 1961 en
1965 werd deze politiek opnieuw gewijzigd. De toenemende spanning tussen
Peking en Moskou en de vrees van Kim Il Sung dat Noord-Korea eventueel niet meer zou kunnen rekenen op de steun van China of van de SovjetUnie in een mogelijk conflict met het zuiden, deden Noord-Korea's houding
opnieuw verstrakken: op economisch vlak ging de aandacht weer naar een
sterke groei van de zware industrie en van de produktie van militaire uitrustingsgoederen, en op het vlak van de buitenlandse politiek werd een nieuwe
strategie ontwikkeld om de revolutie in het zuiden te ontketenen.
Op het vierde congres van de Koreaanse Arbeidspartij kwam Kim Il Sung
voor de dag met zijn plan voor de verovering van Zuid-Korea. Hij voorzag
de vorming, in het zuiden, van een revolutionaire arbeidspartij, die in een
verenigd front allen zou samenbrengen die anti-Amerikaans waren. In drie
stadia zou dan de hereniging met Noord-Korea tot stand komen: eerst zouden de troepen van de Verenigde Staten teruggetrokken moeten worden,
vervolgens zou de macht in Zuid-Korea in handen moeten komen van een
volksfront, dat tenslotte de aanhechting bij Noord-Korea zou vragen.
In 1964 ontwierp Kim een revolutionaire actie die in het zuiden zou gevoerd worden door Noordkoreanen, Zuidkoreanen en buitenlandse guerrillero's. In Zuid-Korea werd hierop een Revolutionaire Partij voor de Hereniging met Noord-Korea opgericht.

A. F. van Peleghem
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Na een voorlopige dooiperiode in 1965, veroorzaakt door interne economische moeilijkheden, stortte Kim Il Sung zich opnieuw in een aperte en
bijna roekeloze vijandschap met Zuid-Korea. In 1967 en 1968 stegen de
aanslagen in Zuid-Korea aanzienlijk en op 21 januari 1968 werd door een
31 leden tellend commando een aanslag gepleegd op het leven van de Zuidkoreaanse president Park Ching Hee. In diezelfde maand werd de Amerikaanse Pueblo in internationale wateren gekaapt en op 15 april 1968, Kims
verjaardag, werd een Amerikaans vliegtuig neergeschoten.
Tezelfdertijd begon Kim een aantal oproepen te lanceren tot de leiders
van de landen van de Derde Wereld om ze op te zetten tegen de `perfide
imperialisten', waartoe hij vooral de Verenigde Staten rekende. `Trek de
linker en de rechter arm uit van het Amerikaanse imperialisme, trek het
linker en het rechter been uit van het Amerikaans imperialisme, en onthoofd het Amerikaans kapitalisme'.
Pyongyang wou zich klaarblijkelijk opwerpen tot hoofd van de antikoloniale en anti-imperialistische staten, tot vijand van het kapitalisme en tot
voorbeeld voor alle staten van de Derde Wereld, die naar een eigen leefmodel streefden. Daarmee gaf Kim tegelijk een veeg uit de pan aan het
adres van de Sovjet-Unie, die op diplomatiek vlak steeds meer contact
zocht met de Verenigde Staten, en aan het adres van China dat een politiek
volgde van te sterke ongebondenheid en van een doorgedreven niet-inmenging. Niettegenstaande zijn roekeloze politiek boekte Kim in de jaren 1966
tot en met 1968 zijn eerste diplomatieke successen: diplomatieke betrekkingen werden aangeknoopt met Syrië, Burundi, Somalië, Irak en ZuidYemen. Consulaire vertegenwoordigers werden uitgewisseld met Pakistan
en Frankrijk, en in Koeweit en Libanon werden handelsmissies geopend.
De geweldtaktiek van het noorden tegenover het zuiden blijkt duidelijk uit
de volgende tabel, die het aantal incidenten en slachtoffers weergeeft ten
gevolge van Noordkoreaanse activiteiten in het zuiden:

1970

1971

1965

1966

1967

1968

1969

incidenten
88
gewonden, doden 114
of gevangenen

80
112

784
785

895

188

181

84

841

156

104

119

1972 was praktisch een jaar zonder incidenten. In feite had deze geweldpolitiek voor Noord-Korea niet veel opgebracht. Ook de economie van
Zuid-Korea kende een enorme bloei en de buitenlandse investeringen lieten
zich niet afschrikken.
Vanaf 1969 werd de buitenlandse politiek van Pyongyang dan ook meer
gekenmerkt door een streven naar gematigdheid. Dit was reeds gebleken in
december 1968, toen een aantal hooggeplaatste militairen werd afgezet, en
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op 18 januari 1969, toen radio Pyongyang opriep tot een strijd tegen rechtse én linkse elementen van het regime. Vanaf dat ogenblik bestond er een
grotere onzekerheid t.o.v. de richting die de Noordkoreaanse buitenlandse
politiek zou uitgaan. Natuurlijk speelden hierin factoren een rol, die van
vèrstrekkende internationale betekenis bleken te zijn: de Nixon-doctrine,
het Amerikaans-Russische streven naar verstandhouding en de contacten
tussen Washington en Peking.
Noord-Korea weet nu dat het grotendeels op zichzelf aangewezen blijft: de
defensie-uitgaven bleven in de jaren zeventig op een goede 30 % van het
staatsbudget (ruim 850 miljoen dollar in 1970). Na de relatieve mislukking
van de buitenlandse politiek van Pyongyang zijn er opnieuw indicaties van
een eerder verzoenende houding van Kim tegenover Zuid-Korea. Op 12
augustus 1971 werd tussen Seoel en Pyongyang een overeenkomst bereikt
om families die in beide Korea's verspreid leven, te herenigen. In deze context past ook de oproep van Kim Il Sung tot de Afrikaanse en Aziatische
landen om het Koreaanse model over te nemen. Van 18 tot 20 december
1972 werd dientengevolge in Free Town, Sierra Leone, een seminarie gehouden over Kims theorieën van zelfhulp. Minder prettig was het feit dat
het personeel van de Noordkoreaanse ambassade in Colombo ijlings Ceylon
moest verlaten na de opstand van de ultralinkse studenten in april 1971.
Op 4 juli 1972 kwam tenslotte een akkoord tot stand tussen Noord- en
Zuid-Korea, dat in het noorden bekend werd onder de naam `Drie principes
voor een nationale hereniging die werden voorgesteld door de grote leider
kameraad Kim I1 Sung'.
Deze drie principes waren:
1. De hereniging kan enkel verwezenlijkt worden zonder invloed van buitenaf en zonder inmenging in elkanders interne aangelegenheden.
2. De hereniging moet door vreedzame middelen tot stand komen.
3. Beide landsdelen zijn het eens over de verklaring dat het Koreaanse
volk werkelijk een eenheid vormt, niettegenstaande het verschil in
nationale maatschappelijke structuren.
Als gevolg van deze overeenkomst werd tussen Noord- en Zuid-Korea een
coördinatiecommissie opgericht die de verdere uitbouw van een mogelijke
hereniging zou moeten uitpraten. Deze commissie werd gesplitst in vijf
afdelingen, die zich bezighouden met de politieke, militaire, diplomatieke,
economische en culturele implicaties van dit ontwerp.

Conclusie: bestaat er een Noordkoreaans model?
In het begin van dit artikel werd de vraag gesteld of Noord-Korea wel een
eigen maatschappelijk model bezit.
Zeker heeft het op economisch vlak spectaculaire resultaten te zien ge-
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geven. De buitenlandse politiek mag wellicht onrealistisch genoemd worden. De voortdurend aangewakkerde haatgevoelens tegen de Verenigde
Staten lijken nogal absurd: Kim Il Sung moet toch wel beseffen dat een
mobilisatie van de Koreaanse massa voor de eigen maatschappij niet uitsluitend kan blijven steunen op een zeer negatief motief, nl. de vrees voor
de vijandige buitenwereld. Dat deze vrees overdreven lijkt en men er ook
in Pyongyang niet meer zo zwaar aan tilt, blijkt mede uit het feit dat de
grondwet op het einde van 1972 werd gewijzigd: Noord-Korea beschouwt
Seoel niet langer als de hoofdstad van het éne Korea, maar aanvaardt deze
stad als de hoofdstad van Zuid-Korea. Noord-Korea schijnt daarmee zijn
souvereiniteitsaanspraken over Zuid-Korea zo niet opgegeven, dan toch
wel duidelijk afgezwakt te hebben.
Twee factoren zijn kenmerkend voor het communisme van Kim Il Sung: het
nationalistische streven en de idee van de zelfhulp in de theorie en de praktijk. Daarvoor heeft het in hoge mate de massa georganiseerd (het chuch'éprincipe). Hierdoor bood het Noordkoreaans communisme een alternatief
tegen de karakteristieken van de vooroorlogse Koreaanse maatschappij die
én afhankelijk was van het buitenland, én sterk verdeeld was in standen en
klassen. De grote sterkte en tevens de grote onzekerheid van het regime
hangt dan ook af van de vraag, in welke mate het de massa werkelijk vermocht te sensibiliseren. Het gaan naar de massa en het sensibiliseren van de
massa blijft het kernpunt van het systeem, zoals Kim het zelf uitdrukte:
`Onze beste instructeurs vormen de massa en de realiteit van het dagelijks
gebeuren. Alle partijkaders moeten in alle nederigheid van de massa leren,
en hun eigen communistisch gedrag verbeteren door hun werk tussen de
massa, en ze moeten hun ervaringen naar de massa uitdragen'.
Wat dit betreft heeft Kim zichzelf niet gespaard! Hij bracht duizenden bezoeken aan dorpen, fabrieken en landbouwcollectieven (minstens zestig bezoeken aan het modeldorp van Ch'ongsan-ni). Wel moeten we er hier dadelijk aan toevoegen dat de partijkaders de leidende rol blijven spelen. Naar de
massa, van de massa en terug naar de massa, betekende alleen dat de partijleiding de nodige informatie moest zoeken bij de massa, waaruit dan een
aantal gedragspatronen en werkmethoden konden ontstaan, die door diezelfde partijleiding aan diezelfde massa werden opgelegd.
Onze studie mondt uit in een dubbele vraag:
1— Wat zal er gebeuren na de dood van Kim Il Sung?
2 — Is het Noordkoreaans model zo zuiver Koreaans, biedt het een zo uitsluitend antwoord op de vooroorlogse Koreaanse problemen, dat het alleen
aangepast is aan de Noordkoreaanse mentaliteit? Of het eveneens geschikt
is voor andere maatschappijen, of het model overdraagbaar en exporteerbaar is, blijft vooralsnog de tweede, open vraag.

De katholieke charismatische beweging
in Amerika
Een godsdienst-sociologische analyse

John Auping S. J.

In de godsdienst-sociologische tijdschriften zijn het afgelopen jaar een aantal
studies verschenen over de katholieke charismatische beweging in Amerika
(zie bibliografie op 't eind). Aan de hand van deze onderzoekingen wil ik ingaan op een aantal vragen: wie nemen er deel aan deze beweging?; wat is
de vernieuwing die deze beweging brengt?; wat is hun sociale houding?

Wie nemen er deel aan de beweging?
Sinds het begin van de beweging op de campussen van Duquesne en Notre
Dame University, in 1967, is de beweging sterk gegroeid. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de aantallen deelnemers aan de jaarlijkse National Conference in
Notre Dame University: in 1968: 100; in 1969: 500; in 1970: 1300; in 1971:
5000; in 1972: 10.000; in 1973: 20.000. In juni 1973 waren er 1250 katholieke, charismatische gebedsgroepen in Amerika, met een totaal ledental
van 75.000.
De sociale afkomst van de deelnemers verschilt in doorsnee niet van de nietdeelnemers. De volgende tabel, waarin studenten-deelnemers aan de gebedsgroepen in de staat Michigan vergeleken worden met studenten-nietdeelnemers in dezelfde staat, toont de gelijke sociale afkomst (steekproefgrootte: n = 222):
studenten en gebedsgroepen:

niet-deelnemers deelnemers

vader heeft een college-graad i30% (n . 158) 34% (n — 64)
vader heeft een 'white-collar' beroept56%
61%
doorsnee inkomen van de ouders p. jaar $ 12.653,—
$11.521,—
In tegenstelling tot een populaire theorie bevestigen deze gegevens, dat deze
godsdienstige herleving geen compensatie vormt voor een sociaal-economische achterstelling (Harrison, 1974: 52; McGuire, 1974: 57; Fichter, 1974:
304).
1 Het niveau van een college is ongeveer gelijk aan de laatste twee jaar van ons
V.W.O. en de eerste twee jaar van ons universitair onderwijs.
2 Een 'white-collar' beroep, te onderscheiden van 'blue-collar' beroepen, is ongeveer
gelijk aan een gesalarieerde baan, te onderscheiden van loondienst.
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Ook zijn er geen verschillen in reactie op de beweging tussen mensen die in
de tijd voor de kennismaking psychotherapeutische hulp zochten of een
spirituele crisis doormaakten, en hen bij wie dit niet het geval was (Harrison,
1974: 56). Noch sociaal-economische, noch psychische deprivatie verklaart
dus deze godsdienstige herleving.
In de steekproef uit de staat Michigan (waar de beweging haar centrum heeft
in de Word of God Community in Ann Arbor) was vijftig procent van de
deelnemers student, een kwart was priester, zuster of priesterstudent, en
een kwart had een ander beroep.
De vraag rijst of er toch niet enigerlei predispositie is die een gunstige of ongunstige eerste reactie op de beweging beïnvloedt. Dit is inderdaad het geval
(Harrison, 1974: tabellen 1 en 3).

Wat is de vernieuwing die deze beweging brengt?
De predispositie die een gunstige eerste reactie in de hand werkt, wijst reeds
in een richting die door alle auteurs wordt opgemerkt, namelijk, dat de
deelname aan de kerkelijke sacramenten en devoties door de deelname aan
de gebedsgroepen gestimuleerd worden. Van alle onderzochte kenmerken
is de frequente of dagelijkse mis het kenmerk waarin deelnemers aan de gebedsgroepen het sterkst verschillen van niet-deelnemers. De deelname aan
de eucharistie is dus het kenmerk met het sterkste onderscheidende vermogen. In de steekproef uit Michigan was de frequente of dagelijkse mis een
gewoonte van 3% van de studenten-niet-deelnemers en van 54 % van de
studenten-deelnemers. Oudere deelnemers aan gebedsgroepen in de staat
New Jersey bevestigden, dat zij door de deelname aan de gebedsgroepen de
waarde van rozekrans en aanbidding van het Heilig Sacrament herontdekt
hadden (McGuire, 1974: 60). Veelvuldige communie en frequente lezing
en meditatie van de Heilige Schrift worden door de deelname aan de
prayermeetings gestimuleerd, zo bleek ook in een nationale survey (Fichter,
1974: 305). En mede naar aanleiding van een participerende observatie aan
gebedsgroepen in de staat California merkt Thompson op, dat de katholieke
charismatische beweging zich onderscheidt als een vernieuwing die zich
niet kenmerkt door verwerping van bestaande vormen, maar door een verdiepte beleving ervan:
`Voor godsdienstige instituties, zoals de Katholieke Kerk, stelt zich een fundamenteel dilemma, dat men als volgt kan formuleren: Hoe kan een godsdienstige institutie bereiken, dat ze tegelijk doordrongen wordt van de ervaring van het Transcendente, èn continuïteit waarborgt? Dit dilemma wordt
in de praktijk opgelost door een objectivering van de Godservaring in religieuze symbolen (...). Deze religieuze symbolen kunnen voor volgende
generaties vormen worden zonder doorleefde betekenis (...). (In de katholieke charismatische beweging vinden we) een beweging waarin het ant-
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woord van de deelnemers op ondoorzichtige symbolen niet bestaat in de
verwerping van de symbolen (revolte, afscheiding), maar veeleer in het hergeven van leven aan deze godsdienstige symboliek. De verflauwde symbolische vormen schijnen begrepen en tot nieuw leven gebracht te worden, alsof
de oorspronkelijke religieuze ervaring op een of andere wijze herontdekt is,
en de traditionele godsdienstige symbolen gebruikt worden om deze zelfde
religieuze ervaring uit te drukken, mee te delen en te verdiepen' (Thompson,
1974: 327).
Het is hier de plaats om op te merken, dat de katholieke charismatische beweging in Amerika ook ontstaan is uit een groep studenten en wetenschappelijke medewerkers die regelmatig samenkwamen voor gebed, om langs
die weg de kerkelijke liturgie meer van Geestkracht te vervullen. En de beweging verstaat zichzelf ook zo. In een recent in het Nederlands vertaald
essay van Stephen Clark, een van de personen a.an de oorsprong van de beweging en een leider van de Word of God Community in Ann Arbor, getiteld Vervuld van de Geest, omschrijft hij de vernieuwing die de beweging
brengt als volgt: `Plotseling gaan veel aspecten van de christelijke waarheid
voor hen leven. Zij lezen de Schrift, en passages die van tevoren saai waren,
worden nu bladzijden die met veel belangstelling worden gelezen. Zij gaan
naar de H. Mis, maar gebeden die ze van tevoren `maar gezegd' hadden,
worden nu geladen met betekenis' (Clark: 39).
Na het voorgaande zal het niet verbazen, dat ook de inhoud van de geloofsopvatting van de deelnemers aan de beweging niet afwijkt van Vaticanum
II. Uit de bovengenoemde nationale survey blijkt, dat men de werkelijke
tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie beaamt, alsook `paus Paulus VI als de onfeilbare plaatsbekleder van Christus' (Fichter, 1974: 305), en
het priesterschap als onmisbaar voor de beweging beschouwt.
Een vergelijkend onderzoek van `underground church' groepen en charismatische gebedsgroepen in New Jersey leerde, dat `de katholieke Pentecostals, anders dan de underground church, zichzelf niet zien als dissenters
in zaken van de geloofsleer, maar juist proberen aan te tonen, dat hun
benadering solide traditioneel is' (McGuire, 1974: 60). Zo wordt bijvoorbeeld het `doopsel in de Geest' niet gezien als een remplagant van het sacrament van het doopsel, maar als een meer of minder distincte Geesteservaring, die `iemand een nieuwe relatie met de H. Geest geeft, die hem in staat
stelt vlugger en gemakkelijker in heiligheid te groeien dan hij uit zichzelf
zou kunnen doen' (Clark: 40). Clark pleit, consequent, voor een integratie
van de Geestesdoop en het sacrament van het vormsel, te bereiken door een
passende voorbereiding daartoe (Clark: 87-105).
Een ander verschil was, dat de `underground church' groepen `zich niet gebonden voelden het eens te zijn met of te gehoorzamen aan de kerkelijke
autoriteiten', terwijl de katholieke charismatici `een hoge mate van respect
voor de kerkelijke autoriteit hadden (...) en actief zochten naar priesters
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om zich aan hun groepen te engageren' (McGuire, 1974: 61). Meer dan de
helft van de deelnemers was zelfs bereid eventueel te `gehoorzamen tot de
dood' (Fil. 2, 8), d.w.z. hun gebedsgroepen op te geven als hun bisschop dat
zou wensen (Fichter, 1974: 306). In feite scharen de Amerikaanse bisschoppen zich met enige reserve achter de beweging en sommigen nemen er actief
aan deel. Men constateert zelfs `een toenemende band met de katholieke
geestelijkheid' (Harrison, 1974: 51) in de loop der jaren. Juist bij de leidende figuren in de beweging is dit opvallend. Ralph Martin, ook een van de
personen aan de oorsprong van de beweging, en uitgever van New Covenant, het orgaan van de beweging, merkt met voldoening op, dat mensen
van de klassieke Pinksterbeweging onder invloed van de katholieke charismatische beweging `belangrijke dingen beginnen te leren, zoals de eenheid
in het Lichaam van Christus en gezag en onderwerping (important things
like Unity in the Body of Christ and authority and submission)' (New Covenant, september 1974: 5). En volgens de boven reeds geciteerde Stephen
Clark trekt de Geesteservaring naar de Katholieke Kerk toe: `Als alles op
de juiste manier zou werken, zouden alle christenen, feitelijk alle mensen,
tot de Katholieke Kerk behoren' (Clark: 102).

Wat is hun sociale houding?
Ik maak onderscheid tussen persoonlijke contacten en de houding ten opzichte van sociale problemen.
Met betrekking tot de persoonlijke contacten is opmerkelijk, dat een gunstige eerste reactie op de beweging positief beïnvloed bleek door een in de
tijd aan de kennismaking voorafgaande behoefte aan christelijke verdieping
van de contacten (Harrison, 1974: 55). In de steekproef uit Michigan bleek
voorts dat van de studenten-niet-deelnemers 68% ongehuwd was, en van
de studenten-deelnemers 98 % . Deze grote frequentie van het ongehuwd zijn
bij de deelnemers stond niet los van een beweging naar onhuwbaarheid om
het Rijk van God, die bijvoorbeeld bleek in het feit dat 7% van de mannelijke studenten-deelnemers in de steekproef uit Michigan priester wilde worden, en 1% van de vrouwelijke deelneemsters religieus zuster. Leidende persoonlijkheden in de beweging, zoals Ralph Martin en Stephen Clark, hebben
ook gekozen voor het celibaat, maar zijn leek.
Het gemeenschapsaspect van het christen zijn krijgt in de beweging sterke
nadruk en men geeft er soms gestalte aan door metterdaad in gemeenschappen te gaan leven die gemodelleerd zijn naar de beschrijvingen die men
vindt in de Handelingen van de Apostelen. Er zijn bijvoorbeeld gemeenschappen waarin enige echtparen leven in gemeenschap van goederen. Gemeenschappelijk ochtend- en avondgebed, en Schriftlezing vormen eveneens
een belangrijk aspect van de groepsvorming.
De houding ten opzichte van sociale problemen steekt positief af bij die van
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de gemiddelde Amerikaan. Van de deelnemers aan de beweging was 90%
voorstander van de instelling van een ziekenfonds (medicare program),
86% was voorstander van rassenintegratie op scholen en 77% wilde een
wettelijk vastgelegd minimumloon (Fichter, 1974: 306-307).
Sociale geëngageerdheid uit zich vooral in directe sociale hulpverlening,
bijvoorbeeld aan drugverslaafden. Er blijkt ook een zekere afkerigheid van
demonstraties te bestaan bij de studenten-deelnemers, waarin deze zich
bleken te onderscheiden van de studenten-niet-deelnemers.
Een belangrijke sociale activiteit is de evangelisatie, door middel van persoonlijke contacten, door overreding om aan de prayermeeting deel te nemen, en door publikaties en bijeenkomsten.
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Kissingers buitenlands politiek
systeem'

L. L. S. Bartalits

Dr. Henry Kissinger is de meest gevierde en meest controversiële diplomaat
van onze tijd. De weg naar de macht werd voor hem geopend door de presidentsverkiezingen van 1968. Kissinger slaagde er binnen vijf jaar in een
zo geweldige reputatie op te bouwen, dat hij in het begin van 1974 door vele
critici van Nixon beschouwd werd als de enige die een president die door
Watergate in discrediet was geraakt, nog legitimeerde. Voor een man met
zijn achtergrond -- een vluchteling uit Duitsland van de jaren dertig, een
jood — was het een ongehoorde sprong.
Kissinger arriveerde in Washington op een internationaal gezien zeer gelegen moment. Hij zag in dat de Verenigde Staten en de wereld in een roerig overgangsstadium waren. De Amerikanen begonnen voor het eerst in
hun na-oorlogse geschiedenis te begrijpen dat er grenzen waren aan de
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macht van de Verenigde Staten en dat het noodzakelijk was wegen te vinden
om de spanningen te verminderen. De Amerikanen beschouwden zichzelf
niet langer als de politieagent van de wereld. De lange frustrerende jaren van
de oorlog in Vietnam hadden het beeld dat Amerika van zichzelf had, veranderd, maar nog belangrijker was, Amerika had het strategische overwicht
dat het eens had, verloren. De Sovjet-Unie en de Volksrepubliek China
stonden vijandiger tegenover elkaar dan tegenover de Verenigde Staten. Een
monolitisch blok van communistische landen, waarbij het Kremlin de toon
aangaf, was gebleken een verkeerde interpretatie van de geschiedenis te zijn.
Van nog groter belang was het, dat het conflict tussen Moskou en Peking in
combinatie met hun binnenlandse problemen de Sovjet-Unie had aangespoord om de confrontatiepolitiek tegenover het Westen te matigen en de
Chinese leiders ertoe had gebracht om hun politiek van isolement te herzien.
Gedurende de jaren zestig hadden de Westeuropese landen en Japan hun
economische vitaliteit herwonnen en zij waren in staat om internationaal een
grotere rol te spelen. De wereld scheen op weg te zijn naar nieuwe verhoudingen. Voor Kissinger vormden al deze internationale veranderingen tezamen een uniek moment in de geschiedenis. Hij beschouwde de keuze van
het juiste moment van doorslaggevend belang.
De spectaculaire successen die dank zij de politieke methoden van dr.
Kissinger onder andere in het Midden-Oostenconflict gedurende de eerste
helft van het jaar 1974 werden geboekt, deden niet alleen de hoop op een
betere wereld herleven, maar hebben tevens de aandacht gevestigd op de
denk- en werkwijze van de persoon van de huidige Amerikaanse minister
van buitenlandse zaken.
Bekend is dat zijn enkele jaren geleden gedane uitspraken ten aanzien van
het Amerikaanse buitenlandse beleid een sterk apodictisch karakter hadden, terwijl thans in Kissingers politiek beleid een synthese tussen theorie en
praktijk is te onderkennen met het voorop gestelde doel om ten behoeve van
dit beleid tot een nieuwe politieke structuur te komen.
Kissingers kritiek betrof in hoofdzaak het pragmatisme in de Amerikaanse
buitenlandse politiek, hetgeen de ontwikkeling van een beleid op lange termijn onmogelijk maakte. Dit pragmatisme werd door hem toegeschreven
aan de omstandigheid dat de politieke elite van Washington voornamelijk
bestaat uit juristen en economen, die afkerig staan tegenover abstracte probleemstellingen en hypothetische argumenten, hetgeen niet alleen tot gevolg
heeft gehad dat politieke problemen op een ad-hoc-basis werden opgelost,
maar dat ook relevante historische factoren hierbij weinig gewicht in de
schaal legden.

Analyse van de Russische buitenlandse politiek
Kissinger heeft eveneens de buitenlandse politiek van Amerika's voornaam-
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ste tegenspeler, de Sovjet-Unie, aan een kritische analyse onderworpen. Bij
zijn analyse van de Russische bedoelingen maakt Kissinger alle mogelijke
zwenkingen naar de verschillende denkrichtingen welke de meeste mensen
tot een wat welwillender opvatting jegens het Kremlin brengen. De SovjetUnie wordt beperkt door haar angst voor nucleaire klappen en haar vrees
voor China; zij heeft haar revolutionaire élan verloren en de ideologie is dus
geen betrouwbare gids meer voor haar handelwijze; de Kremlinleiders zijn
voorzichtige mannen, die geen risico's meer aandurven. Dit alles, aldus Kissinger, betekent dat de Russische agressie bij voorkeur niet meer een massale doorbraak in Centraal-Europa kan zijn (zoals tijdens de hoogtijdagen
van de koude oorlog elk moment verwacht werd), noch een plotselinge
greep naar een stuk land (wat de afgelopen twintig jaren voor NATO-planners een obsessie is geweest), maar die agressie heeft de vorm aangenomen
van wat Kissinger noemt een 'combination of military, psychological and
political pressures that always stop well short of the total confrontation that
Hitler produced and which puts much greater strain on the political leadership and on the cohesion of the non-communist countries'.
Volgens Kissinger is die Russische strategie van maximumdruk tegen het
Westen de afgelopen 15 jaar niet veranderd. Deze denkwijze overleefde de
ontwikkeling van het conflict tussen de Sovjet-Unie en de Volksrepubliek
China, de val van Chroesjtsjov, de opkomst van Brezjnev en een aantal
veronderstelde détentes. Het is wellicht deze doctrinaire inflexibiliteit welke
een collega in Harvard Kissinger deed beschrijven als `More hard line on
the Soviet Union than anyone else who has ever gone to Washington from
here'.
Kissingers argumenten betreffen zowel het gedrag van de Russische Communistische Partij als instituut als de mentaliteit van de afzonderlijke leiders. Dr. Kissinger gelooft dat de Sovjet communistische partij belang heeft
bij het scheppen van spanning in het buitenland en dat dit eerder voortspruit
uit een gevoel van onzekerheid in eigen land dan uit een bepaalde overtuiging. Volgens Kissinger is er in een ontwikkeld land geen taak voor de
Communistische partij weggelegd om te besturen, zodat zij zich noodgedwongen moet concentreren op conflictstimulering. De Kremlinleiders mogen dan als regeerders door een besef van strategische prioriteiten worden
geleid, waardoor zij aan het conflict met China de eerste prioriteit geven,
als partijleiders zullen zij — beducht voor hun overtolligheid in eigen land —
in feite bestaande spanningen exploiteren.
De wijze waarop de Kremlinleiders de wereld zien, reflecteert ten dele de
wijze waarop die leiders elkaar beloeren en is ten dele het produkt van een
sterk door ideologie bepaalde mentaliteit. De Sovjetleider identificeert
veiligheid minder met good-will dan met een machtsevenwicht en hij zal
altijd weer in de verleiding komen aan de macht en invloed van die landen
afbreuk te doen die door omvang en structuur mogelijke concurrenten van
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de Sovjet-Unie zijn.
Bij zijn kritische analyse van de Russische buitenlandse politiek kwam Kissinger tot de bevinding dat door de toekenning van het primaat aan objectieve factoren als maatschappijstructuur, economisch systeem en klassenstrijd het streven naar absolute veiligheid een allesoverheersende betekenis
heeft gekregen.
Deze overheersende factor maakt dat onderhandelingen tussen Oost en
West een gecompliceerd karakter dragen en dat eventuele concessies slechts
uit praktisch en niet uit ideologisch oogpunt worden verleend.

Functionering van het evenwicht
Iemand als Kissinger, die vooral in de functionering van het evenwicht geinteresseerd is, maakt zich dan ook niet in de eerste plaats zorgen over het
overbruggen van de bestaande achterstanden door de eventuele tegenstander. Nu het niet gelukt is de Sovjet-Unie voorgoed op achterstand te zetten
en zij erin is geslaagd een geloofwaardige maritieme atoomstrijdmacht te
ontwikkelen alsmede het probleem van de bouw van de MIRV (de veelkoppige atoomraket) op te lossen, legt Kissinger zich bij die situatie neer en
probeert er het beste van te maken.
Dat beste wil zeggen dat het voor het evenwicht eigenlijk wel goed is dat de
Sovjet-Unie een maritieme atoomstrijdmacht ontwikkelt. Voorlopig zijn de
oceanen de enige wezenlijk veilige schuilplaatsen voor de atoomstrijdkrachten, waardoor de geloofwaardigheid van de afschrikking kan worden gehandhaafd. De redenering gaat op dat hoe geloofwaardiger de afschrikking
van een bepaalde atoommogendheid is, des te beheerster deze in tijden van
spanning zal opereren.
Gecompliceerder ligt het bij de MIRV. Weliswaar betekent het gegarandeerde doordringingsvermogen van dit wapen ten opzichte van een vijandelijke verdedigingsgordel voor de bezitter versterking van de geloofwaardigheid van afschrikking. Maar tegelijkertijd vormt het MIRV-systeem door
zijn sterk toegenomen nauwkeurigheid en doeltreffendheid het belangrijkste
potentiële evenwicht: het eventuele vermogen om een eerste beslissende slag
uit te delen zou aan de MIRV ontleend worden.
Twee jaar onderhandelen sinds het zogenaamde SALT-1 (akkoord tot beheersing van strategische wapens) in juni 1972 heeft uit dit dilemma geen
uitweg gewezen. Met vereende krachten, aldus Kissinger in Moskou, moet
nu worden geprobeerd om althans tot 1985 de deksel op de ketel te houden.
Toegenomen zelfverzekerdheid aan beide kanten kan hierbij behulpzaam
zijn, maar zij kan evengoed in overmoed ontaarden. Het dreigend beeld dat
Kissinger op 3 juli 1974 in Moskou schetste — dat wanneer niet vóór 1977
een nieuw akkoord wordt gesloten tot verdere beheersing van de nucleaire
aanvalswapens, een explosie van technologie en wapenproduktie het ge-
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volg zal zijn, waarbij de kansen op het uitbreken van een atoomoorlog onvoorstelbaar zijn -- moet serieus genomen worden.

Politiek concept op lange termijn
Volgens Kissingers zienswijze vereisen de moderne wereldpolitieke verhoudingen ook nieuwe methoden van aanpak, waarbij in het bijzonder een
vastomlijnd politiek concept op lange termijn in de plaats dient te komen
van de huidige pragmatiek. Dit politiek concept betreft in feite de begrippen legitimiteit van de macht, internationale ordening, evenwicht van krachten en stabiliteit, welke begrippen historisch terug te voeren zijn tot de politiek van Metternich en Lord Castlereagh, die op het congres van Wenen van
1815 werd gehanteerd teneinde op de puinhopen van het Napoleontische
imperium een nieuwe vredelievende wereldconstellatie op te bouwen.

Tegenstelling tussen de revolutionaire macht en de legitieme macht
Voor Kissinger was het belangrijkste probleem waartegenover het Congres
van Wenen zich gesteld zag, de tegenstelling tussen de revolutionaire macht
en de legitieme macht, of wel tussen een onstabiel en een stabiel internationaal systeem. Een stabiele vredesordening vereist immers een algemeen
aanvaarde legitimiteit en zodra een staat deze internationale ordening en
legitimiteit niet nakomt, ontstaat er een revolutionaire verhouding met de
andere staten.
Een dergelijke situatie houdt in dat het niet meer gaat om bijlegging van
interne geschillen binnen het systeem, maar om het systeem zelf. Hoewel de
revolutionaire staat zich niet direct bedreigd voelt, streeft zij toch naar absolute veiligheid, waardoor men te maken krijgt met een instabiele internationale situatie, waarin de normale diplomatie niet meer tot haar recht
kan komen.
Een meer gematigde vorm van revolutionaire macht werd, volgens Kissinger, door het staatsmanschap van Bismarck gedemonstreerd. Bismarck toch
presteerde het om de Duitse eenheid tot stand te brengen zonder dat de
toenmalige statenconstellatie ineenstortte.
Hoewel Kissinger categorisch elke aantijging afwees dat er tussen hem en
Metternich overeenkomst zou bestaan, vallen er toch historische aanknopingspunten in zijn politiek beleid op te merken. Zo blijkt het XIXe-eeuwse
voorbeeld van de instandhouding van het machtsevenwicht aantrekkelijk te
zijn en opmerkelijk is Kissingers zienswijze dat men een internationale ordening tot stand zal dienen te brengen alvorens men hiertoe gedwongen zal
worden.
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Ontstaan van een politieke multipolariteit
Bij zijn politiek systeem gaat Kissinger uit van de premisse dat ofschoon de
militaire bipolariteit tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie zal voortduren, dit het ontstaan van een politieke multipolariteit niet zal kunnen verhinderen. In dit opzicht spreekt de aanduiding van een vijfhoeks machtsverhouding in Nixons jaarlijkse Foreign Policy Report van 1973 aan het
Congres boekdelen. Tegen deze achtergrond moeten dan ook de Amerikaanse activiteiten worden gezien als de totstandbrenging van de RussischAmerikaanse overeenkomst tot uitbanning van een atoomoorlog van juni
1973, de voortgezette contacten met de Volksrepubliek China, de herhaalde
oproepen tot Japan om een meer adequate plaats in de wereldverhoudingen
in te nemen en de wens tot herformulering van een Atlantisch deelgenootschap.
Men moet zich echter afvragen of dit vijfhoeks concept met de realiteit in
overeenstemming is. Hoewel de hierboven genoemde overeenkomst tot uitbanning van een atoomoorlog, die in feite een consensus over de bestaande
rivaliteit tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten moet worden geacht, de crisis in het Midden-Oosten binnen de perken wist te houden, zal
men toch ten aanzien van een vijfhoeks machtsconcept in het licht van de
bestaande realiteit rekening dienen te houden met een aantal ongewisse
factoren.
Zo zou de Chinese Volksrepubliek een revolutionaire macht kunnen ontwikkelen en kan de situatie in het Midden-Oosten zich in die zin wijzigen
dat de crisisbeheersing van de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten wordt
doorbroken. Ongewisse factoren bestaan er ook met betrekking tot Japan,
om nog maar te zwijgen over de situatie in Europa. Aangezien een criticus
van de 'balance of power', Stanley Hoffmann, schreef dat voor een effectief
systeem van machtsevenwicht een gemeenschappelijk spraakgebruik en
overwegingen primaire voorwaarden zijn, is het naar onze mening beter in
navolging van Alastair Buchan te spreken van een 'balance of prudence'.
Bedreiging van de veiligheid
Volgens Brzezinski verandert heden ten dage de historische samenhang in
haar kern subjectief en objectief. De objectieve verandering kenmerkt zich
door een materiëler geaarde werkelijkheid, de subjectieve door een groeiende verschuiving van de grondprincipes.
Bijna 150 jaar lang is de vooruitgangsgedachte leidinggevend geweest voor
het handelen van de meeste westelijke landen. Voordien is een langzame en
nauwelijks waarneembare verandering kenmerkend geweest. Uit de tegenstrijdigheden die zich in het begin van de 19e eeuw in West-Europa openbaarden, groeide evenwel de gedachte dat verandering goed is, omdat ver-
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andering vooruitgang betekent. Zij kreeg allereerst gestalte in het liberalisme en later in het wedijverende marxisme. Beide wijden zich aan de vooruitgangsgedachte. Momenteel echter openbaart zich een in wezen pessimistische toekomstverwachting (`Grenzen van de groei'). De gedachte aan verval verdrijft de vooruitgangsgedachte. Daarmee vermindert enerzijds het
dogmatische fanatisme, anderzijds dreigt een passief pessimisme te ontstaan.
Daarnaast geraakte de bestaande internationale orde in een crisis. Deze
orde, in de jaren tussen 1945 en 1949 tot stand gebracht en gesymboliseerd
door het Atlantische Bondgenootschap, berust op vier grondprincipes:
1-- de overeenkomst tussen de nauwere Atlantische samenwerking en een
verenigd Europa;
2 -- de onafwendbaarheid van een steeds onmiskenbaarder wordend vrijhandelssysteem en een toenemend liberaal wereldgeldstelsel;
3 — de afzijdigheid van de communistische wereld van de internationale
orde;
4 -- een samenwerkingsverband tussen de geïndustrialiseerde westelijke landen en de ontwikkelingslanden, dat laatstgenoemden voortdurend zal moderniseren en democratiseren.
Deze principes zijn momenteel erg dubieus. De verenigbaarheid van een
streven naar een Atlantisch bondgenootschap met een Europese eenwording
is veeleer onjuist gebleken. En medewerking van Japan is hoogst onzeker
geworden. In de economische ordening interveniëren de staten steeds meer,
zodat zij steeds sterker gepolitiseerd worden en hoge groeicijfers niet meer
gegarandeerd zijn. Voor de Sovjet-Unie is een actievere rol in het internationale gebeuren mogelijk, met daarmee gepaard gaande de mogelijkheid de leden van de internationale orde tegen elkaar uit te spelen. De politieke bewustwording van de ontwikkelingslanden dreigt de bestaande, zeer
beperkte samenwerking te vernielen en de wereldeconomie aan een toenemende belasting bloot te stellen.
De gevolgen zijn de kleinere en moeilijker te verdelen `economische koek',
een toename van deelbelangen ten koste van gemeenschapszin, een afnemende hoffelijkheid en bereidheid tot compromissen, een bedreiging van het
onderlinge vertrouwen, een verzwakking van de moderne democratieën,
ernstige betalingsbalansmoeilijkheden en een toenemende economische en
politieke concurrentie tussen de industrielanden. Gezien het volledig ontbreken van enige ervaring in het oplossen van conflicten tussen democratische regeringen zal het waarschijnlijk veel moeilijker zijn eenzijdige en
nationalistische tendenties van ondemocratische krachten te bestrijden. Het
is daarom niet overdreven te spreken van een diepgaande crisis van de tegenwoordige democratie.
Hoe gedraagt de Sovjet-Unie zich politiek tegenover het Westen? De veronderstelling dat de wereld zich in een contrarevolutionaire fase bevindt,
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werkte in de jaren 1966-1970 verwarrend en kreeg in 1971 gestalte in een
nieuwe strategie, waar betrokkenheid met pseudo-revolutionaire bewegingen is vervangen door een politiek van `transcontinentalisme.
Voor deze politiek, die zich sterk op het Eurazische continent richt, zijn vijf
elementen bepalend:
a — isolering van de Volksrepubliek China;
b — vergroting van de Russische invloed in Zuid-Azië, speciaal in India;
c — vergroting van de Russische invloed in het Midden-Oosten;
d — politieke aanmoediging van het neutralisme in West-Europa, zonder
een directe militaire bedreiging van de Westeuropese landen;
e — een ontspanning met de Verenigde Staten als zeer essentiële voorwaarde voor ten minste drie van de vier bovengenoemde elementen.
Beantwoordend aan een beperkt `disengagement' houdt deze politiek rekening met de realiteiten en is zij een compromis tussen een nog verdergaande
toenadering met het westen en een zelfbewuste houding. De ontspanning
is beperkt. De klassenstrijd gaat onverminderd door. Een economische samenwerking is mogelijk.
Ondertussen is de contrarevolutionaire fase voorbij. Dit maakt het voorbarig
de ontspanning aan te duiden als duurzaam fundament voor een nieuwe
vredesregeling. Veeleer is de ontspanning in wezen beperkt en instabiel vanwege onze onbekendheid met de gedachtenwereld van de nog jonge mensen,
met de rol van lastige groeperingen en met nationale spanningen. Volgt op
de contrarevolutionaire fase een rustiger tijdvak? In elk geval zal de SovjetUnie weloverwogen reageren. Haar grotere macht zal haar in de toekomst,
bij minder stabiele verhoudingen, een sterker politiek en diplomatiek houvast geven. In haar strategie zal zij de optie tussen oorlog en vrede open
laten.
Volgens Brzezinski zal het Westen vóór alles een kwalitatieve onevenwichtigheid moeten vermijden ter voorkoming van politieke onevenredigheden.
Het zal op een breed front ontspanning moeten bedrijven om deze na een
misschien langere tijd vollediger en duurzamer te doen zijn. Tenslotte zal
het veel sterker bezorgd moeten zijn om de structuur van de internationale
orde in haar totaliteit.

Het dilemma van de democraat
Volgens de woorden van Alexis de Tocqueville vereist buitenlandse politiek nauwelijks een van die kwaliteiten welke een democratie bezit: zij vereist
integendeel een volmaakt gebruik van bijna al die faciliteiten welke aan de
democratie ontbreken. Een democratie is niet in staat de details van een
belangrijke onderneming te regelen, een bepaald plan dóór te zetten, het
uit te voeren tegen ernstige obstakels in. Zij kan haar maatregelen niet geheim houden en zij zal de gevolgen niet met geduld afwachten. Dat zijn
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kwaliteiten die meer in het bijzonder behoren bij een individu of een aristocratie; en dat zijn nu juist de middelen waardoor een individueel volk een
dominerende positie bereikt.
Alexis de Tocqueville heeft dit 140 jaar geleden geschreven met betrekking
tot de Verenigde Staten van president Jackson, maar het is evenzeer van
toepassing op Fords Amerika of Wilsons Engeland. Minister Kissinger heeft
begin maart jl. in Londen zijn ongenoegen gespuid over de interventies van
het Amerikaanse Congres in zijn grote plannen. Men zei dat zijn gastheren
— leden van het Britse kabinet — hun medeleven hebben betuigd en hun ongerustheid over het effect van die onvergeeflijke uitvoering van democratische rechten met hem hebben gedeeld, blijkbaar vergetend dat zij zelf een
nog veel verdergaande interventie toelaten in de vorm van het referendum
over het Europese-Gemeenschaplidmaatschap.
Kunnen democratieën een bevredigende buitenlandse politiek voeren in onze moderne tijd, nu a) de wereld een ingewikkeldheid zonder weerga is gaan
vertonen, en b) onder `democratie veel meer inspraak wordt begrepen dan
vroeger? Zo'n vraag stellen politici natuurlijk niet hardop, want dan zouden
zij in alle eerlijkheid verplicht zijn er een negatief antwoord op te geven en
dat gaat eenvoudig niet.
Het is bijna belachelijk de Britse parlementsdebatten te lezen (inzake het te
houden referendum) zonder ook maar één spreker aan te treffen die zich
tegen deze procedure principieel verzet en durft op te merken dat de kiezers
te slecht geïnformeerd zijn om hun oordeel te kunnen vertrouwen.
Van zijn kant was minister Kissinger niet wezenlijk bereid de Tocqueville
na te praten, al moest hij het wel gloeiend eens zijn met de kritiek dat de
Amerikaanse constitutionele praktijken voor wat de buitenlandse politiek
betreft bijna gedoemd zijn het landsbelang tegen te werken.
Welke zijn de feiten? Kissingers hachelijke positie is ontstaan door de plotselinge `opstand' van het nieuwe Congres (sinds januari 1975 in functie), dat
weigerde op Fords verzoek om fondsen voor munitie ten behoeve van Cambodja en Zuid-Vietnam in te gaan en dat aandrong op stopzetting van de
hulp aan Turkije als straf voor de Turkse acties ter zake van Cyprus. Meer in
het algemeen waren (en zijn) er tekenen die erop wijzen dat Kissingers détente-beleid met de Sovjet-Unie, zijn Midden-Oostenpolitiek en ook wel
zijn energiebeleid onder het vuur van het Congres kwamen (en komen).
Wie de stijl en argumenten van Kissinger kent, weet hoe deze over die ontwikkeling moet denken. Zoals Anthony Hartley in een uitstekend geschriftje (American Foreign Policy in the Nixon Era) opmerkte, is het wezen van
Kissingers diplomatieke filosofie een uiterste beweeglijkheid in strategie en
tactiek en een volkomen afwezigheid van de moralistische benadering, die
gewoonlijk door Amerikaanse staatslieden wordt gevolgd.
In die stijl hebben Nixon en Kissinger ook twee functionele nieuwtjes ingevoerd: centralisatie en geheimhouding. Na 1945 zag de Amerikaanse buiten-
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landse politiek er gewoonlijk breed, topzwaar ideologisch uit, en werden
binnen dat kader pas beleidsbeslissingen genomen na een eindeloos bureaucratisch gevecht en veel taai onderhandelen met de potentaten en belangengroepen in het Congres, waarbij weer `lekken' naar de pers ontstonden.
Het Nixon-Kissinger-beleid was heel anders: een uiterst beperkte verklaring betreffende verplichtingen aan het buitenland (de Nixon Doctrine),
waarbinnen een kleine vaste groep mensen werkte volgens hun eigen opvattingen over wat het Amerikaanse belang op een gegeven moment was — en
daarbij werden het State Department, het Congres en de pers zo min mogelijk betrokken.
Dat was geen toeval: men kon dit zeker verwachten gezien Kissingers geschriften, gepubliceerd voordat hij het Witte Huis betrok als Nixons adviseur. Daaruit spreekt een duidelijke afkeer van de traditionele openheid van
de Amerikaanse diplomatie en haar bekende rigiditeiten. En thans lijkt het
of Kissinger bewezen acht dat zijn werkwijze overvloedig gerechtvaardigd
is, niet alleen op detailpunten op ontspanningsgebied (China, Midden-Oosten) maar ook door de ontwikkeling van de wereldpolitiek zelve. Met het
opkomen van een multipolaire wereld, waarin Amerika niet meer het grote
overwicht van de jaren 1945-1965 bezit, kon de invloed en veiligheid van de
Verenigde Staten slechts gehandhaafd blijven door een veel waakzamere,
meer manipuleerbare en — zo men wil — meer cynische diplomatie. En aangezien het Congres, het State Department en het publiek niet in staat waren
dit soort subtiele machtspolitieke spel te onderschrijven, laat staan mee te
spelen, had men letterlijk geen andere mogelijkheid dan deze er buiten te
houden.
Het is, aldus verschillende auteurs, een buitengewoon belangwekkend probleem, dat niet gemakkelijk is aan te vallen. Men kan natuurlijk zeggen, dat
het Congres in zijn trots geraakt is en dat, wanneer Kissinger het Congres
wat meer gepaaid had, veel moeilijkheden en verzet voorkomen hadden kunnen worden.
Maar dan nog is het zo, dat de leden van het Congres ook nog rekening hebben te houden met de stemming van het publiek. Indien dat publiek sceptisch staat tegenover het Amerikaanse buitenlandse beleid, zal het Congres
dat scepticisme weerspiegelen. Een voorstander van Kissingers opvatting
zou ook de vraag stellen, hoe een Amerikaanse regering een zo groot en
verscheiden volk in zijn opinie zou kunnen beïnvloeden. Dat kan alleen
maar als er een heel grote morele zekerheid op het spel staat.
Uit dit dilemma komt men slechts door een compromis. Tussen publieke
emotie en staatsbeleid moet een in zekere zin gezond rationalisme in geplaatst worden. Het publiek moet iets van zijn soevereine macht willen afstaan in het belang van een beter regeringsbeleid. Hiertoe behoort ook dat
politici hun eigen verantwoordelijkheid aanvaarden en de besluitvorming
niet naar het volk terugspelen als zij het besluit niet zelf durven nemen.

Jef Geeraerts, Quo Vadis?

C. J. M. Free

Reizen met Geeraerts
Het laatst uitgekomen boek van Jef Geeraerts l , een verzameling reisreportages, heeft in de pers, waarschijnlijk vanwege de weinig controversionele
inhoud, praktisch geen aandacht gekregen. Ten onrechte! Vooral de reportages over Scandinavië en de Himalaya zijn juweeltjes van verhaalkunst,
waarin zowat alle motieven die we kennen uit zijn boeken gecomprimeerd
zijn.
Het boek wint nog aan belangrijkheid omdat Geeraerts hier overkomt als
iemand die reeds heel wat afstand heeft kunnen nemen van zijn vroegere
frustraties, wat zeker invloed zal hebben op zijn schrijverschap.

Cuba en Rusland
Dit deel is het minst sterke. Natuurlijk weet Geeraerts door de evocatieve
kracht van zijn taal een bepaalde sfeer op te roepen, maar over het geheel
genomen ligt er toch een zekere matheid over dit deel, alleen in een paar
passages, zoals die over Hemingway en Gauguin: `Het zien, het betasten
van de voorwerpen die Hemingway gezien, gedragen, betast had, veroorzaakte bij mij een geluksgevoel zoals ik bij voorbeeld ervaar bij een vrouw,
het trillen van de hele mens in je, het voelen van de Grote Levensstroom,
het weten dat je op een bepaald moment iets betekent voor iemand' (p. 53)
en `Vooral Gauguin is mijn broeder en ik laat de stemming in een diepe
fauteuil over mij komen. Als we twee uur later in de hal bijeenkomen, zijn
we er nog stil van' (p. 96), ontworstelt hij zich aan deze matheid en zien we
weer het bezielde proza uit zijn andere boeken.
Toch is deze matheid wel te verklaren. Als overtuigd aanhanger van het
communisme (alhoewel ook hier weer de vraag gesteld kan worden: Hoe
links is een bourgeois? 2, als Geeraerts verklaart bij een bezoek aan het Hermitage: `De twee paradepaardjes zijn evenals in het Louvre van da Vinci:

1 Reizen met Jef Geeraerts, Manteau, Brussel/Den Haag, 1974.
2 Leo Geerts, Jef Geeraerts: Hoe links is een bourgeois? In Streven, juni 1970.
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twee piepkleine portretjes van de Moedermaagd met Kind. No zegt dat ze
ééntje ervan zou willen hebben om het in haar huis te hangen. Ik zeg dat ik
het zou willen om het zo snel mogelijk bij Sotheby in Londen te verpatsen
en het geld erdoor te jagen.' (p. 108)) is Geeraerts gepreoccupeerd met de
problematiek in Cuba en Rusland. Dat wat hem bij zijn bezoek dan het
meeste opvalt is juist datgene wat hij zo verafschuwt: het gemis van vrijheid.
In een vraaggesprek met J. Weverbergh heeft hij eens verklaard: `Een van
de grote taken van de schrijver van deze tijd is zijn land- en lotgenoten meer
bewust te maken van de onmenselijke maatschappelijke structuren waarin
wij gevangen zijn. Het is afschrikwekkend hoe de mens geconditioneerd
wordt, hoe hij gebruikt wordt, misbruikt als een object i.p.v. behandeld als
een individu, wat men hem ook moge wijsmaken'. 3 Relevant in dit opzicht is
ook wat E. v. Itterbeek eens verklaarde: `G. is voor mij een belangrijk schrijver omdat hij in de onmenselijke gruwel van het bestaan het contact met de
mens niet verliest'. 4 En dit laatste lukt hem niet. De enige waarmee hij in
Cuba een oppervlakkig contact krijgt, is het negerinnetje Felicia, maar voordat dit wat diepgaander kan worden, wordt de omgang verboden door het
regime, en de enige waarmee hij in Rusland contact krijgt, is zijn Belgische
vriend Corman. Juist het gemis aan contact en het gevoel van onvrijheid
veroorzaakt, mijns inziens, deze matheid.
De pagina's 109 en 110, het verslag van het overschrijden van de RussischFinse grens, zijn vanuit stilistisch oogpunt bekeken opmerkelijke bladzijden, omdat hier ook de grens ligt tussen matheid en vitaliteit. Bij het overschrijden van de grens legt Geeraerts alle matheid van zich af en ineens is
het daar weer, dat vitalistische, plastische proza, dat je overspoelt als een
stroom lava: Wanneer we in de Finse namiddag, na een prachtige rit tussen
wouden, meertjes, zuiver stromend water, een kampeerplekje vinden uit
duizenden, rustig de tent opzetten, het materiaal uitpakken en rangschikken voor het andere leven, geven wij ons rekenschap van wat vrijheid eigenlijk betekent. Je niet doorlopend beloerd voelen, een reisroute kiezen die
je zelf hebt uitgestippeld, stoppen waar je wilt, gewoon zelfs een kopje
koffie of een biertje drinken in een benzinestation. Dat alles kun je in de
Sovjetunie niet, zelfs niet na ruw genomen vijftig jaar socialisme. Waarom
geen elementaire vrijheid van het individu, waarom die drukkende aanwezigheid van onzichtbare en zichtbare controle-apparaten?' (p. 110).
Scandinavië
Dit gedeelte laat zich misschien het beste karakteriseren als een Indian
Summer dl. 2 met een vleugje Gangreen I.

3 Julien Weverbergh, Interview, in Humo, 13 november 1969.
4 E. v. Itterbeek, Jef Geeraerts, een belgische controverse, in Ons Erfdeel 1973.
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Reden van zijn tocht is het bijwonen van de International Writers Reunion
1973 te Lahti. Geeraerts grijpt het verslag van dit congres aan om ouderwets scherp uit te halen naar de gevestigde orde: `Ik zeg hem dat bij ons een
nieuwe walgelijke klasse ontstaat, die de allures van een maffia begint aan
te nemen: burgemeesters die de gronden van hun eigen gemeente verkwanselen, notarissen die arme talentvolle schilders een maandloon betalen en
uitzuigen, dokters die onnodige peperdure behandelingen aan de lopende
band verrichten en in pompeuze villa's wonen die miljoenen kosten, met
twee wagens, twee badkamers, gouden kranen, antiek, schilderijen, bloed,
etter en stront'. (p. 122).
Opmerkelijk is echter dat hij zich afzijdig houdt, zowel fysiek als schriftelijk,
van seksuele uitspattingen, waartoe de Midzomernachtfeesten, als de mensen zich volkomen vrij, ongedwongen en ongeremd gedragen (zie ook Indian
Summer, p. 8), aanleiding geven. Als het afscheidsfeest na de slotzitting van
het congres ontaardt in een orgie die herinneringen oproept aan de orgie
uit Gangreen I die ontstaat na de dood van Mbala5, beperkt Geeraerts zich
tot een constaterend, enigszins misprijzend, gadeslaan.
Dan begint het eigenlijke doel van zijn tocht, het ondernemen van een soort
bedevaart, samen met zijn vriendin No, naar de sfeer van Indian Summer:
`Daar is mijn verhaal I.S. ontstaan. Daar heb ik voor het eerst van mijn leven
werkelijk contact met Natuur en Kosmos gehad met vreugde en angst, beklemming, bewustzijnsschokken.' (p. 126).
Ook nu weer een intens fysiek genieten van eten en drinken in de natuur,
het harmoniëren met de natuurlijke omgeving, het zich volkomen een voelen met de natuur.
Toch ook weer enkele opmerkelijke verschillen: de erotiek speelt een zeer
ondergeschikte rol en het doodsbesef, dat zo sterk speelde in Indian Summer, is afwezig, of het moet zijn in de beschrijving van het gedicht Distant
Orgasm van James Tate: `Het is het relaas van een jonge man, die op weg
naar zijn kamer, op de trap een vrouw hoort schreeuwen in de doodsnood
van haar orgasme.' (p. 114).
Is in het bewustzijn van de `mens-Geeraerts-nu' de thanatos overwonnen
door de eros? Door zijn liefde voor No? Het verschil tussen de fictie tóén en
de non-fictie nu?

Himalaya
Dit verslag van zijn tocht naar de Mount Everest (een troglodietentocht in
omgekeerde richting) herbergt elementen in zich van praktisch al zijn boeken.
In het begin van het verslag blijkt uit de gemoedsgesteldheid van Geeraerts:
5 Jef Geeraerts, Gangreen I Black Venus, 10e herziene druk, 1970, p. 67 e.v.
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`Hulpeloos, getekend, achtervolgd loop ik naar mijn kamer' (p. 143), dat
de Mount Everest een obsessie voor hem geworden is. Als een moderne
Jacob Brouwers projecteert Geeraerts al zijn aandacht en liefde op deze
berg. `Mijn huid trekt samen. Of ik kan komen om een trek te plannen voor
Everest Base Camp. Ongelovig vraag ik alone? ... mijn hart gaat open. Het
zal dus toch gebeuren.' (p. 146).
Waarom is deze tocht voor Geeraerts zo belangrijk? Is het het bezweren van
de angst voor afbraak, fysische en geestelijke aftakeling, het ouder worden?
Het tegemoet komen aan het gevoel van uitputting, zich totaal leeg voelen,
een beetje gelukkig zijn?'
Is het misschien datgene wat W. Brandt schreef over één van de hoofdpersonen uit Indian Summer: `Een aardsgebonden mens die de vlucht der
dromen gekend heeft en de heftige drang om zich uit de kleinheid en laagheid der daagse dingen te bevrijden'. 8 Voor deze laatste gedachte zijn verscheidene bewijzen te vinden, vooral in de mystieke passages, die herinneringen oproepen aan Gangreen H: `Mijn geest werkt te nerveus, te onberekenbaar. Ik laat me niet genoeg drijven op de uren, de hoogte, de ongelooflijke werkelijkheid buiten het rekbare vlies van mijn lichaam dat een grens
blijft. Eén worden, druppel in de oceaan-en-oceaan. Wanneer zal dit Grote
Moment van de voorlaatste inwijding aanbreken?' (p. 157), `Ik sluit de ogen
en denk na. Ik word één met mijn omgeving, ik stijg.' (p. 185), `Ik stijg, zeg
ik tegen haar, het is net alsof ik van de grond kom, ik voel elke spier, elke
zenuw.' (p. 206).
Hiervoor zijn ook weer voldoende bewijzen aanwezig. Allereerst vanwege
het feit dat hij herhaaldelijk achter allerlei mededelingen `zoals in Kongo'
zet, zijn hunkeren naar de broederschap van de primitieve clan, bekend uit
Gangreen I en II, zijn omgang met de sherpa's Passang en Dzangbo, als ik
goed zie equivalenten van Mwembu en Lisangi uit Gangreen II, het geobsedeerd zijn door bloed, het vuur en het water als oerelementen die de
katharsis bewerkstelligen: `Ik streel het water niet als een vochtig bestanddeel, maar als een oerelement.' (p. 158), `In het ijskoude water plonsen,
duiken en schreeuwen we als bronstige walrussen. We komen eruit als nieuwe mensen.' (p. 161) en `Als ik wankelend buitenkom in grote verwondering
(opnieuw is de ontploffing niet fataal geweest), staat de zon inderdaad verblindend wit tegen de westelijke bergrug van de Khala Pattar. Geen wolken.
Geen nevel. Zou het dan toch eindelijk waar zijn? Mijn nachtelijke kosmische angst wijkt voelbaar.' (p. 193), ook nu weer waar Leo Geerts al op
wees in Gangreen 11,10 het zinspelen op W. F. Hermans: `Als je het niet doet,
6 A. v. Schendel, Het fregatschip Johanna Maria.
7 Jef Geeraerts, Tien brieven rondom liefde en dood, 1971, p. 69.
8 W. Brandt, Indian Summer, Goois Nieuwsblad, 21 augustus 1970.
9 Jef Geeraerts, Gangreen II De goede moordenaar, 1972, p. 318.
10 Leo Geerts, Hoe goed kan een moordenaar zijn? In Streven, maart 1973.
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ben je blind na vijf minuten. Een week in de donkere kamer van Damocles.'
(p. 195).
Opmerkelijk is de tegenstrijdigheid in zijn houding tegenover zijn dragers.
Enerzijds zegt hij: `Bibberend van woede zou ik naar buiten willen springen
om er een bij de lurven te pakken. Net als in Kongo, maar die bladzijde heb
ik voorgoed omgedraaid.' (p. 178), en anderzijds verklaart hij even vrolijk:
`My boots please! And the orange juice! Yessar! De goede verhouding.
Herren und Sklaven.' (p. 191).
Wat betreft de erotiek wordt de lijn van Scandinavië doorgetrokken. Expliciet vermeldt hij verscheidene keren: `Ik heb geen last van seks.' (p. 152),
`Waarom heb ik geen enkele behoefte aan seks?' (p. 186), `Geen enkele seksuele behoefte. Zonsondergang. Slapen.' (p. 202).
Een verhaal een grondige analyse meer dan waard.
Conclusie
Het boek is in het oeuvre van Geeraerts zeker een belangrijk boek omdat
het ons de mens-Geeraerts-nu toont. Omdat de thematiek in hoofdzaak
gelijk blijft, lijkt het of hij zich herhaalt, maar er zijn toch wel fundamentele verschillen, zoals hopelijk uit het voorgaande duidelijk geworden is.
Geeraerts heeft in een vraaggesprek met Jan van Riet li verklaard: Je moet
je altijd distantiëren van de man die ik was en je moet rekening houden met
de man die ik nu ben. Want het was niet prettig om er over te schrijven, ik
moest er van weg. Het was ondraaglijk. Nu denk ik dat ik kalm ben. Ik denk
bijna zeker dat ik nooit meer iets over Kongo zal schrijven.'
Wat het eerste betreft, in Reizen met Jef Geeraerts komt hij naar voor als
iemand die aan zijn werk (en daardoor aan zichzelf) een humane dimensie
heeft toegevoegd.
Wat het tweede betreft, blijkens een mededeling in het boek: `Ik onderbreek
Revel en zeg hem dat bij ons in België de moordpartij in Stanleystad van
1964 door onze heldhaftige para's nog altijd een humanitaire reddingsoperatie is, waarvan je paradoxaal genoeg geen enkele informatie kunt
verkrijgen en ik vertel hem mijn avonturen met de Staf Landmacht die zich
in alle bochten kronkelt om documenten achter te houden. Hij zegt: doorgaan, zoeken, snuffelen, intrigeren, de maskers afrukken, tonen dat zij tot
het ras van de salauds behoren. Ik beloof hem dat ik opnieuw naar informatie op zoek zal gaan om te bewijzen dat het ministerie van Landsverdediging bewust de waarheid verdraait' (p. 123), en vooral blijkens de laatste reportage houdt de Kongo-problematiek hem nog geweldig bezig. Ik
weet dan ook niet of we van Geeraerts nooit meer iets over Kongo zullen
lezen. We wachten af.
11 Jan van Riet, Interview, in

Vrij Nederland, 1973.
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• Internationale samenwerking
Indo-China
Ongeveer tegelijkertijd is de oorlog in
twee buurlanden van Indo-China ten einde gekomen; in Cambodja en in ZuidVietnam.
Cambodja, dat eigenlijk pas goed in de
strijd werd betrokken toen de troepen van
de Viet Cong daar hun schuilplaatsen
zochten en hun hoofdkwartier vestigden
en met steun van Noord-Vietnam er de
Rode Khmer stimuleerden, die voor Cambodja hetzelfde betekende als de Viet
Cong voor Zuid-Vietnam, is nu helemaal
in handen gevallen van de Rode Khmer.
Deze erkent de vroegere koning, Prins
Shihanouk wel als staatshoofd, maar als
deze eenmaal in Pnom Penh is aangekomen blijft toch de Khmer de dienst uitmaken.
In Zuid-Vietnam zijn de legers van de
Viet Cong in de loop van de maand snel
opgerukt naar Saigon. President Thieu,
die zo lang mogelijk volhield, mogelijk in
de hoop dat Amerika hem nogmaals te
hulp zou komen, zo niet met wapens en
manschappen dan toch met dollars — die
God weet waarheen verdwenen! — moest
uiteindelijk toch zijn hachje redden en
nam de vlucht naar veiliger oorden, waar
hem vermoedelijk al heel wat goud vooruit is gegaan. Zijn vice-president, die hem
opvolgde, probeerde onderhandelingen te
voeren met de Viet Cong, doch tevergeefs. De Viet Cong of de Voorlopige
Revolutionaire Regering, de VRR, zoals
zij zich noemt, was zich zijn machtspositie maar al te zeer bewust. Saigon kon
ieder ogenblik vallen. Waarom onderhandelen met een volkomen verslagen
tegenstander? Saigon probeerde het ene

staatshoofd na het andere maar de VRR
ging rustig door met de opmars naar de
hoofdstad. Er viel niets te onderhandelen. Volledige overgave — dat was alles.
Wat er nu in Zuid-Vietnam gaat gebeuren
is nog niet duidelijk. Het is mogelijk, dat
de VRR zich als definitieve regering van
een op zichzelf voortbestaand Zuid-Vietnam constitueert; het is ook mogelijk,
dat zij onmiddellijk aansluiting zoekt bij
Noord-Vietnam en aldus een vereniging
van de beide Vietnams gaat nastreven.
Zowel in Pnom Penh als in Saigon hebben zich afschuwelijke tonelen afgespeeld.
In beide steden hadden zich tienduizenden vluchtelingen verzameld; hun bevoorrading met voedsel en geneesmiddelen
werd gestremd door de belegering van de
Rode Khmer en van de Viet Cong; hongersnood en ziekte eisten slachtoffers,
waarschijnlijk bij duizenden.
Of deze hele gang van zaken in overeenstemming is met de akkoorden die minister Kissinger zo handig in Parijs tot stand
bracht, is niemand meer een zorg. Het
oorlogsgeweld is tot een eind gekomen en
dat is de hoofdzaak. Dat er wraakoefeningen zullen volgen mag men geredelijk
aannemen; noch de Rode Khmer noch
de Viet Cong bestaat uit lieve jongens; zij
zullen hun voormalige tegenstanders heus
de strot wel afsnijden; maar wie in de
rest van de wereld zal ook dat een zorg
wezen. Het gaat nu om hulpverlening aan
mensen die door de oorlog onschuldig in
de ellende zijn geraakt. Voedsel, medicijnen en rust voor de heropbouw is wat
beide landen hard nodig hebben. Hopelijk
krijgen zij het.
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De Koerden
Tussen Iran en Irak is een grensovereenkomst gesloten, die men onder vormen
van internationale samenwerking zou
moeten rekenen, ware het niet dat tengevolge van die overeenkomst een mas-
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sale moord op de Koerden is ingezet door
het `democratische' Irak. Een volkenmoord is hier in volle gang zonder dat
doctorandussen, hoofdonderwijzers en
vakbondsbestuurders daar brand over
schreeuwen.

• Internationale conflicten
De energieconferentie
Hoge functionarissen uit tien landen zouden in de loop van deze maand in Parijs
bijeenkomen om de nodige voorbereidingen te treffen voor een conferentie van
politieke topfiguren uit deze en andere
landen over de moeilijkheden rond de
energie-verzorging. Allemaal op initiatief
van president Giscard d'Estaing. Tien dagen zijn die functionarissen bij elkaar geweest, doch zonder enig resultaat. Terwijl
voordien iedereen zorgvuldig de voorzichtigheid in acht nam bij het uitspreken van
zijn oordeel over de hangende problemen
uit vrees anderen tot tegenstand te prikkelen, kwam iedereen op deze besprekingen
los. De drie grote, geïndustrialiseerde landen, de Verenigde Staten, de Europese
Economische Gemeenschap en Japan
stonden tegenover een gesloten front van
zeven anderen, w.o. de twee groten, India
en Brazilië, die nauwelijks meer een mond
opendeden nadat een compromisvoorstel
hunnerzijds samen met Zaïre was verworpen. Algiers deelde praktisch de lakens
uit voor de `derde wereld' en het standpunt dat Algiers verdedigde, was: nu de
geïndustrialiseerde landen in een energiecrisis zitten, willen zij eensklaps wel met
ons praten, wat zij voordien nooit nodig
vonden; maar dan willen zij dat praten
wel beperken tot de energievoorziening.
Maar daar laat de derde wereld zich niet
meer mee tevreden stellen. Er zal over het
hele probleem van de grondstoffenproduktie en de grondstofprijzen gesproken
moeten worden -- en anders moet president Giscard zijn conferentie maar op zijn
buik schrijven. Ook van EEG-zijde is nog
gepoogd een tussenweg te vinden door te
stellen dat de conferentie van Giscard in

beginsel over het hele probleem van de
grondstoffenvoorziening zou kunnen spreken, maar dat de energievoorziening voorrang zou krijgen. Met Algiers echter was
geen goed garen te spinnen. Een agenda
voor de energieconferentie kon niet worden opgesteld. De heren gingen uiteen
zonder zelfs maar een afspraak te kunnen maken voor een nadere vergadering
en een nieuwe poging. Wat er nu van de
energieconferentie terecht moet komen,
is nog niet duidelijk. Oktober zal het wel
niet worden.

Het oorlogsrecht
Medio deze maand is de tweede zitting
van de conferentie over de aanvulling en
uitbreiding van het humanitaire oorlogsrecht afgesloten. Het einddoel is daarmee
nog niet bereikt. Er zal in ieder geval volgend jaar nog een derde zitting worden
gehouden. Dit betekent echter niet, dat
er geen vorderingen werden gemaakt. Alleen: ook hier bleken diepgaande verschillen te bestaan tussen de westerse wereld
en de `derde wereld'. Verschillen van inzicht op humanitair terrein. De derde wereld aanvaardt niet voetstoots de westerse normen van menselijkheid. Rebellen
niet ter dood brengen? Hoe komt het westen daarbij! Iedere andere misdadiger
wordt in de derde wereld opgehangen of
neergeschoten en een rebel dan zeker niet!
Een ander punt was de invoering van
een protocol waarbij het humanitair oorlogsrecht ook geldig zou worden verklaard voor `oorlogen' die niet tussen verschillende landen onderling worden gevoerd en evenmin als bevrijdingsoorlogen
mogen worden gekenmerkt. Voor die typen van oorlogen geldt het oorlogsrecht
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reeds. Binnenlandse onlusten dus. Maar
dáár wil de derde wereld niet van horen.
Dat zijn binnenlandse aangelegenheden,
waar de internationale rechtsorde niets
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mee te maken heeft. Men is daar wel uitgekomen, zij het zeer onbevredigend.
Maar er zijn nog heel wat punten, hete
hangijzers, die zijn blijven liggen.

• Nationale politiek
Nederland
— Het kabinet Den Uyl. Het kabinet Den
Uyl wordt langzamerhand je kabinet wel!
Twee van zijn ministers hebben het vertrouwen van hun eigen partij verspeeld.
Minister Van der Stoel en minister Vredeling hebben zware kritiek te verduren
gekregen op het Congres van de Partij van
de Arbeid. Fractievoorzitter Van Thijn —
een aalgladde politicus — heeft weliswaar
verklaard, dat het conflict tussen het Congres en deze beide bewindslieden nog niet
impliceert dat ook de fractie in de Tweede Kamer deze functionarissen het vertrouwen opzegt, maar het partijbestuur
heeft intussen toch al duidelijk te kennen
gegeven, dat de beide heren er niet op
hoeven te rekenen dat zij ooit nog eens
in een nieuw kabinet komen waar de Partij van de Arbeid in meedoet.
Een derde bewindsman, Pronk, eveneens
Partij van de Arbeid, kwam deze maand
in het nieuws doordat hij werd veroordeeld wegens rijden onder invloed. Hij
kwam er genadig af met 2000 gulden boete en geen gevangenis. Maar opstappen is
er niet bij! Rustig zitten blijven, terwijl gewone jongens, die voor hetzelfde feit voor
de rechter zijn gekomen, in de eerste
plaats een hogere straf krijgen en in de
tweede plaats geen kans hoegenaamd
meer maken om ooit nog een betrekking
in overheidsdienst te verwerven.
Een vierde minister, Gruyters, 66k een
slimme jongen, was zijn eigen staatssecretaris net even te vroeg af. Daags voordat
staatssecretaris Van Dam een verbod afkondigde om woongebouwen in appartementen te splitsen, lieten moe Gruyters
en haar mama een pand van vier woningen in Den Haag, dat zij in bezit hadden,
nog even in appartementen opsplitsen.
Met voorkennis van man- en schoonzoonlief? Wie zal het zeggen? `Er is niets on-

wettigs gebeurd', verklaarde Zijne Excellentie. Ja, dat haal je de koekoek!
En maar lijmen, Joop!
En de aandacht maar afleiden door op
hoge toon het aftreden van president
Thieu te eisen. Stel je voor, dat mijnheer
Kissinger vandaag of morgen het aftreden eist van mijnheer Den Uyl!
— De Partijen. Verschillende partijen hebben zich in de loop van deze maand gezet tot bezinning.
De Partij van de Arbeid heeft een Congres
belegd over Vrede en Veiligheid. Veelbelovend begon dit Congres met het verkiezen van een nieuwe voorzitter voor de
partij, nademaal de heer André van der
Louw als zodanig is afgetreden toen hij
benoemd werd tot burgemeester van Rotterdam. Het voorbeeld volgend van de
Engelse Conservatieven koos de partij een
vrouw, mevrouw Ien van den Heuvel. Onbekend. Maar enfin: `Ien, Ien, lá. maar 'es
sien' wat je kunt. — Aan Vrede en Veiligheid heeft Ien alvast weinig kunnen bijdragen op het Congres. Ondanks haar bekentenis, dat zij `vuile handen' had, omdat zij zich in de politiek realistisch opstelde — dat is in deze kring een noodzakelijk excuus voor ieder die enige regeringsverantwoordelijkheid draagt — kon
zij niet verhinderen, dat het Congres een
uiterst gevaarlijk besluit nam ten aanzien
van de NAVO. Zij kon nog maar net vermijden, dat de Partij van de Arbeid een
besluit nam om maar meteen de NAVOclub te verlaten; maar niet, dat het lidmaatschap van Nederland werd gebonden aan een termijn van drie jaren, binnen welke aan bepaalde, door de Partij
van de Arbeid te stellen voorwaarden
moest zijn voldaan. De kernwapens moesten uit Nederland worden verwijderd en
de NAVO moest zich verplichten nimmer als eerste gebruik van dergelijke wa-
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pens te maken. Een tweede besluit probeerde minister Vredeling zijn keus voor
een opvolger van de Starfighter uit de
hand te slaan. Die opvolger mocht geen
Amerikaans vliegtuig worden; zo'n vliegtuig kan veel te veel. Een eenvoudig toestel, geschikt voor de landoorlog, was voldoende. Het was allemaal even prachtig
en idealistisch. De Partij die, naar de samenstelling van het Congres te oordelen,
thans in hoofdzaak bestaat uit doctorandussen, hoofdonderwijzers, vakbondsbonzen en mogelijk nog een paar verstandige kleuterleidsters, maar nauwelijks
meer uit arbeiders, trok daarmee een
zware wissel op het welzijn van Nederland. Neem nu maar die opvolger van de
Starfighter. Van tweeën één: er komt
geen oorlog en dan hebben wij geen vliegtuigen nodig en überhaupt geen weermacht — het dagdroombeeld van de jonge De Gaay Fortman, onze politieke tuinkabouter — of er komt oorlog — en met
die laatste mogelijkheid houdt ieder rekening die ook maar één gulden voor de
weermacht voteert. Zullen onze vliegers
in conflict komen met de vliegers van andere landen, met name van de SovjetUnie. In hun `eenvoudig vliegtuigje', dat
vooral niet te veel kan. Hoeveel doden
gaan er dan vallen? En met welk nut?
Alleen maar de `schone handen' van de
doctorandussen, de hoofdonderwijzers,
de vakbondsbonzen? Alsof er dan geen
bloed aan die handen komt!
In de VVD is ook enige beroering ontstaan doordat oud-minister Vonhoff,
thans burgemeester van Utrecht, heeft
verklaard de mogelijkheid van een samengaan van de VVD met de Partij van de
Arbeid niet uit te sluiten. Zijn we immers
niet allemaal lekker progressief. Met die
uitspraak schopte hij echter danig tegen
de schenen van fractieleider Wiegel, die
geen grein vertrouwen heeft in de ontwikkelingen vooral binnen de Partij van
de Arbeid.
De KVP heeft intussen een nieuwe voorzitter gekozen: de Utrechtse wethouder
en senator W. J. Vergeer, die als voorwaarde voor het aanvaarden van het voorzitterschap stelde, dat de lijn die tot dusverre is gevolgd ten aanzien van het Christen
Democratisch Appèl, wordt doorgetrokken en dat dus definitief wordt gekapt met
het beleid van De Zeeuw, dat door Vergeer als `zelfmoord' werd bestempeld.
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-- Polarisatie. Hoe ernstig de Partij van
de Arbeid de leus van Vrede en Veiligheid neemt, mag men geredelijk afleiden
uit de wijze waarop zij geen kans voorbij
laat gaan om onvrede te stichten in eigen
land en te polariseren waar zij maar kan.
Het Congres was daar een voorbeeld van.
Rotterdam gaf er een tweede toen het
College van B. en W. besloten op de `Dag
van de Arbeid', 1 mei, de rode vlag van
het stadhuis te doen wapperen. De heren
wisten donders goed dat zij daarmee een
zeer groot deel van de Rotterdamse bevolking tegen de haren instreken, maar
daar ging het nu juist om. Eerst op het
laatste ogenblik, toen bleek dat de reacties op dit besluit harder aankwamen dan
mijnheer Van der Louw c.s. hadden gedacht, werd het besluit ingetrokken. Hetzelfde gemeentebestuur moest nog een
veer laten. Terwille van de milieubescherming had het aan een Rotterdams bedrijf
wegens het niet tijdig waarschuwen voor
een defect in de afvoer van gassen een
boete van maar liefst 4,5 miljoen opgelegd. Mooi meegenomen! Alleen: de gemeenteraad stak er een stokje voor en
rapporteerde, dat een boete van f 37.500
adequaat was aan het mogelijkerwijs gepleegde verzuim. En maar weer intrekken! Rotterdam moet blijkbaar een soort
Beerta of Finsterwolde worden. Dáár
hangt de rode vlag al lang van het stadhuis.
— De Molukkers. De in Nederland opgenomen Zuidmolukkers zijn weer in het
nieuws gekomen. Eerst doordat een complot aan het licht kwam om de Koningin
te gijzelen. Toen doordat minister Van
Doorn, die het probleem van deze mensen in hun vaderland, Indonesië, ging bespreken, terugkeerde met de mededeling
dat hun verlangen naar een eigen staat
binnen het territoir van Indonesië niets
anders is dan een dagdroom, die niet voor
verwezenlijking vatbaar is. Deze mensen,
aldus Van Doorn, staan mijlen ver van
de werkelijkheid ook op hun `eigen' eiland
af. Grote woede onder de Zuidmolukkers
— en nu is Van Doorn aan de beurt als
kandidaat-gijzelaar. Tenslotte kregen de
Zuidmolukkers een verbod om op hun
nationale feestdag, toen zij het 25-jarig
bestaan van hun Republiek vierden, een
demonstratie in Den Haag te organiseren. Terecht, gezien de dingen die zij bij

831

dergelijke gelegenheden reeds eerder presteerden. Het moet echter gezegd worden,
dat de grote bijeenkomst die zij die dag
in Den Haag hielden, ordelijk verliep. Gelukkig maar.
— De Nederlandse Antillen. De verkiezingen voor de eilandsraden der Nederlandse Antillen hebben een duidelijke verschuiving in het politieke beeld van dit
Rijksdeel opgeleverd. De radicale elementen van Papa Godet c.s. hebben aanzienlijke winst geboekt en de partij van de
huidige premier, Evertz, is op Curagao
zelf verzwakt. Of dit tot een crisis in de
regering zal leiden, staat nog niet vast.
— Het sociaal-economisch beleid. Het
werkloosheidsprobleem blijft knellen. De
regering heeft aangekondigd een miljard
extra in de bouw te zullen steken, maar
volgens de vakbonden en verschillende
kamerfracties is dat niet voldoende. Bovendien vragen velen in de Kamer en
daarbuiten, vooral in het bedrijfsleven,
zich af of het beleid niet veel meer op de
versterking van de bedrijven dan op het
verstrekken van krukken moet worden
gericht. Het is momenteel zo, dat van alle winst die een bedrijf maakt, 90% naar
de lonen gaat. De `kapitalisten' krijgen
ten hoogste 10%. Maar nog is het niet genoeg als men de vakbonden wil geloven.
Het ziet ernaar uit, dat het gevecht over
de vraag of winst een in wezen `vieze'
zaak is, begin mei zal worden uitgevochten rond het probleem van de vermogensaanwas-deling. Whatever that is.

Verenigde Staten van Amerika
Langzaam maar zeker is de ster van het
diplomatieke wonderkind, Henry Kissinger, aan het verbleken. Van de successen
die hij tot voor kort nog met enorme persoonlijke inspanning op elkaar stapelde,
is niet veel meer overgebleven. Het regime
van president Thieu, dat hij kost wat kost
wilde redden met zijn Parijse akkoorden,
is onder de druk van de revolutionaire
Viet Cong bezweken en die Parijse akkoorden zijn niet veel meer dan een vodje papier gebleken. Dat dit een persoonlijke nederlaag is voor Kissinger, die zijn
woord als het woord van Amerika heeft
gegeven voor de naleving van die akkoorden, lijdt geen twijfel. Het échec van zijn
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Midden-Oostenpolitiek is evident; zelfs
Sadat wil geen nieuwe Kissinger-ronde
meer en stelt zijn hoop op de conferentie
van Genève, waar de Sovjet-Unie mee om
de tafel gaat zitten. Op Cyprus heeft Kissinger al evenmin lauweren geoogst. De
enige die nog op hem schijnt te vertrouwen, maar dan ook blindelings, is president Ford. Achter diens wanhopige pogingen om het Congres te bewegen opnieuw geld en troepen ter beschikking te
stellen voor militaire hulp aan een bezwijkend Zuid-Vietnam en een platgebeukt Cambodja, zag men dan ook de
figuur van de minister van Buitenlandse
Zaken. Dat het Congres Fords verzoeken
heeft afgewezen, wijst dan ook meer op
een groeiende kritische houding jegens
Kissinger dan jegens de president. Onder
deze omstandigheden zou Nixon waarschijnlijk Kissinger als een hete aardappel
hebben laten vallen; Ford kán dat niet,
omdat hij van buitenlandse politiek eenvoudig geen kaas heeft gegeten en zonder Kissinger nergens is.
Intussen heeft Kissinger zelf wel met het
plan rondgelopen om af te treden en —
voor een slordige miljoen dollar of zo —
zijn memoires te gaan schrijven. Hij zou
echter zijn diplomatieke genius verloochenen als hij dit had gedaan na het klaarblijkelijk worden van zijn mislukkingen.
Hardnekkige geruchten lopen in Washington, dat hij nog maar enkele maanden
geleden overwoog heen te gaan zodra zijn
missie in het Midden-Oosten was geslaagd. Dan zou hij met ere zijn afgetreden en hadden zijn mémoires misschien
nog meer opgebracht.
Kissinger dreigt eigenlijk de dupe te worden van zijn werkmethode. Hij heeft van
zijn diplomatie een one-man-show gemaakt, vooral na het aftreden van Nixon,
die in de buitenlandse politiek zijn eigen
rol mee-speelde. Nixon kon hem desgewenst nog dekken met zijn gezag — en
hem laten vallen. Ford probeert hem te
dekken met zijn gezag, maar dat hééft
hij nu eenmaal niet op het terrein van de
diplomatie — en hij kan Kissinger niet
laten vallen.
Hoe Kissinger zijn gezichtsverlies zal dekken, is nog een raadsel, maar hij is wel
een teken aan de wand voor lieden, die
met alle geweld van het regeren een oneman-show willen maken.
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Portugal
Voor het eerst na een halve eeuw is het
Portugese volk weer naar de stembus geroepen. — Maar wél met de nodige beperkingen. Ten eerste was het doel van
de verkiezing, die tegen het einde van de
maand april werd gehouden, niet het bijeenroepen van een wetgevend parlement,
dat een uitvoerende ministerraad ter verantwoording zou kunnen roepen, doch
uitsluitend de vorming van een Grondwetgevende vergadering, die niets te vertellen kreeg over de zittende regering en haar
beleid. Ten tweede hadden de militairen,
die de voorlopige regering vormen, reeds
een ontwerp in hoofdlijnen voor die nieuwe Grondwet bekendgemaakt en eisten
zij van de politieke partijen, dat zij binnen
een termijn van 48 uren dit ontwerp in
beginsel zouden aanvaarden. Hetgeen betekende, dat de militairen ten minste nog
drie tot vijf jaren de feitelijke macht in
handen zouden houden. Ten derde lieten
de militairen duidelijk doorschemeren dat
hun voorkeur uitging naar radicaal links.
Bovendien gaven zij de Portugese kiezers
de raad blanco te stemmen wanneer zij
geen keus konden maken uit de partijen
die zich bij de verkiezing presenteerden.
De militairen zouden die blanco-stemmen opvatten als een soort blanco-volmacht voor henzelf.
Velen in Europa hielden hun hart vast
voor deze verkiezingen. Vooral het brutale optreden van de communisten, die
geen geweld schuwden om de verkiezingsvergaderingen van de partijen die hun niet
aanstonden, in verwarring te doen ontaarden, alsook de klaarblijkelijke sympathie van althans een deel der regerende
militairen voor deze communisten, riepen de vrees op dat Portugal spoedig een
Russisch steunpunt in West-Europa zou
worden.
Het is echter toch allemaal anders uitgepakt.
Het Portugese volk blijkt na een halve
eeuw van politieke onmondigheid zijn gezond oordeel niet te hebben verloren.
Noch de militairen noch de communisten
hebben gekregen wat zij hadden gehoopt.
De socialisten onder Mario Soares haalden bijna veertig procent van de stemmen; de communisten amper 12,5%. De
militairen met hun voorkeur en hun openlijke aanbeveling van blanco-stemmen
kwamen tot niet meer dan een kleine 7%.

Na de socialisten kwamen de Volksdemocraten met bijna 27% en aangezien deze
groepering evenals de socialisten zich
`links van het midden' heeft opgesteld,
zou het voor de hand liggen, dat Soares
met haar een bondgenootschap aanging.
Soares gaat echter uiterst behoedzaam te
werk. In de eerste plaats hoeft hij nog
geen bondgenootschap aan te gaan, omdat
er van de vorming van een regering met
steun van de thans gekozen vergadering
nog geen sprake is; zoals reeds gezegd:
deze vergadering heeft alleen maar een
Grondwet op te stellen en aan te nemen.
Eerst daarná komen de echte parlementsverkiezingen. In de tweede plaats heeft
Soares rekening te houden met de klaarblijkelijke sympathie van althans een belangrijk deel der militairen die thans het
land regeren, voor de communisten. Hij
heeft wel kritiek op de communisten, die
als een actieve minderheid proberen hun
wil aan het land op te leggen, maar hij
heeft de deur nog niet voor hun neus
dichtgegooid. Dat is nog te riskant.

Rusland
Het is altijd bijzonder moeilijk te achterhalen wat zich binnenslands in de SovjetUnie afspeelt. Vooral wanneer er iets gebeurt binnen de muren van het Kremlin.
Enkele maanden geleden liep hardnekkig
het gerucht, dat kameraad Brezjnev langzaam maar zeker uitgerangeerd raakte.
Hij was `ziek', maar niemand wist precies
of hij enkel maar aan een `politieke ziekte'
leed of dat hij werkelijk ernstig eraan toe
was en de leden van het Politbureau onder
elkaar bezig waren met de strijd om de
opvolging. De voor- en de tegenstanders
van Brezjnevs ontspanningsbeleid. Twee
tegenstanders daarvan waren in april 1973
al verdwenen onder de mededeling dat
zij gebruik hadden gemaakt van hun `recht
om ontslag te vragen'. Deze kleine opruiming schonk Brezjnev echter nog niet
voldoende zekerheid. Onder de 15 leden
van het Politbureau bevond er zich één,
die zich wel niet tegen hem opstelde,
maar waar hij ook niet op kon rekenen.
Een dubbelhartige figuur: kameraad Sjelepin, voormalig hoofd van de geheime
politie in de Sovjet-Unie. Hoe het komt
dat uitgerekend deze, in Europa uiterst
gewantrouwde figuur uit de Russische
bestuurstop door de Britse vakbonden
werd uitgenodigd tot een bezoek aan Lon-
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den en hoe het komt, dat Sjelepin die uitnodiging mocht aannemen met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat
die reis hem zou confronteren met een
agitatie, die in Moskou bepaald niet zou
worden gewaardeerd, zal nog wel heel
lang tot de geheimen van het Kremlin blijven behoren. Sjelepin is inderdaad in Engeland onthaald op demonstraties die er
niet om logen, en is met de stille trom
moeten verdwijnen. Prompt daarop kwam
bericht, dat hij `op eigen verzoek' ontslag
had gekregen als lid van het Politbureau.
Dezelfde vergadering van dit orgaan, dat
Sjelepins `verzoek' aanvaardde, nam een
motie van vertrouwen aan in het buitenlands beleid van kameraad Brezjnev. Die
nu op acht van de vijftien leden — hemzelf
inbegrepen — kan rekenen. Alleen: de
harde lijn heeft nog steeds haar aantrekkelijkheid voor een aantal leden van het
Politbureau behouden. De harde jongens
blijven hard.

Tsjecho-Slowakije
Het is moeilijk te zeggen of de recente gebeurtenissen in Tsjecho-Slowakije verband houden met deze ontwikkelingen
binnen het Kremlin. Opeens is daar beweging gekomen in de oude controverse
tussen Alexander Dubcek, die zeven jaar
geleden als partijleider werd afgezet onder de zware druk van de Russische troepen die zijn land binnentrokken, en de
man die hem als beschermeling van de
Russen opvolgde: Husak. Al die zeven
jaren hoorde men weinig meer van Dubcek. Een enkele keer verscheen er nog wel
eens een foto van hem in de kranten als
een westers fotograaf hem snapte terwijl
hij als eenvoudig kantoorklerk op de bus
stond te wachten, maar dat was dan ook
alles. Men wist alleen, dat hij in vrijheid
bleef. Kleine mannetjes, die hem aanhingen, gingen voor het minste of geringste
de gevangenis in; Dubcek liet men met
rust. Het is Husak echter niet voor de
wind gegaan in die zeven jaren. Rusland
had gehoopt in hem een man te hebben
gevonden, die geleidelijk het `echte' communisme — in plaats van Dubceks verwaterde versie daarvan — aan het Tsjechische
volk zou kunnen `verkopen'. Dat is echter falikant uitgelopen. De Tsjechen
moeten niets van Husaks communisme
hebben en zien de Russen nog steeds als
de 'rote schuldigen aan de val van hun

favoriet Dubcek. Rusland is daar allesbehalve gelukkig mee. Brezjnev met name ergert zich aan de hele gang van zaken en het bezoek dat hij in de loop van
de maand mei aan Praag wil brengen is
aan die ergernis niet vreemd. Dubcek en
zijn medestanders moeten daar lucht van
hebben gekregen. Eensklaps zijn zij uit de
vergetelheid te voorschijn gekomen met
openlijke protestbrieven, waarin zij Husak van een terreurbewind beschuldigen.
Dubceks naaste medewerker, de inmiddels overleden Smrkovsky, blijkt reeds
ruim een jaar geleden, kort voor zijn
dood, een brief aan Brezjnev te hebben
geschreven, waarin hij de stand van zaken in Tsjecho-Slowakije onthulde. Dubcek richtte zijn brief aan het Tsjechische
parlement, maar over het hoofd van de
afgevaardigden heen eigenlijk óók aan
Brezjnev. Dubcek, die momenteel in een
garage werkt, verwijt Gustav Husak, dat
hij de geheime politie tot een machtsinstrument van de eerste orde heeft uitgebouwd. De brief van Dubcek werd aanstonds gevolgd door een gelijkgericht
schrijven van de Tsjechische auteur Vaclav Havel, die tegenover de buitenlandse
journalisten verklaarde dat de steun die
het Tsjechische volk aan het regime van
Husak verleent, niets meer is dan schone
schijn, waarachter niets anders dan angst
schuil gaat. Dat is het nu precies wat ook
tot Brezjnev is doorgedrongen.

Engeland
Premier Wilson heeft het moeilijk. In de
eerste plaats met het probleem van Engelands lidmaatschap van de Europese Economische Gemeenschap. Hijzelf ziet heel
duidelijk, dat het Engelands belang is lid
te blijven, maar als een soort chantagemiddel om herziening van de voorwaarden van toetreding te verkrijgen heeft hij
een volksstemming uitgeschreven over
deze kwestie — en nu blijkt binnen zijn
eigen partij daarover de grootste onenigheid te bestaan. Het Labour-partijcongres
heeft zich in meerderheid tegen de EEG
gekant en Wilson zal het dus van de Conservatieve stemmen moeten hebben. Hij
probeert nu wel zijn ministers, voor zover zij tegen de EEG opkomen, de mond
te snoeren, maar dat helpt hem niet veel.
Een tweede probleem is dat van het budget. Healy, minister van Financiën, heeft
deze maand een begroting overgelegd
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waarin de belastingen met 1250 miljoen
pond worden verhoogd en de uitgaven
met 1100 miljoen worden verlaagd. Op
die manier wil hij de crisis te lijf gaan,
die volgens hem grotendeels is veroorzaakt door de stijging van de lonen, die
ver boven de stijging van de prijzen uit-
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ging. Als aan die tendens geen eind komt,
zal het economisch leed voor Engeland
niet te overzien zijn. Nu reeds moet het
land rekening houden met een miljoen
werklozen tegen het eind van dit jaar.
Hans Hermans

• België:
Traditioneel luiden de Paasdagen een
eerder windstille periode in op politiek
gebied. Dit jaar evenwel konden wij in de
maand april enkele elementen en gebeurtenissen registreren, die beslist een politieke relevantie kunnen of zullen hebben.
Er was in de eerste plaats de beleidsnota
over de spreiding van de overheidsdiensten, die minister Vandekerckhove bij de
Vlaamse gewestraad heeft ingediend. Het
gaat hier duidelijk om een eerste stap naar
een concreet, operationeel plan tot deconcentratie: wat ter plaatse kan afgehandeld
worden, moet niet naar Brussel. Zo kan
niet alleen worden vermeden dat de dossiers steeds heen en weer reizen tussen
hoofdstad en provincie en telkens door
een aantal sluizen moeten passeren, maar
ook dat vele ambtenaren en bedienden
dagelijks vanuit de provincie naar Brussel
moeten sporen om er hun dagtaak te vervullen. De Belgische Spoorwegmaatschappij die het op de piekuren haast begeeft
onder de stroom `pendelaars', zal een dergelijke deconcentratie niet ongenegen zijn.
Wellicht leidt deze poging tot deconcentratie geleidelijk naar decentralisatie en
federalisatie, en gaat een oude wens van
Vlaanderen `Brussel te ontvetten' in vervulling.
Terwijl de minister belast met de Hervorming van de Instellingen zich aldus heel
wat moeite getroostte om tot een gewestvorming te komen, was zijn collega van
Binnenlandse Zaken, de heer Michel, druk
in de weer om zijn plannen tot fusie van
gemeenten door te duwen. Niettemin
botste hij op heel wat tegenkanting, vooral
ook omdat zijn groots opgevatte fusieplannen heel wat geld kosten en bovendien soms nogal naar improvisatie rui-

Aan de idee van de gewestvorming zijn
intussen reeds heel wat instellingen ontsproten. Er zijn de gewestraden, de gewestelijke economische raden en de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen
of de zogenaamde GOM's. Nog vóór premier Tindemans afreisde voor een officieel bezoek aan China, legde hij aan de
vakbonden een ontwerp van koninklijk
besluit voor, dat een aantal beschikkingen
bevat om die gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen voor goed op gang te
krijgen. In september 1973 werd een eerste GOM opgericht, namelijk voor heel
Wallonië. Zowat een jaar later volgde een
GOM voor het arrondissement Brussel.
Voor Vlaanderen zouden er vijf GOM's
komen, één voor elke provincie. Samen
zullen al deze maatschappijen kunnen beschikken over één miljard Belgische frank
voor initiatieven tot oprichting van overheidsbedrijven, evenwel onder het dubbel
gezag van de regionale economische raden en het centrale planbureau. In elke
GOM zal een regeringscommissaris de
werking volgen en controle uitoefenen,
een bepaling waarmee de vakbonden die
in de leiding van de GOM's zetelen, wel
niet zo gelukkig zijn. Deze maatschappijen zullen uiteraard moeten samenwerken met de overheidsholding, over welks
structuur, concepten en activiteiten het
ministercomité voor economische en sociale coördinatie het deze maand ook
eens is geraakt.
Deze maand werden we ook weer geconfronteerd met tribulaties in de artsenwereld. Minister De Paepe kampt met het
probleem van de vertegenwoordiging der
geneesheren in het Rijksinstituut voor
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
(RIZIV). Wie daar reeds goed zat wil
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evident zijn positie behouden, wie eerder
stiefmoederlijk behandeld werd streeft
natuurlijk naar verbetering. De sterke
partij schijnt wel de federatie van dr. Wynen te zijn, die, het koste wat het wil,
haar overwicht op de artsenbanken in het
RIZIV veilig wil stellen. Om deze politiek nog wat kracht bij te zetten, heeft dr.
Wynen alvast gedreigd de erelonen te verhogen vanaf 1 april, dus zowat negen
maand vóór het bestaande akkoord met
de ziekenfondsen zou vervallen. Ook al
brak vanuit verschillende hoeken reeds
protest uit tegen een dergelijke eenzijdige
verhoging van de tarieven, dr. Wynen is
niet van plan ook maar in enig opzicht
aan zijn positie in het RIZIV te laten tornen. Al bij al gaat het hier om een vrij
belangrijke zaak. In het RIZIV komt inderdaad een groot stuk gezondheidsbeleid tot stand, waarvan de hele gemeenschap de vruchten plukt. Wie er zetelt is
dus wel degelijk van belang. Het moet
derhalve voor de regering een echte zorg
zijn de juiste artsen als partners aan de
gesprekstafel te krijgen.
Intussen viel premier Tindemans een
haast goddelijke ontvangst te beurt in de
Chinese Volksrepubliek. Opvallend was
daarbij dat hij uitdrukkelijk beschouwd
werd als de woordvoerder van de Europese zaak. Partijvoorzitter Mao Tse-toeng
heeft dan ook niet nagelaten zijn gast er
aanhoudend op te wijzen dat Europa zich
moet wapenen tegen de twee grootmachten, de Verenigde Staten en vooral Rusland, en dat het zijn defensie niet zo luchthartig mag verwaarlozen. Blijkbaar weet
Mao niet dat onze defensieministers niet
over één nacht ijs wandelen. Inderdaad,
tot in den treure toe, komt het probleem
van de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen ter vervanging van de Starfighter
in het nieuws. Tot die onverkwikkelijke
`koop van de eeuw' werd vooralsnog niet
overgegaan. De tegenstanders ervan schij-
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nen zich al lang niet meer druk te maken
over de dertig miljard ... of is er wellicht
inmiddels wat Oosters fatalisme overgewaaid, zodat ze zich bij het 'onvermijdelijke' zullen neerleggen? Of heeft het feit
dat er voortaan ook vrouwelijke rekruten
in het Belgische leger zullen zijn de aandacht van de Mirages en Northrops afgeleid?
Op sociaal-economisch vlak noteerden
we deze maand nog een ophefmakende
suggestie van de heer Punlinckx van het
Verbond der Belgische Ondernemingen.
Hij stelde namelijk voor de automatische
koppeling van lonen en index te vervangen door een halfjaarlijkse of jaarlijkse
aanpassing, in de hoop dat zulk stelsel een
trager stijgingsritme van de prijzen met
zich zou brengen. De vakbonden reageerden intussen zo heftig tegen dit voorstel,
dat er wellicht nog maar een geringe kans
bestaat dat de heer Pulinckx zijn idee
ooit verwezenlijkt ziet. Ook omtrent de
nieuwe huurwet van minister Oleffe waaide er reeds heel wat stof op. Sinds de wet
op 16 april in het Belgische Staatsblad
verscheen, is reeds menig eigenaar en
huurder in de pen geklommen om het
Ministerie van Economische Zaken om
inlichtingen te vragen. Er zijn inderdaad
heel wat spanningen en onzekerheden
rond deze wet, waarin het verbruikersbelang duidelijk voorop staat. Er werd definitief afgerekend met de verschillende indexberekeningen die tot nu toe in de huurcontracten in zwang waren: voortaan
geldt slechts één nationale formule. Deze
nieuwe wet was duidelijk ingegeven door
een geest van rationalisatie, een geest die
niet alleen van minister Oleffe bezit nam,
maar eveneens van minister De Croo van
Nationale Opvoeding, die een volledige
reorganisatie van het Rijksonderwijs wil
doorvoeren. Daarover wellicht nog meer
in de volgende politieke overzichten.
Helma De Smedt
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De verdediger in een rechtszaak
We willen hier de lezers van de twee artikelen over ons rechtsbestel, die de voorbije maanden in dit tijdschrift verschenene,
nog wijzen op het boeiend relaas door één
van de verdedigers van Roger Bontems,
die in november 1972 samen met Claude
Buffet als moordenaar ter dood veroordeeld en geëxecuteerd werd. 2 Een boeiend
verhaal, dat zeker. Heel wat assisenzaken
zijn dat trouwens. Dit is echter niet alléén boeiend: het is een `verslag' van het
proces te Troyes (juni 1972) en van de gebeurtenissen tot en met de executie (november 1972), geschreven door een advocaat die geconfronteerd wordt met de terdood-veroordeling van zijn (onschuldige)
cliënt.
De rode draad in dit verhaal wordt gevormd door een 'monologue intérieur'
rond de herinneringen aan de gesprekken
met zijn `maitre' enerzijds, `Toevallig
vond ik een "patron". Of veeleer: een
vriend. Het was een heerlijk man, nog vrij
jong, die slechts één passie had: de vrouwen. Hij was er gek op, zoals de helden
van de Maupassant.' (p. 18). `Sommige
avonden liet een vrouw of een vriend hem
in de steek, dan eiste hij me op om met
hem mee te gaan. We trokken dan naar
Parijs, dat ik dank zij hem leerde kennen.'
(pp. 22-23) — Ge begrijpt er niets van,
vriendje, ge zult altijd een intellectueel
blijven. -- Mijn meester vertelde in de

nachttrein die ons terugbracht uit Marseille.' (p. 42), en rond de fundamentele
vragen die de verdediger van een beklaagde zich stelt anderzijds, `Een advocaat,
waartoe dient dat? (...) Wat heeft hij in
werkelijkheid gedaan voor de mens die
hij verdedigt? Ik keerde naar huis terug.
Ik had niet kunnen beletten dat men Bontems ter dood veroordeelde. Waartoe
dient een advocaat?' (pp. 11, 162).
Deze ervaring en het uitschrijven ervan
in dit boek (uitgegeven vrijwel onmiddellijk na de feiten, wat niet gebruikelijk is)
heeft wellicht voor R. Badinter een bewustwordingsproces versneld op gang gebracht. 3 `Mijn leermeester had gelijk. —
Op een dag zult ge tot het einde gegaan
zijn. Ge zult het niet voorzien hebben, en
verslagen zijn. Ge zult verloren hebben.
Wanneer dat voorbij zal zijn, zult ge een
advocaat geworden zijn. — ... `Wel, mijn
meester had gelijk. Nu was ik ten einde
adem, nu slechts liep ik tegen de gepolijste muur aan. Nu, kon ik niets meer. Ik
voelde die onmacht van een advocaat aan
het eind van de nacht.' (pp. 12, 208-209).
Echter niet alleen de eigen situatie van
de advocaat, ook de plaats van de President en zijn rol in het gratierecht, de rol
van de jury(-leden) en van het publiek in
en rond de rechtszaal komen hier op existentiële wijze ter sprake.
`In iedere, gewoonlijk heel rustige, stad
waar zich een groot proces afspeelt, heerst
een festival-atmosfeer. Overrompeld door

1 F. Bokshoorn, De `toekomst' van de gevangenis, in Streven jan. 1975, pp. 337-346,
en P. Claes, De assisenzaak als drama, april 1975, pp. 590-599.
2 Robert Badinter, L'exécution, B. Grasset, Paris 1973, 221 pp., 18 FF.
3 Vgl. bijvoorbeeld het artikel dat hij schreef tijdens de periode waarin zelfs de officiële instanties (tot President Giscard d'Estaing toe) in beweging kwamen wegens de
vele moeilijkheden in de Franse gvangenissen: Francais, vous qui savet ..., in Le
1VfnrdP, R inaiistiis 1974.
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journalisten, voelt de stad zich in het
brandpunt van de actualiteit.' (p. 76). Dergelijke situatie laat de deelnemers aan
het proces niet onberoerd. Overal stoot
men op het proces. Het hangt aan de kiosken uitgeplakt, wordt gevolgd door de radio, biedt stof voor alle gesprekken. R.
Badinter beschrijft hoe hij het nergens
kon ontvluchten: op de terrassen van hotels en restaurants vallen de gesprekken
niet meer stil, het dringt door tot in de
eetzaal, de bar, de tuin en de kamers van
het hotel waar hij logeert. `Aan de tapkast in ieder café werd er slechts gesproken over het proces, of juister over de
nutteloosheid ervan. Op een beslissende
toon, begeleid door een gebaar, moedigt
iemand de eensgezindheid van zijn toehoorders aan:— Kerels van dat slag, zou
ik zonder enige veroordeling executeren
— snel en goed. Vooruit maar! — En met
een slag op de tapkast hakte hij de knoop
door.' (p. 77). Niet zozeer deze volksrechtspraak zelf dan wel de sfeer die ze
creëert dringt onvermijdelijk door tot in
het gerechtshof.
Heel uitdrukkelijk echter is de rol van het
publiek in de zaal. `... ik voelde heel goed
die onzichtbare aanwezige, die ons niet
meer zou loslaten.' (p. 82). `Een soort
magnetisch veld van haat omringde ons
(...) Alleen de journalisten achter hun
tafel vormden een eiland van neutraliteit
in de zaal. Maar boven hen op de banken
van het amfitheater tegenover ons bleef
de haard van haat branden. Daar zaten,
de een naast de andere, de bewakers van
Clairvaux, ongetwijfeld op uitnodiging
van het parket, en de families van de
slachtoffers. (...) Ik bekeek voor mij de
man wiens vrouw men vermoord had. De
verdediging hoeft niet bemind te worden
door de slachtoffers. Maar wat voelde ik
tegenover hem, of beter in zijn aanwezigheid? ...' (pp. 113-114). Er groeit een speciale relatie tussen publiek en beschuldigde, die ook bijdraagt tot de houding
van de juryleden.
Deze laatsten zijn precies het mikpunt van
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de strategie van de verdediging. `Opdat de
jury de beklaagde zou loslaten, is het niet
voldoende twijfel te zaaien. De beklaagde
is de objectieve vijand van die over hem
oordelen. Hij zit op de bank tussen rijkswachters. Hij zou daar niet zitten, voelt
men vagelijk aan, indien hij niets misdaan
had. Al bij al, hebben rechters, procureur,
politie hem niet hierheen gebracht zonder te weten wat ze deden. (...) Als deze
man dus beschuldigd wordt, moeten daar
wel goede redenen voor bestaan. Dus valt
het te bewijzen dat die er niet zijn.' (pp.
48-49). Niet zozeer de logische bewijzen
evenwel, als wel de hele persoon van de
verdediger — ook en niet in het minst zijn
retorische kwaliteiten — moet het instrument dat de jury is, geraffineerd bespelen.
In zijn relaas over het proces te Troyes,
maar evenzeer in de daar doorheen gevlochten herinneringen aan de gesprekken met zijn leermeester en aan de zittingen waar hij deze zag optreden, schrijft
R. Badinter de partituur van dit spel. `Je
vertrekt als verliezer, waar het op aankomt is deze handicap te overwinnen. Je
zult daar niet in slagen met subtiele redeneringen, of door alle details van het dossier te commenteren. (...) Opdat ze je
zouden geloven, moeten ze je gewoon helemáál geloven. Half geloofd is helemaal
verloren. Dat is de regel van het spel.' (p.
50).
Hoewel hij tot tweemaal toe zelfs zijn
eigen reputatie als advocaat heeft ingezet door de officiële spelregels te overtredend, heeft R. Badinter het spel uiteindelijk verloren. Bovendien werd ook zijn
optimisme in verband met de gratieverlening door de President bedrogen. De
maanden die verlopen tussen de ter-doodveroordeling van Bontems — niet omdat
hij schuldig werd bevonden aan moord,
maar wegens medeplichtigheid — en de
executie vormen het derde deel van het
verslag, waarin de bezoeken in de gevangenis en de bedenkingen rond het gratierecht van de President de hoofdbrok vormen. Hierin komen de diep-menselijke

4 Een eerste maal door een van de beklaagden, zijn cliënt, een eed te doen afleggen
op een van zijn getuigenissen. Een tweede maal door zich te beroepen op een geneeskundig onderzoek, dat uit het dossier verwijderd was, maar waaruit duidelijk bleek dat
R. Bontems niet schuldig kon zijn aan de moord op de verpleegster die hij samen met
Buffet had gegijzeld.
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aspecten van de relatie tussen R. Badinter
en zijn cliënt sterk naar voren. `— Ge hebt
niets te vrezen, Bontems. — Hij bekeek
me zoals steeds met een vage glimlach op
zijn lippen: — Ik heb geen schrik, meester. — Dat weet ik wel, Bontems, maar ik
wilde u zeggen dat ge u niet hoeft te verontrusten; ge zult begenadigd worden,
dat staat vast. — Hij bekeek me nogmaals,
in het gezicht. Ik steunde die blik, ik voelde me niet langer verlegen.' (p. 177). Enkel heel concrete omstandigheden -- zijn
bezoek als advocaat van een ter-doodveroordeelde bij de President, het ogenblik van diens beslissing tussen zijn vele
andere beslommeringen door, samen met
de in dit heel concrete geval wellicht niet
zo toevallige verschijning in de kranten
van een enquête over de doodstraf — doen
bij R. Badinter zeer ernstige vragen rijzen
omtrent het gratierecht. `Wat impliceert
het gratierecht in feite? Rechters en jury
veroordelen de beklaagde er eigenlijk niet
toe te sterven onder de guillotine. Zij stellen aan de "vorst" slechts de mogelijkheid
van deze executie voor. Zij stellen hem
voor het alternatief: laten leven of doen
sterven. Aan hem de keuze. Of juister
nog: het gerecht veroordeelt niet ter dood.
Het stelt aan de "vorst" voor een veroordeelde ter dood te brengen. Uiteindelijk
beslist de "vorst" alleen. (...) Er bestaat
geen doodstraf in ons rechtsbestel. Er is
alleen de wens om iemand ter dood te
brengen die via het assisenhof tot bij de
"vorst" opklimt. Hem staat het vrij die
wens te aanhoren of af te wijzen. Hij is de
almachtige.' (p. 183).
Hoewel R. Badinter naar aanleiding van
al deze en nog andere aspecten van dit
concrete proces heel wat vragen stelt en
suggereert in verband met ons rechtsbestel, is dit boek op de eerste plaats een
reflectie op het beroep van advocaat. —
Rechtvaardigheid, mijn vriendje, dat is
jouw zaak niet. Jij hoeft geen recht te spreken, jij beslist nergens over, jij veroordeelt
niemand, je kunt evenmin iemand vrijspreken. Jouw probleem is niet te weten
wat rechtvaardig is of niet, jouw enige
probleem, jouw enige bestaansreden als
advocaat is verdedigen. Je begrijpt,
vriendje, het is heel eenvoudig. Zeg niet:
`Wat ik doe, doe ik omwille van de rechtvaardigheid'. Soms is dat waar, soms is
dat vals, in ieder geval heeft het geen belang. Wat telt is wat je doet om die mens
die iou is toevertrouwd te verdedigen —
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(p. 42-43). Toen hij zijn leermeester aan
het werk zag, werd het hem duidelijk dat
`de verdediging niet alleen een functie of
een rol was, maar een passie en een roeping.' (p. 21). `We zijn in het assisenhof
van Eure-et-Loire. Mijn meester verdedigt
een schoft. Maar een schoft die in beschuldiging gesteld werd, is eerst en vooral een beschuldigde. En deze beschuldigde speelt in deze zitting zijn leven als
mens uit. Het lot van een mens, in dit ultieme ogenblik, helmaal op zich nemen,
dat is op de eerste plaats de verdediging.'
(p. 27). `De moed is voor een advocaat
het fundamenteelste, datgene waarzonder
al het overige niet telt: talent, cultuur,
onderlegdheid, dat alles kan goed van pas
komen. Maar zonder moed, op het beslissende ogenblik, is dat alles slechts
woordenkramerij, fraseologie, die wellicht schittert maar uitdooft. Verdedigen
is geen vuurwerk afschieten ...' (57). Ook
het stille, enzame werk van de advocaat
aan zijn werktafel gebogen over het dossier tot hij er de draad van Ariadne in gevonden heeft, en de nachtelijke spanning
juist voor en tijdens het proces, komen uitvoerig ter sprake. `Want, wanneer alles
klaar is, ieder detail gekend, ieder argument gepolijst, dan weet de advocaat dat
er nog niets bereikt werd. Dan nog blijft
de grote onbekende: hijzelf. Hoe zal hij
zich gedragen tijdens de zitting zelf?' (6869).
Tenslotte raken zelfs deze — en nog veel
meer — vragen van een advocaat mij als
leek en gewoon burger in de maatschappij niet zo sterk als de oproep die R. Badinter tot ons allen richt, wanneer hij de
echtgenoot van een van de slachtoffers
van dit drama voor zich zag zitten: `Ik
verafschuw de misdaad. (...) Een gezonde maatschappij zou zich moeten bezighouden met de misdadigheid, zoals met
kanker of tuberculose. Maar men verwart de misdaad en de misdadigers. Men
sluit hen op, men doodt hen zelfs. Maar
de misdadigheid verdwijnt daarmee niet,
neemt niet eens af. In de middeleeuwen
(...) waren er geen melaatsen te zien.
Maar de melaatsheid bleef, heel levenskrachtig, in de schaduw voortbestaan. Wij
leven nog steeds in de middeleeuwen, wat
de misdadigheid betreft, deze melaatsheid
in onze maatschappij.' (115).

Paul Beliën
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De nieuwe grondwet van de
Volksrepubliek China*
De op 17 januari 1975 door het vierde
Volkscongres goedgekeurde nieuwe
grondwet omschrijft de Volksrepubliek
als een `socialistische staat van de dictatuur van het proletariaat', waarin de communistische partij de leidende kern van
het gehele Chinese volk' is en het marxisme, leninisme en de denkbeelden van Mao
Tsje-toeng de theoretische grondslagen
zijn, welke aan het denken van de natie
richting geven. Tsjang Tsjoen-tsjiao, die
uit naam van het Centraal Comité van de
Chinese Communistische Partij het bericht over de grondwetswijziging voorlas,
onderstreepte met nadruk dat een scheidslijn ten opzichte van de `Sovjetrussische
renegatenkliek' moet worden getrokken.
Zoals bekend is de door Chroesjtsjov en
daarna door Brezjnev ondernomen poging om tot een nieuwe grondwetstekst te
komen, die de plaats zou moeten innemen van Stalins grondwet van 1936, vastgelopen. Aangezien de eerste grondwet
van de Chinese Volksrepubliek van 20
september 1954 juist sterk tegen dat voorbeeld aanleunde, is zij juist daarom na de
breuk met Moskou buiten werking gesteld. Ruim vijf jaar geleden is begonnen
met de codificatie van een nieuwe tekst,
die nu niet alleen eerder klaar is dan
Brezjnevs project, maar ook -- althans in
theorie — aanspraak maakt op een hogere
ontwikkelingstrap van de communistische
staat en als zodanig weer een ideologische uitdaging aan de rivalen in het Kremlin betekent. Was in de grondwet van
1954 sprake van de `onvernietigbare
vriendschap met de grote Sovjet-Unie', zo
is thans voortzetting van de strijd tegen
het Russische `sociaalimperialisme' in de
preambule vastgelegd.
De belangrijke wijzigingen in de nieuwe
grondwet, die nog maar 30 artikelen (de
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grondwet van september 1954 bevatte
106 artikelen) bevat, betreffen een aanzienlijke beperking van het aantal staatsorganen, een nauwere binding tussen partij en staat, en het overwicht van Mao
Tsje-toeng's `lijn van de massa' tegenover
staatsinstellingen.
Zoals reeds medegedeeld, werd de tekst
van de nieuwe grondwet voorgelezen door
de man die in 1967 een rol had gespeeld
in de `commune' van Sjanghai en zitting
had in de leiding van het Comité van de
Culturele Revolutie in Peking. Tsjang
Tsjoen-tsjiao beschouwt men als een radicaal, en in zijn interpretatie kreeg de
grondwet dan ook een sterk ideologische
kleur, die niet steeds de letter dekte. Overigens was bij hem geen spoor van heimwee naar de Culturele Revolutie te bekennen. Van de `revolutionaire verworvenheden' sinds 1954 zijn alleen de volkscommunes van de `Grote Sprong voorwaarts' in 1958 en de zgn. revolutiecomités van de Culturele Revolutie in de nieuwe grondwet opgenomen.
Maar toch biedt ook deze nieuwe grondwet genoeg aanknopingspunten voor de
lancering en legitimering van nieuwe
Campagnes van de `voortgezette revolutie'. Anderzijds worden ideologische aanspraken beperkt door praktische overwegingen van sociale, politieke en economische aard.
Zonder er doekjes om te winden zei
Tsjang Tsjoen-tsjiao, dat de Volksrepubliek China een dictatuur is, die uit naam
van het proletariaat door haar voorhoede,
de partij, wordt uitgeoefend, en volgens
Marx en Lenin moet dienen `als machine
tot onderdrukking van de bourgeoisie
door het proletariaat'. Van een door Marx
gepredikt afsterven van de staat valt niets
te merken; volgens Tsjang Tsjoen-tsjiao is
de staat eerder een `toverwagen', waarmee
het volk zijn vijanden verslaat. De grondwet bepaalt het `klassekarakter van onze
staat en de posities van de onderscheiden

* Enkele aantekeningen en opmerkingen naar aanleiding van de publikaties: Oskar
Weggel: Die Alternative China. Politik, Gesellschaft, Wirtschaft der Volksrepublik
China. Hoffmann and Campe Verlag, Hamburg 1973, 468 pp, DM 32,—. Peter Dittmar:
Worterbuch der chinesischen Revolution, Verlag Herder, Freiburg im Breisgau 1975,
224 pp, DM 6,90. Lucien Bodard, Der Konsul, R. Piper and Co. Verlag, München
1975, 488 pp, DM 34,—. Cyrus L. Sulzberger, De koudste oorlog, 126 blz, f 9,50. Bodo
Wiethoff, China (Edition Zeitgeschehen, Fackeltrdger-Verlag, Hannover 1975, 170
pp, DM 16,—. KUO Heng-Y-U, Maos Weg zur Macht and die Kommintern. Verlag
Ferdinandt Schdnigh, Paderborn 1975, 390 pp.
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klassen in ons land'. Volgens artikel 14
bijvoorbeeld worden grondeigenaren,
grote boeren, reactionaire kapitalisten en
andere slechte elementen voor een bepaalde tijd hun politieke rechten ontzegd.
De `dictatuur van het proletariaat' moet
overigens in het volk het `democratisch
socialisme' in praktijk brengen. Naar de
woorden van Tsjang Tsjoen-tsjiao: Waar
geen democratie is ontwikkeld, kan geen
hoogontwikkeld socialisme bestaan. En
zonder hoogontwikkeld centralisme kan
men onmogelijk het socialisme opbouwen.' De toepassing van Mao Tsje-toeng's
leer van het democratische centralisme en
zijn theorie van de tegenstellingen (antagonistische tegenstellingen ten opzichte
van de vijand, niet-antagonistische tegenstellingen in het volk) met betrekking tot
de dictatuur van het proletariaat, heeft
uiteraard praktische gevolgen voor de
structuur van de heerschappij in China.
De façade van volksdemocratie liet men
nu vallen, de scheiding tussen partij en
staat is opgegeven. De communistische
partij leidt, en dat is niet alleen maar als
beginsel opgenomen, maar op allerlei
terreinen uitgewerkt. Volgens artikel 16
is het Nationaal Volkscongres `het opperste staatkundige machtsorgaan onder leiding van de Chinese CP', en volgens artikel 17 worden de premier en ministers van
de staatsraad op voorstel van het Centraal Comité benoemd en ontslagen. Leger en volksmilitie worden door de CP geleid (artikel 15), en eerste plicht van de
burger is `steun aan de leiding van de
communistische partij' (artikel 26). Door
drastische inkrimping van het aantal
staatslichamen moet de leiding door de
partij vereenvoudigd en versterkt worden.
Het ambt van staatspresident (Mao Tsjetoeng 1954-1959, Lioe Sjao-tsji 1959-1966)
is afgeschaft. De protocolaire functies
worden overgenomen door het Permanent Comité van het Volkscongres, in de
praktijk door zijn voorzitter, maarschalk
Tsjoe-Teh.
Het oppercommando van alle gewapende
strijdkrachten, in 1954 aan het staatshoofd
gegeven, gaat thans naar de voorzitter
van het Centraal Comité, dat zijn over-
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koepelende functie daardoor nogmaals
onderstreept ziet. Voorlopig verandert dit
niets aan de toestand zoals die al veertig
jaren bestaat, waarin Mao-Tsje-toeng als
voorzitter van de militaire commissie van
het Centraal Comité het leger commandeert. Maar in het nieuwe artikel 15 wordt
Mao Tsje-toeng niet meer met name genoemd en de functie dus niet meer aan
een persoon gebonden.
Het leger heeft in de nieuwe grondwet
niet meer die centrale positie en invloed
welke in Lin Piao's ontwerp-grondwet van
1970 was voorzien. Het wordt gedefinieerd als `strijd- en produktiegroep', welke
China moet beschermen tegen subversie,
imperialistische agressie en sociaal imperialisme.
De opsomming van grondrechten van de
burgers heeft weinig van doen met de
mensenrechten in andere constituties; zij
dient de `massalijn' van de CP en de brede mobilisering aan de basis tegen gevestigde staatsorganen en al te zelfstandig geworden machtscentra. Volgens artikel 27 kan elke burger een klacht indienen tegen rechtsbreuk en plichtsverzuim.
Artikel 28 kent de burger vrijheid van
spreken, correspondentie, pers, vergadering, coalitie, optocht, demonstratie en
staking toe. Volgens Tsjang Tsjoen-tsjiao
was het stakingsrecht door Mao Tsjetoeng zelf in de grondwet opgenomen —
wat wellicht een aanwijzing is, dat hiertegen nogal wat bezwaren in de partijleiding bestonden.
De staat garandeert de massa het recht op
vrije meningsuiting; m.a.w. men mag zich
openlijk uiten, grote debatten voeren en
wandplakkaten aanbrengen.
Terugblikkend blijkt, dat veel kritiek op
maarschalk Lin Piao en Confucius heeft
samengehangen met de discussies om de
nieuwe grondwet en dat menige gebeurtenis in 1974, zoals de muurplakkaten in
Peking en de staking van spoorwegmannen, als experimenten hebben gediend.
Door de invoe ri ng van Mao Tsje-toeng's
`massalijn' in de staatsopbouw van de
Volksrepubliek, onderscheidt deze zich
van het bureaucratische systeem van andere communistische landen.
L. L. S. Bartalits
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Sociale wetenschappen

155 pp., DM. 32,--

Bouma, Hans en Wouter van Dieren,
Brief aan de raad van kerken: milieuverwoesting of feestelijk leven?
Het Werldvenster, Baarn 1975, 29 blz
Gouldner, A. W., De naderende crisis van
de westerse sociologie
Ambo, Bilthoven 1975, 415 blz, f 29,50
Hoefnagels, Harry e.a., De toekomst staat
op het spel
De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen 1975, 179 pp, BF 325
Pross, Harry, Politische Symbolik
Urban TB (866) Kohlhammer, Stuttgart
1974, 156 pp, DM 10,Samkalden, dr. I., R. Bakker en L. Mansholt, Eerbied voor het leven: de actualiteit
van Albert Schweitzer
Het Wereldvenster, Baarn 1975, 22 blz
Schmidt, Marianne, Lang zullen ze leven.
Euthanasie, misdaad of noodzaak?
De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen 1975, 232 pp, BF 395
Schouten, G. H. L., Education permanente
Tjeenk Willink, Groningen 1975, 240 blz,
f 22,50
Taylor, Arthur J., The Standard of Living
in the Industrial Revolution
Methuen, London 1975, 275 pp, £5,40
Vermeirsch, R., Druggebruik in het secundair onderwijs
Wetenschappelijk Onderwijs, Limburg
1973, 143 pp, BF 140
Willen wij een tweede nationale luchthaven?
Katernen 2000, Tjeenk Willink, Groningen 1975/2, 23 blz, f 3,--

In een dictatoriale staat speelt de politie
een andere rol dan in democratische staten. In elk geval heeft de politie in een
volksdemocratie een tweevoudige taak.
Ten eerste moet ze ervoor zorgen dat ze
de gewone taken van elk politiekorps vervult. Ten tweede moet ze meehelpen om
de socialistische maatschappij te verwezenlijken. In die zin moet ze de burgers
aansporen om mee te werken aan de
handhaving van openbare orde en veiligheid.
De auteur van onderhavig boek heeft een
onderzoek ingesteld naar de zin van het
bestaan van de politie in een staatsgeleide
maatschappij.
Gecentraliseerd rond 6 punten, kan de
inhoud als volgt weergegeven worden:
I. Een overzicht van de ontwikkeling van
het politierecht in de DDR tot het jaar
1968.
II. De socialistische opvatting over het
begrip politie. Hierbij wordt een vergehiking gemaakt met het politiebegrip zoals het gangbaar is in de Duitse Bondsrepubliek.
III. De taken van de Duitse volkspolitie.
IV. De bevoegdheid en de middelen die
ter beschikking staan van de volkspolitie.
V. Rechtsmiddelen ter verweer van de
burgers tegen de politie.
VI. De organisatie van de politie in de
DDR en de rol gespeeld in deze door de
SED.
Volgt dan de tekst van de wet op de politie van 1968. Het gaat hier om zeer gespecialiseerde literatuur, die dan nog voor
een groot gedeelte theoretisch moest worden gehouden: de auteur heeft een louter juridisch onderzoek gemaakt op grond
van de wetten en heeft geen rekening kunnen houden met de rechtspraktijk. Het is

Hartwig Lifers, Das Polizeirecht in der
DDR
Wissenschaft and Politik, Köln 1974,
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daarom een klassieke studie geworden
van een stuk administratief en grondwettelijk recht. Deze is dan mede belangrijk
door het feit dat er op dat gebied niet zoveel onderzoeken gedaan werden door de
volksdemocratische landen. Tevens een
wetenschappelijk zeer verantwoorde studie, gesteund door de diverse wetenschappelijke instellingen van de Bondsrepubliek die zich bezighouden met de studie
van de communistische staten. Voor de
student in staatsrecht een buitengewoon
belangrijk werk.
A. van Peteghem

Jacques Arnault, Die Arbeiterklasse der
USA
(Marxistische Taschenbiicher) Marxistische Blatter, Frankfurt/M. 1974, 178 pp.,
DM. 7,50
Men kan het eerste deel van dit boek –
uit het Frans vertaald – zien als een handleiding voor Archie Bunker-fans. Het
geeft de geschiedenis en de organisatie
van de Amerikaanse arbeidersbeweging,
met een uitvoerige behandeling van de
c.a.o.'s zoals ze daar totstandkomen. De
arbeidersleiders, zelfs een James Hoffa,
komen er ondanks hun zeer hoge inkomens vrij goed van af. Belangwekkend
is een vergelijking tussen het levensniveau
van de Amerikaanse en de Franse arbeider. Opvallend zijn de geweldige verschillen die zich bij de eersten voordoen. Inkomens en andere voorzieningen verschillen van bedrijf tot bedrijf (let wel, niet
onderneming) afhankelijk van alle mogelijke min of meer toevallige omstandigheden. Ook binnen de bedrijven zelf zijn
de verschillen bij dezelfde arbeid vaak
zeer groot. Volgens schrijver wordt er
bewust een sterke concurrentie tussen de
arbeiders opgebouwd. Hij wijst verder op
het conformisme van de arbeider als resultaat van de emigrantenmentaliteit.
Amerika love it or leave it geeft een mentaliteit weer die allang bestaat. Dit willen
conformeren stelt hij dan weer tegenover
de samenhang van nationale groepen binnen Amerika, vooral ook in middelgrote
steden. Uit dit conformisme volgt dan het
conservatisme en overdreven nationalisme, ook van de arbeiders, zoals dat bijvoorbeeld tot uiting kwam in de aanval
van bouwvakarbeiders op vredesdemon-
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stranten op Broadway. Zajone heeft elders aangetoond dat dit conflict tussen de
hang tot conformisme aan Amerika en
aan `back home' een belangrijke bron van
agressie vormt.
Verder in het boek moeten we telkens
even aan de Waarheid denken. Allerlei
incidenten, van samenwerking tussen
blank en zwart, of over communisten die
in commissies worden gevraagd, worden
aangehaald als bewijs van het feit dat er
principiële veranderingen in de mentaliteit van de Amerikaanse arbeider komen.
Het klinkt niet overtuigend. Zelf laat de
schrijver immers zien dat het aantal stakingen in de USA altijd al geweldig is
geweest. Al in 1965 staakte de Amerikaanse arbeider zestienmaal zoveel als de
Belgische en tweemaal zoveel als de Engelse en na die tijd is dat nog steeds gestegen. Maar zelf toont hij ook aan dat de
Amerikaanse economie, anders dan de
Belgische, daar volledig op is ingesteld.
De hoogte van de lonen in Amerika wordt
bijvoorbeeld gedeeltelijk bepaald door het
feit dat de arbeider ook moet leven in de
tijd dat hij zonder enige inkomsten staakt.
Ook voorraadvorming en inkoop-beleid
van industrie en handel zijn op deze periodieke stakingen ingesteld. Dit hoort er
bij en er verandert daarin niets.
Dit is een goed boek voor de verklaring
van Amerikaanse verschijnselen, dat ondanks zijn tendensen uiterst objectief geschreven is. De slotconclusie dat het allemaal nog niet zo erg is met het conservatisme en het nationalisme van de Amerikaanse arbeider en dat dit over niet al te
lange tijd zich net als de Europese arbeider als klasse zal organiseren, wordt door
het boek zelf op geen enkele wijze gerechtvaardigd.
C. J. Boschheurne

Ged ragswetenschappen
Beeck, Ivo Op de, De school is dood, leve
de school
De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen 1975, 218 pp, BF 295
Liston, Robert A., Kijk op mensen
(Menselijke mogelijkheden) Lemniscaat,
Rotterdam 1975, 105 blz, f 15,90
Perls, Fritz, Gestaltbenadering en Gestalt
in aktie
De Toorts, Haarlem 1975, 207 blz
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Roeck, Bruno-Paul De, Gras onder mijn
voeten
De Toorts, Haarlem 1975, 84 blz, f 17,50
Stevens, Mildred, Diepzwakzinnig kind
zijn
Boom, Meppel 1974, 130 blz, f 13,50
Wengen, G. D. van, Educatief werk in
musea
(Vormingswerk) Tjeenk Willink, Groningen 1975, 109 blz, f 15,—

Mosse J¢rgensen, Von Schooloproer tot
oproerschool
Het Wereldvenster, Baarn 1974, 228 pp.
De ondertiteling is democratisering van
een school. Het werk behandelt de experimenten die op dat gebied gedaan zijn
op het experimentele gymnasium van
Oslo. Nu moet men in de gaten houden
dat deze, door de leerlingen zelf opgerichte school tot doel heeft een bijdrage te
leveren aan de verandering van het Noorse gymnasium. Daarbij wordt gedacht aan
de gehele structuur, en ook het doel van
deze nogal ouderwetse onderwijsinstelling. Omdat democratie een middel is om
het doel van een gemeenschap te verwezenlijken, is de democratisering van deze
instelling dan ook volledig bepaald door
dit doel. Wat dit betreft kan men dus in
ons land weinig van deze instelling leren.
Hoogstens moeten wij wat verbaasd zijn
dat in de structuur de ouders een zeer
ondergeschikte rol spelen. In ons land
bestaat allerwege een vraag naar deelname van de ouders in de schooldemocratie. Van een directe democratie, zoals
waarvan hier sprake is, kan buitendien
alleen bij vrij kleine scholen gebruik gemaakt worden.
Over het algemeen moet men zeggen dat
het belang van de leerling in eerste instantie niet verder gaat dan het goede
verloop van zaken in zijn klas, hooguit in
zijn leerjaar. Klas en leerjaar moeten dus
de basis vormen van de democratisering
van de school. Daaruit kan voor de leerling blijken dat hij een belang heeft bij
het geheel van de schoolgemeenschap. In
onze scholen kan er dus feitelijk alleen
maar sprake zijn van een getrapte democratie.
Het verwondert de schrijfster ook telkens
weer, dat op school telkens dezelfde problemen zich voordoen in een soort golf-
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beweging. Men vindt oplossing a met de
leerlingen, die werkt niet en dus neemt
men b en als die niet werkt, niet een
nieuwe c, maar opnieuw a. Dat is begrijpelijk voor iedereen die begrijpt dat
a de meest voor-de-hand-liggende oplossing is en schoolgeneraties maar heel
kort duren. Hier zit ook het meest belangrijke verschil in de kijk van leraren en
leerlingen op de school. De leerling vraagt
nu goed onderwijs in zijn klas, de leraar
vraagt blijvend goed onderwijs op de
school.
Wat de overige experimenten betreft die
de schrijfster noemt, met allerlei onverplichte vakken zouden we graag willen
zien hoeveel leerlingen er aan meewerkten. Wat betreft het werken met groepen
is misschien alleen belangwekkend dat
ook voor de leerlingen een cursus groepstechnieken werden gegeven. Men mag
zich echter afvragen of een dergelijke
cursus voor deze betrekkelijk jonge mensen aangepast moet worden.
C. J. Boschheurne

Libano Christo, Geboeid kijk ik om mij
heen. Brieven uit de gevangenis
Gooi en Sticht, Hilversum 1974, 195 blz
Een verzameling brieven van een Braziliaanse dominicaan, die met een aantal
medebroeders werd gearresteerd wegens
tegen het regiem gerichte acties. Zijn interpretatie van het Christendom en de
conflicten in de kerk van Rome komen er
duidelijk in naar voren. Zijn geloof wordt
bepaald door de liefde tot de medemens,
ongeacht diens sociale positie. Men kan
bij hem niet zuiver spreken van een liefde tot de armen. Dat blijkt ook uit de toon
van de brieven die gericht zijn aan Brazilianen die bepaald niet tot die groep te
rekenen zijn. Wel ziet hij voor de kerk in
de eerste plaats een sociale taak. De conflicten rondom celibaat, de leefwijze van
kloostergemeenschappen, de uittredingen
uit het priesterambt etc. acht hij onbelangrijk. Typisch voor de oude wereld
noemt hij die. Hij verwijt de romeinse
kerk dan ook, veel te veel op die oude
wereld gericht te zijn en geen begrip te
hebben voor de toestand in de nieuwe wereld. Kritiek op de eigen bisschoppen
komt niet voor en de naam van de bij ons
zo populaire Helder Camara wordt niet
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genoemd.
Hier twijfelen nog altijd velen aan de
waarheid van de verhalen over martelingen in de Braziliaanse gevangenissen. Bij
deze schrijver worden ze telkens weer
terloops behandeld. Voor hem zijn ze de
gewoonste zaak ter wereld, waarover
blijkbaar ook in brieven uit de gevangenis rustig geschreven kan worden. De
martelingen zijn er niet minder gruwelijk
om.
Men verwondert zich toch al over wat er
allemaal door de censuur doorgelaten
wordt. Maar een enkele keer wordt een
passage geschrapt. Het hele gevangenisleven daar is anders dan bij ons. De gevangenen leven in grote groepen in wat
cellen genoemd worden, maar wat in feite
zalen zijn. Wil men het bij ons zo geliefde
systeem van eenzame opsluiting toepassen, dan kan dat niet in de gewone gevangenissen, maar dan brengt men de
schrijver voor enige weken over naar een
militaire kazerne. Belangwekkend is het
ook om kennis te nemen van de gevoelens
van mensen wier vrijheid er van afhangt
of de gijzeling van de een of andere ambassadeur of consul resultaat heeft. Ook
ziet men hier de andere kant van de onderhandelingen over de beëindiging van
een hongerstaking dan die waarover men
over het algemeen in de krant leest.
C. J. Boschheurne

Wijsbegeerte
Bakker, Dr. R., Merleau-Ponty, filosoof
van het niet-wetend weten
Wereldvenster, Baarn 1975 2, 147 blz.
Kaltenbrunner, Gerd Klaus, Hrsg., Sprache and Herrschaf t
Herderbiicherei Initiative 5, Freiburg i.
Br. 1975, 192 pp., DM. 8,90, abonn.
DM. 6,90
Kernvraag, Waardevrij-waardegebonden
Geest. Verzorging Krijgsmacht, Den Haag
febr. 1975, 40 blz., gratis
Kwant, R. C., Waarheidscrisis
De Toorts, Haarlem 1975, 142 blz, f 22,50
Macintyre, Alasdair, Geschiedenis van de
ethiek
(bp 67) Boom, Meppel 1974, 286 pp,
BF 484, f 29,50
Parret, H., Het denken van de grens.
Vier opstellen over Derrida's grammatologie
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Acco, Leuven 1975, 182 pp, BF 325
Ramsey, Paul, The Ethica of Fetal Research
Yale Univ. Press, 1975, 104 pp, £ 4, paper
£ 1.50
Terruwe, dr. A. A. A., Abortus provocatus of niet?
De Tijdstroom, Lochem 1975, 64 blz,
f 7,
Verhoeven, Corn., De resten van het
vaderschap
Ambo, Bilthoven 1975, 197 blz, f 17,50
IJsseling, Samuel, Retoriek en filosofie
Ambo, Bilthoven 1975, 175 blz, f 17,50

Dr. F. van Raalten, Filosofie in hoofdzinnen
Het Wereldvenster, Baarn 1974, 135 blz,
f 14,50
Een niet onaardige poging om uit allerlei
oude systemen een overzichtelijk eigen
systeem te bouwen. De schrijver heeft
veel citaten. Een paar diagrammen verhelderen de tekst. Het laatste hoofdstuk
heet de humaniteit van de rede en handelt
geheel over Kant. De schrijver schijnt de
opvattingen van deze denker geheel tot
de zijne gemaakt te hebben. De titels van
de hoofdstukken zijn vaak wat wonderlijk, maar dienen waarschijnlijk alleen om
de nieuwsgierigheid te prikkelen.
C. J. Boschheurne

Politiek
John Barron, KGB. Arbeit and Organisation des sowjetischen Geheimdiensten
in Ost and West. Mit einer ausfurlichen
Dokumentation and mit einem Beitrag
von Alexander Solschenizyn
Scherz Verlag, Bern and München 1974,
518 pp., DM. 26,—
De Sovjet-Unie heeft haar binnen- en buitenlandse politiek sinds de oktoberrevolutie in 1917 bij herhaling gewijzigd. Deze
wijzigingen werden vergemakkelijkt door
het efficiënt functioneren van de geheime
politie (KGB), die, althans volgens de
auteur, de Sovjet-Unie sinds haar bestaan
heimelijk heeft beheerst. Ondanks het feit
dat de huidige Kremlin-leiders de geheime politie minder brutaal laten functioneren dan onder de heerschappij van Sta-
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lin het geval is geweest, is de dominerende
functie van de geheime politie bij het bepalen van de binnen- en buitenlandse politiek van de Sovjet-Unie hetzelfde gebleven.
L. Bartalits

Berner Wolfgang u.A., Sowjetunion 1973.
Innenpolitik. Wirtschaf t Aussenpolitik.
Analyse and Bilanz
Carl Hauser Verlag, München 1974,
198 pp.
Dit boek is door het `Bundesinstitut fur
Ostwissenschaftliche und internationale
Studien' in Köln gepubliceerd. In deze
door verschillende auteurs samengestelde
studie wordt de binnen- en buitenlandse
politiek alsmede de economische politiek
van de Sovjet-Unie in het jaar 1973 kritisch onderzocht.
L. Bartalits

Rudi Dutschke, Versuch, Lenin auf die
Fiisze zu stellen
Klaus Wagenbacht Berlin 1974, 348 pp.
De vroegere Berlijnse revolutionaire leider geeft in dit, met zeer kleine letter gezette werk, zijn visie op de tegenwoordige
stand van het communisme en de ontwikkeling van dat communisme. Hij toont
zich daarin een typisch historisch-materialist.
De fouten van het Russische communisme
voert hij terug op het feit dat de theorie
er van ontwikkeld werd door ballingen
die buiten Rusland woonden en geheel
onder de indruk waren gekomen van de
westerse levenswijze. Zij wilden het Russische volk aanpassen aan die westerse
opvattingen wat hun ook nodig leek in het
kader van de marxistische theorie. Daardoor kwam de nadruk te liggen op een
soort opvoedkundige activiteit en dat
werkte dan weer een elitaire houding in
de hand.
Gezien de houding die in de Sovjet-Unie
nog steeds tegenover de boeren wordt
aangenomen, verheldert deze opvatting
inderdaad veel. Of het nu ook moet voeren tot Dutschkes alternatief van een
meer Trotskistisch communisme is niet
zo vanzelfsprekend.
C. J. Boschheurne

Helmut Martin (Hrsg.), Mao intern. Unverr f f entliche Schriften, Reden and Gesprdche Mao Tse-tungs 1949-1971
Carl Hauser Verlag, München 1974,
286 pp.
Dit boek geeft de geïnteresseerde lezer
een antwoord op de vraag waarom Mao
Tse-tung erin slaagde om zijn positie van
dominerende persoonlijkheid tussen de
leiders van de Volksrepubliek China te
behouden.
L. Bartalits

Hansmartin Kuhn, Der lange Marsch in
den Faschismus
Klaus Wagenbach, Berlin 1974, 125 pp.,
DM. 6,50
Weer een paging om uiteen te zetten dat
het fascisme niets anders is dan een logische consequentie van het laat-kapitalisme. Omdat het fascisme in werkelijkheid
een terugval is tot het feodalisme, mist het
boekje logica.
C. J. Boschheurne

Richard Lowenthal, Vom kalten Krieg
zur Ostpolitik

Seewald Verlag, Stuttgart, 1974, 96 pp.,
DM. 7,50
Richard Lowenthal was in de jaren vijftig
een aanhanger van de `Abwehrkampf tegen de zogenaamde Stalinistische bedreiging. Hij is thans ook een exponent van
`scharfe Abgrenzung' van het communistisch systeem binnen de Duitse Sociaal
Demokratische Partij.
Tegelijkertijd was Ldwenthal van meet af
aan een voorstander van de in 1969 gelanceerde nieuwe `Ostpolitik'. Door middel van deze politiek hoopte hij een `Wandel durch Annáherung' tot de Oosteuropese landen en in het bijzonder ten aanzien van de DDR te kunnen bewerkstelligen. Zorgvuldig gedocumenteerd
schetst Lowenthal in dit boek een politieke ontwikkeling die hij niet alleen als
publicist en wetenschapsman, maar ook
als actief deelnemer heeft meegemaakt.
L. Bartalits
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Raymond Aron, Zwischen Macht and
Ideologie. Politische Kra f te der Gegenwart
Europa Verlags-AG, Wien 1974, 374 pp.,
DM 28,— Sfr. 33,— dS 198,—
De in dit boek verzamelde artikelen van
Raymond Aron werden in de periode
1949-1970 geschreven. Zij kunnen ingedeeld worden in twee hoofdstukken. Het
eerste deel omvat studies die zich met de
interne problemen van een aantal landen
bezighouden.
In het tweede deel daarentegen worden
thema's behandeld op het gebied van de
buitenlandse politiek, diplomatie en strategie, alsmede de internationale betrekkingen in het algemeen. Deze artikelen
van Raymond Aron werden geselecteerd
met de bedoeling om voor de geïnteresseerde Duitse lezer een beeld te geven
over de inzichten en denkwijze van deze
belangrijke Franse politicoloog/socioloog.
L. Bartalits
Gilbert Mury, Schwarzer September Ananysen, Aktionen and Dokumente
BjØrn Patzoldt, Zur Ausweisungspolitik
der Bundesrepublik Deutschland
(Politik 48) Verlag Klaus Wagenbach,
Berlin 1974, 128 pp., DM 6,50
De publikatie behandelt enerzijds het Palestijnse verzet vanuit historisch perspectief, waarbinnen de acties van de Zwarte
September Beweging in München het
hoogtepunt vormen, anderzijds, via de
reacties van de Westduitse overheid daarop, het probleem van de houding der
Westeuropese staten op de problematiek
der Palestijnen.
Via deze publikatie wordt wederom het
dilemma van de lokale verzetsbewegingen
tegen de geaccepteerde 'law and order'
duidelijk aan de orde gesteld. Dit probleem kan als volgt worden omschreven:
zonder geweld geen radicale maatschappelijke en politieke verandering, met geweld confrontatie met het heersende
`Volksempfinden'. De wettigheid van geweld wordt dan steeds achteraf bepaald.
Het verging zo iedere verzetsbeweging van
welke signatuur dan ook. Het argument
van de `slachtoffers onder de onschuldigen' kan nimmer eenzijdig gehanteerd
worden: het is ook in onze officiële Natostrategie ingebouwd.

Boekbespreking

Mitarbeitern der `darmstadter studentenzeitung', SPD and Staat
Geschichte, Reformideologie, `Friedenspolitik'
Verlag Klaus Wagenbach, (Politik 51)
Berlin 1974, 190 pp., DM 8,50
De geschiedenis van de sociaal democratie, zeker die in Duitsland, is een pijnlijke
geschiedenis. Pijnlijk doordat vanuit ideologisch perspectief consequent gedrag verwacht kan worden. Maar ook de ideologie
blijkt `rekbaar'. Het schrijverscollectief
toont zonneklaar aan, dat van het socialisme als ideologie, op te vatten als systematisch bouwwerk van samenlevingsanalysen en waarden ten aanzien van die
de revolutionairen: wanneer het mogelijk
blijkt de produktie te socialiseren zonder
een proletarische revolutie, dan is een
werkelijke socialisering van de produktie
zonder proletarische revolutie onmogelijk.
F. Nieuwenhof

Geschiedenis
Theodore Zeldin, France 1848-1945, Volume I: Ambition, Love and Politics
Oxford University Press, London 1973,
824 pp., £6
Dit lijvige boek is het eerste deel uit een
twee-delige studie die prof. Zeldin wijdt
aan de mentaliteit van de Fransman gedurende deze periode. In opeenvolgende
hoofdstukken die telkens een ander thematisch leidmotief hebben, ontwerpt S.
een panoramisch overzicht van 100 jaar
Franse (mentaliteits-)geschiedenis. In het
eerste deel van dit boek krijgen we een
reeks portretten, bijzonder levendig getekend en uitvoerig gedocumentarieerd.
De geneesheer, de notaris, de industriëel,
de rijke, de bankier, de gewone man, de
bureaucraat, de landbouwer en de arbeider komen zo stuk voor stuk aan de
beurt. Het tweede deel handelt over huwelijk, kinderen en de vrouw: kernmoment van het ethische gebeuren in de
burgerlijke maatschappij. Het derde
deel gaat dan over politiek, en dit aan de
hand van `steekwoorden' zoals: republikanisme, bonapartisme, opportunisme,
solidarisme, enz... .
Telkens krijgt de lezer een schat aan de-
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tails, fragmenten uit goedgekozen documenten, die van dit ernstig werk een
waar leesgenot maken.
De enige kritiek die men op het werk zou
kunnen hebben, hangt nauw samen met
de opzet ervan (die anderzijds ook erg
positieve resultaten oplevert op andere
vlakken): de panoramische blik van S.
lijkt soms wel èrg wijds. Ter wille van een
idee (vaak erg oorspronkelijk, daar gaat
het niet om), een opvatting, een these,
veralgemeent de auteur nog al eens, zodat
de continuïteit al te sterk benadrukt
wordt. Zo valt het geregeld voor dat de
tijdsspanne van een eeuw gecondenseerd
wordt op enkele pagina's; of – wat nog
storender is – dat er a-chronologisch uit
deze tijdsspanne wordt uitgepikt en naast
elkaar gemonteerd, alsof de continuïteit
niet tevens een discontinuïteit verbergt
(en waarschijnlijk ook omgekeerd, gezien
het hier vnl. gaat om de burgerlijke mentaliteit, haar paradoxen, re acties, antithesen, enz....). Maar, zoals reeds gezegd werd, maakt deze kritiek deel uit
van de lof: we wachten met spanning op
het tweede deel.
Eric de Kuyper

Georges Bortoli, Als Stalin starb,
Kult and Wirklichkeit
Seewald Verlag, Stuttgart, 1974, 280 pp.,
Lu., DM. 28,Georges Bortoli beschrijft in zijn boek
een periode van de grootste historische en
wereldpolitieke importantie. De dood van
J. V. Stalin schokt de wereld. Wie was
deze man die zo machtig was dat hij onsterfelijk leek te zijn? Wat waren de politieke doelstellingen van de Sovjet-Unie
onder Stalins bewind?
Op deze vragen geeft de auteur een opzienbarend, maar niet altijd bevredigend,
antwoord.
L. Bartalits

Stephan Verosta, Theorie and Realit&
von Bundnissen,
Heinrich Lammasch, Karl Renner and
der Zweibund 1897 bis 1914
Europa Verlag, Wien 1974, 660 pp.,
DM. 54,–
In dit boek worden de laatste decennia
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van de Donaumonarchie, namelijk de
`Zweibund' tegen Rusland, behandeld; tegelijkertijd worden de `Bundnisalternativen' en zijn geopolitieke mogelijkheden
en consequenties onderzocht. De 'Zweibund' is volkenrechtelijk als `Blindnis zu
dritt' te beschouwen, tussen Duitsland en
twee multinationale staten, Oostenrijk en
Hongarije. Het van meet af aan bestaande overwicht van Duitsland in de `Zweibund' werd onder minister van buitenlandse zaken Goluchowski van 1897 tot
en met 1907 door goede betrekkingen
van de Donaumonarchie met Rusland gecompenseerd. De door minister van buitenlandse zaken Aehrenthal veroorzaakte
`bosnische Krise' dwong de leiders van
de Donaumonarchie hun strijdkrachten
aan het offensieve Duitse Schlieffen-plan
ondergeschikt te maken. Zij hadden tot
dan toe het Schlieffen-plan als in strategisch opzicht onjuist afgewezen.
Dit boek is niet alleen een belangrijke bijdrage tot een objectieve geschiedenis van
volkenrecht en diplomatie, maar ook
thans nog een compendium `massgebender Prazedenzfalle' op het gebied van de
alliantieverdragen.
L. Bartalits

Roger Pethybridge, The Social prelude to
Stalinism
The Macmillan Press, Londen, 1974,
342 pp., £7
De aanvankelijke liberale' politiek en het
economisch denken van de Bolsheviki
veranderde na de revolutie tot een autoritaire politieke structuur. Deze omstandigheid droeg na 1917 veel bij tot de vervreemding tussen de Bolshevisten en andersdenkende linkse groeperingen in Rusland. De vervreemding werd nog geaccentueerd door de toegenomen invloed van
de militairen op het politieke en maatschappelijke leven gedurende de burgeroorlog (1918-1921). Het analfabetisme
was een ander fenomeen dat de verwerkelijking van bolshevistische politieke en
sociale idealen op lange termijn onmogelijk maakte. Een en ander had tot gevolg
dat Stalin er relatief gemakkelijk in slaagde na 1928 geleidelijk de Russische autocratie op politiek, economisch en maatschappelijk gebied te herstellen.
Tenslotte wordt het Stalinisme als feno-
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meen gedefinieerd, waarbij een originele
analyse wordt gegeven van de voornaamste politieke en economische ontwikkelingen in de periode 1928-1953.
L. Bartalits

Godsdienst
Een twijfelaar aan het woord
Het boek Prediker in een nieuwe vertaling
NBG, Haarlem 1974, 52 blz
Greeley, Andrew M., De nieuwe agenda
De Toorts, Haarlem 1974, 269 blz, f 29,50
Grom, Bernhard u.A., Auf der Suche
nach dem Sinn des Lebens
Herderbiicheri, Freiburg 1975, 176 pp,
DM 5,90
Het hoogste lied
Het Hooglied van Salomo in een nieuwe
vertaling
NBG, Haarlem 1974, 42 blz
In het spoor van Arminius
Uitg. Heuff, Nieuwkoop 1975, 231 blz,
f 21,50
Metropoliet Anthony, Christus begegnen.
Stationen
Herdr, Freiburg/Basel/Wien 1975, 142 pp,
DM 16,80
Radermakers, Jean, La bonne nouvelle de
Jésus 1-11
Institut d'études théologiques, Bruxelles
1974, 528 pp, BF 490

Dr. A. A. van Ruler, Dichter bij Marcus
Callenbach, Nijkerk 1974, 192 blz, f 18,50
Waarschijnlijk zijn de morgenwijdingen
over Marcus 1-8 : 36 de laatste bundel
met radiotoespraken van Van Ruler. Zoals bekend laten deze morgenwijdingen
zich moeilijk kwalificeren, het is tegelijk
minder en meer dan exegese. Méér dan
louter uitleg, omdat hij het evangelie via
dogmatiek levend weet te maken in de
dagelijkse dingen, minder dan exegese
omdat elk van de 61 toespraken op zichzelf staat (ze komen uit zeer verschillende jaren!) en er dus geen grote lijn in is
gebracht.
Panc Beentjes

S. Clark, Vervuld van de Geest
Patmos, Amsterdam/Antwerpen 1974,
105 biz
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De auteur is een van de leidende persoonlijkheden in de katholieke charismatische
beweging in Amerika, en leeft in de Word
of God Community in Ann Arbor, Michigan. In dit boek worden twee van zijn
essays, Baptized in the Spirit en Con f irmation and the baptism of the Holy Spirit
gebundeld. De vertaling is van Joke Witkam.
De uitdrukking `de Geest ontvangen',
`met kracht worden toegerust', `in de
Geest gedoopt worden', `vervuld worden
van de Geest', en dergelijke, komt in het
Nieuwe Testament zo'n zestig keer voor
(Clark geeft de plaatsen: blz 53-55). Met
een concreetheid die men bij Amerikanen
vaker aantreft, geeft Clark aan wat dit
ontvangen van de Geest voor ons, nu, te
betekenen heeft, en ook wat het niet betekent. Hij merkt op, dat Sint Paulus erover spreekt met een vanzelfsprekendheid die doet vermoeden dat hij deze ervaring bij zijn toehoorders of lezers veronderstelde. Clark begint zijn boek met
de vraag of ook wij uit eigen ervaring
weten wat het betekent de Geest te ontvangen. Zo niet, dan ontbreekt er iets aan
ons christelijk leven, aldus de auteur.
Hij waarschuwt voor `de misvatting dat
mensen die de ervaring van de Geest hebben gehad, omwille van deze ervaring
geestelijke rijpheid bezitten' (p. 43). 'Veeleer geeft het (doopsel in de Geest) iemand
een nieuwe relatie met de H. Geest, die
hem in staat stelt vlugger en gemakkelijker in heiligheid te groeien dan hij uit
zichzelf zou kunnen doen' (blz 40). Het
nieuwe bestaat niet zozeer in nieuwe
woorden voor hetzelfde geloof, laat staan
in een nieuw geloof, maar meer in een
nieuw ervaren van dat geloof: `de meest
voor de hand liggende omschrijving van
wat er met iemand gebeurt die in de H.
Geest gedoopt wordt, is misschien wel,
dat de H. Geest op zo'n manier naar hem
toekomt dat hij het weten kan. Het gevolg van deze komst van de H. Geest is
nl. dat hij een nieuwe relatie met God ervaart' (blz 22).
De vernieuwing die deze charismatische
beweging brengt, zal bijgevolg niet bestaan in het introduceren van andere teksten in de liturgie dan Schrift en Kerk te
bieden hebben, maar veeleer in een nieuw
verstaan en een vernieuwd en verdiept erbij zijn: `Plotseling gaan veel aspecten van
christelijke waarheid voor hen leven. Zij
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lezen de Schrift, en passages, die van tevoren saai waren, worden nu bladzijden
die met veel belangstelling worden gelezen. Zij gaan naar de H. Mis, maar gebeden die ze van tevoren "maar" gezegd
hadden, worden nu geladen met betekenis' (blz 39).
Tekenend voor de positieve richting die
de vernieuwing aldus inslaat, is dat men
bij leidende figuren van de charismatische
beweging in Amerika, zoals Stephen
Clark, of Ralph Martin, de uitgever van
New Covenant, het orgaan van de beweging, niets vindt van de negatieve fixatie op gezag die kenmerkend is voor sommige `vernieuwers' in ons land. Zo horen
we Ralph Martin met voldoening opmerken, dat mensen uit de klassieke Pinksterbeweging onder invloed van de katholieke
charismatische beweging `belangrijke dingen beginnen te leren, zoals de eenheid in
het Lichaam van Christus en gezag en
onderwerping (important things like unity
in the Body of Christ and authority and
submission)' (New Covenant, sept. '74,
blz 5). In Clarks visie is het ook zo, dat
deze Geesteservaring de Kerk niet ontbindt, maar opbouwt: `Als alles op de
juiste manier zou werken, zouden alle
christenen, feitelijk alle mensen, tot de
katholieke kerk behoren' (biz 102).
In het derde hoofdstuk van het boek (blz
87-105) doet Clark behartenswaardige
suggesties om de toediening van het sacrament van het Vormsel te laten voorafgaan
door een zodanige voorbereiding van de
vormelingen, dat het Vormsel hun ook
inderdaad gemakkelijker de ervaring
schenkt van de Geest te ontvangen en met
kracht uit den hoge te worden toegerust.
J. Auping

Het evangelie volgens Johannes, A en B,
Luisterbijbel
Nederlands Bijbelgenootschap/Katholieke Bijbelstichting, Amsterdam/Boxtel
1974, f 15,— per band (2 bandjes)
In samenwerking met het Nederlands Bijbelgenootschap is de Katholieke Bijbelstichting begonnen Bijbelgedeelten op de
band te zetten. Voorhanden zijn momenteel: het evangelie volgens Johannes, de
brief aan de Galaten, de brief aan de
Efesiërs en een aantal psalmen.
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Het evangelie volgens Johannes, dat ter
beluistering werd toegezonden, wordt
helder ingesproken volgens de uitgave
`Groot Nieuws voor U', afwisselend door
een man en een vrouw, hetgeen de wisseling der perikopen benadrukt. Jammer
is daarbij wel dat ook de tussenkopjes van
deze vertaling als Bijbeltekst worden opgevoerd, maar vanuit het standpunt van
de luisteraar is het daarentegen begrijpelijk.
Bij dit experiment met een zogenaamde
`luisterbijbel' hebben de Bijbelgenootschappen niet alleen gedacht aan slechtzienden, maar ook aan langdurig zieken
en degenen die vinden dat de Schrift een
boek is, niet om te lezen maar om te horen.
Te hopen is dat spoedig ook gedeelten uit
het Oude Testament zullen volgen, vooral de oerverhalen van Israël (Genesis,
Exodus, Numeri en Deuteronomium) en
de profeten. Men zal dan kunnen horen
dat deze verhalen geschreven zijn om beluisterd en overdacht te worden tijdens
het vertellen.
Pane Beentjes

Joop Smit, Bij nader inzien — de Evangeliën opnieuw bekeken
Lannoo, Tielt/Amsterdam 1974, 214 blz
Bij de ondertitel die dit boekje meekreeg
gaat men zich allicht de vraag stellen wat
nu `bij nader inzien', `nieuw' was in het
bekijken. Tot zijn grote verrassing stelt
men dan vast dat oude bekende verhalen
je met nieuwe ogen aankijken. De keuze
van teksten, de beknopte presentatie,
maar vooral de verrassende aandacht
voor het relevante detail zorgen ervoor
dat een overbekende tekst je opnieuw
gaat boeien. Onbewust grijpt men dan
naar zijn evangelietekst om zich ervan te
vergewissen of dat daar werkelijk staat.
Vooral in het hoofdstuk over het verrijzenisverhaal bij Markus leert de auteur ons
met andere ogen kijken. Deze verzamelde
opstellen vragen de lezer maar één ding,
dat hij ze namelijk met dezelfde onbevangenheid leest waarmee hij ook de evangeliën zelf ter hand neemt.
Hugo Roef f aers
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P.-R. Régamey, Redécouvrir la vie religieuse III. La rénovation dans 1'Esprit
Ed. du Cerf, 1974, 293 pp.
Het derde en laatste deel van een trilogie,
die handelt over het opnieuw ontdekken
van het religieuze leven, geeft over de
vernieuwing in de Geest, nadat eerder
verhandelingen over de eisen van het religieuze leven en de stem van God te onderscheiden in de stemmen van de tijd
waren verschenen. Overtuigd voorstander
van een religieuze vernieuwing in de lijn
van het laatste Concilie en het document
Evangelica Testificatio' van Paulus VI in
1971, baseert hij zijn gedachten op het
uitgangspunt dat elke vernieuwing tot de
meest uitwendige toe een spirituele oorsprong moet hebben, op straffe van er
geen te zijn. De schrijver is op de hoogte
van vele vernieuwingen die de laatste
jaren zijn ingevoerd. Hij is verder in staat
deze vernieuwingen te wegen en te toetsen. Zijn oordeel valt streng uit met betrekking tot diegenen die meenden een
andere oriëntatie dan die van de Kerk te
moeten kiezen. Welwillend staat hij ten
opzichte van diegenen die met de schrijver
ervan overtuigd zijn, dat God aan zijn religieuzen constante eisen stelt, ook al veranderen de tijden. Over de eerste groep
heeft de schrijver niet de illusie dat zij
tot het hart van de Kerk terugkeren dank
zij zijn boek. Hij hoopt de tweede groep,
die reeds serieus een werkelijke oriëntatie
naar geestelijke vernieuwing toe heeft
gevonden, in hun élan te bevestigen.
De huidige roepingencrisis komt mede
voort uit de crisis in de antwoorden die
vele religieuzen nu geven of weigeren te
geven. De huidige vernieuwingstendensen
worden helder geanalyseerd en getoetst
aan die vormen van kloosterleven, die
voor de grotere gemeenschap van de Kerk
het meest vruchtbaar zijn.
Bijzonder aanbevolen om in een pauze
van het vernieuwingsproces te lezen en
in zich op te nemen, al zou het alleen
maar zijn voor die paar bladzijden waar,
bij wijze van résumé, de essentiële elementen van elk religieus leven vermeld
staan (p. 264 ev.).
G. Wilkens

Annelies Pokrandt, Elementar Bibel 2:
Geschichte von Mose and Josua
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Verlag Ernst Kaufmann, Lahr/KóselVerlag, München 1974, 77 pp.
idem, Elementar Bibel, Hinweise zum
Versttindnis der Texte and Bilder
91 pp.
Het tweede deeltje van de uit 8 boekjes
bestaande serie behandelt de oerverhalen
van Israël (Exodus 1-34). De perfecte
tekeningen van Reinhard Herrmann geven het geheel een artistieke, maar toch
eenvoudige achtergrond. Ook in Nederland is men begonnen met het vertalen
van deze serie. De Katholieke Bijbelstichting is in alles de Duitse uitgave gevolgd,
tot de kleur van de band en het formaat
toe, en natuurlijk ook in de tekeningen.
De Nederlandse serie verschijnt onder de
titel `Ik lees in de Bijbel'.
Een bijzonder goed initiatief van de Duitse samenstelster Anneliese Pokrandt is het
uitgeven van een wegwijzer voor hen die
de verhalen moeten vertellen. De achtergronden en de literatuur die zij bij elk verhaal uit het eerste deeltje heeft verzameld,
zijn zonder meer uitstekend te noemen; zo
heeft zij gebruik gemaakt van de gerenommeerde Duitse commentaren en ook
van de vertaling van Buber-Rosenzweig.
Met belangstelling worden volgende deeltjes tegemoet gezien. Een hint aan de Katholieke Bijbelstichting om ook deze `Hinweise' uit te geven.
Panc Beentjes

Maria Anna Lindmayr, O.C.D., Mein
Verkehr mit Armen Seelen
Christiana-Verlag, Stein am Rhein 1974,
135 pp., SF. 7,80
Maria Anna Lindmayr leefde te München
van 1657 tot 1726. In een indrukwekkend
boeteleven van innerlijke duisternis en
uiterlijke tegenspoed is deze Beierse vrouw
vanaf 1691 tertiaris en vanaf 1712 volledig ingetreden bij de ongeschoeide carmelitessen. Haar betekenis is niet zozeer gelegen in de historische contacten en bemiddeling tussen de Oostenrijkse keizer
en Beierse keurvorsten, maar ligt meer op
geestelijk terrein. Begenadigd met een
rijk innerlijk leven, legt zij in het door
haar nagelaten dagboek een opmerkelijke
geloofsgevoeligheid aan de dag voor de
werkelijkheden die betrekking hebben op
`de uitersten', de laatste werkelijkheden',
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vooral uitgewerkt in haar omgang met de
zielen in het vagevuur. Juist deze gedeelten uit het dagboek worden, op grond
van een uitgave in 1887, verzorgd door
Franz Joseph Nock OSB, ingeleid en van
enig commentaar voorzien door Arnold
Guillet, die ook het aanhangsel met de
leer der Kerk over de `uitersten' en een
verzameling gebeden voor stervenden en
gestorvenen heeft verzorgd.
De aanpak om via een geleefde geloofservaring een prolegomenon voor verdere
dogmatische uitwerking aan te reiken aan
de gelovige lezer, voor wie de theologische
informatie over de laatste werkelijkheden
nu tot het uiterste toe beperkt blijft, verdient aanbeveling. Deze werkelijkheid van
het uiterste dat aan mensen kan overkomen, evenals het oordeel en de uitboeting van de zonden en de gemeenschap van levenden en doden had echter
in de dogmatische grondlijnen nog meer
op haar werkelijke geldingskracht uitgewerkt kunnen worden.
G. Wilkens

Diskussion urn den Priester. Brie fee an
Bischof Riobé
Otto Muller Verlag, Salzburg, 1974, 136
pp., 0S. 96
11 november 1972 publiceerde Le Monde
een interventie van Mgr. Riobé, bisschop
van Orléans, tijdens een werkvergadering
van de Franse bisschoppenconferentie in
Lourdes, waarin deze zijn collega's bezwoer toch te zoeken naar nieuwe vormen
van beleving en uitoefening van het priester-zijn (o.a. priesters gekozen uit de eigen
gemeente, part-time priesters, eventueel
gehuwden tot priester gewijd). Om zeker
te zijn dat zijn interventie niet gekleurd
zou worden weergegeven, heeft Mgr. Riobé later zijn gedachten zelf gepubliceerd.
In dit boekje vindt men eerst beide teksten van deze interventie en vervolgens
een royale keuze uit de talloze brieven
die de bisschop daarna ontvangen heeft.
De meeste van deze brieven zijn uitingen
van dankbaarheid voor het moedige
woord van de bisschop, andere uiteraard
sterk afwijzend. De aanhalingen zijn in
dit boekje onder verschillende titels verzameld. Merkwaardig genoeg bieden deze
reacties geen wezenlijk nieuwe inzichten.
Toegevoegd is nog een schrijven van Mgr.
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Riobé aan de priesters van zijn diocees
(8-12-1972).
S. Trooster

Martin Kriener, Aporien der politischen
Predigt
(Theologische Existenz heute) Chr. Kaiser
Verlag, München 1974, 70 pp., DM. 7,80
Dit boekje geeft exact wat de titel belooft:
een kritisch onderzoek van preken waarin
tot politieke verantwoordelijkheid wordt
opgewekt (vooral inzake de nood en de
mistoestanden, onrecht en uitbuiting in
landen van de `derde wereld'). Geen beoordeling van de `politische Theologie',
maar van de verkondiging die in haar
naam in praktijk gebracht wordt. In een
eerste deel wordt de problematiek die in
het voorradige materiaal aan het licht
komt, kritisch blootgelegd: ruw geschetst
kan men twee vormen van doodlopende
wegen constateren; in het ene model
wordt alleen gewerkt op de evangelische
geest zonder dat men richtlijnen voor een
christelijke praktijk aangeeft; in een ander model wordt – vaak met veel geweld,
in een `boetepreek' zoals schr. die noemt
— tot actie aangezet, maar het probleem
wordt dan gewoonlijk zo gesteld dat de
hoorders voor een taak geplaatst worden
die voor hen onuitvoerbaar is. In beide
gevallen werkt de verkondiging in feite
niets uit. In een tweede deel ventileert
Kriener enige theologische beschouwingen die hierin verbetering kunnen brengen. Het meest aangesproken heeft mij de
gedachte dat een vol-christelijke hoop gewekt moet worden in Gods toekomst met
ons mensen, die dan gestalte dient te krijgen in de niet-aflatende pogingen het lot
van de misdeelde mens te verbeteren in
acties die binnen het bereik van de hoorders liggen. Ook al zijn dit politiek gezien
niet direct wereldveranderende acties, ze
kunnen tekenen zijn van Gods aanwezigzijn onder ons mensen in zijn wil het Rijk
van zijn gerechtigheid en vrede in deze
wereld te vestigen. Tekenen die, goed verstaan, de hoop en verwachting op zijn
toekomst voor allen levend houden. Belangrijk is nog de eis dat de kerken als
geheel zich inzetten voor meer gerechtigheid in de wereld: beslissend is dat wij
oog krijgen voor de wanverhouding tussen
dat wat de kerken hier in het Westen voor
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zichzelf nodig menen te hebben en gebruiken en wat zij voor anderen over
hebben (pp. 59-60). Deze accurate en
diepgaande studie zij allen die het aangaat, sterk ter overweging aanbevolen.
S. Trooster

Literatuur
Grimm, Gunther (Hrsg.), Literatur and
Leser
Reclam, Stuttgart 1975, 444 pp, DM 38,80
Plomp, Hans, Brigadier Snuf rookt stuff
Paris-Manteau, Amsterdam/Brussel 1972,
128 pp, BF 185
Plomp, Hans, De ondertrouw
Paris-Manteau, Amsterdam/Brussel 1972,
141 pp, BF 185

Ward Ruyslinck, Het Ganzenbord
Manteau, Brussel 1974, 280 pp., BF. 285
Uitgenodigd door filmproducer B. Fisher
vertrekt de auteur Ward Ruyslinck naar
Warschau voor onderhandelingen over
de filmrechten van zijn voorlaatste roman. Fisher is in het hotel niet op de
afspraak, hij zal pas tegen het einde van
de week arriveren. Om Ruyslinck zoet
te houden gedurende een vijftal dagen
heeft hij een 18de-eeuws Engels ganzenbord op zijn hotelkamer laten deponeren.
Hiermee krijgt de auteur een geschikt
kader om diverse jeugd-, reis- en schrijversherinneringen aan elkaar te rijgen
door associaties met bepaalde plaatsen op
het ganzenbord.
Dit ganzenbord is een goede vondst, die
S. toelaat verhalen en anekdoten, die afzonderlijk genomen geen samenhang vertonen, toch tot een literair geheel, tot een
`roman' te maken. De helft ervan bestaat
uit met journalistieke vlotheid neergeschreven impressies van een reis naar Polen, de andere helft zijn kortverhalen die
ook apart gebundeld hadden kunnen worden. De ontknoping van de roman is een
lachertje. Er moest nu eenmaal een einde
aan komen, de eenzame ganzenbordspeler kan niet ten eeuwigen dage in de doolhof blijven zitten. Met Het Ganzenbord
heeft Ruyslinck voor entertainment met
niveau gezorgd.
J. Gerits

Marc Bruynseraede, De profundis
Sint-Jozefinstituut, Antwerpen 1973,
44 pp., Geïll., BF. 60
Made in Peenemunde
Bruynseraede, Schilde 1974, 54 pp.,
BF. 80
In de eerste dichtbundel worden hooggestemde verwachtingen en evangelische
idealen verwoord in het leven van de mens
op weg van alfa naar omega, tussen geboorte en apocalyps. Naast de in een verheven, haast sacrale toon gestelde gedichten komen er ook kortere, frisse stukjes in voor, die doen vermoeden dat
Bruynseraedes poëtisch register ook over
andere mogelijkheden beschikt dan de
soms nogal gezwollen jeugdverzen laten
vermoeden. De illustraties en lay-out van
Mia Goovaerts en Dominique Baston
zijn heel fijn en suggestief.
In `Made in Peenemunde' is er duidelijk
een versobering en een grotere betrokkenheid op de realiteit t.a.v. de eerste bundel
merkbaar. Het idealisme daar heeft plaats
gemaakt voor een ironische observatie
van de maatschappij. Terwijl het gedicht
`Apocalyps' uit de eerste bundel eindigde
met een parafrase van de bekende woorden van Jezus: `Opdat ik één worde in
U / zoals de Vader één was met U / en
wij met alle mensen / Samen.', luidt het
thans: `Laat ons werken, burgers / opdat
allen één worden. / Eén voor de boterham, / één voor vader, één voor moeder,
/ één voor neefjes en voor nichtjes, / één
voor de negers en de indianen / één voor
één / allen voor één / opdat wij allen /
één voor één / van kop tot teen / met
een grote molensteen ...'. (p. 44)
Bijbelse beelden en citaten duiken ook in
de nieuwe bundel geregeld op, maar het
perspectief is grondig veranderd. Het
haast moeiteloze en stralende geloof van
de dichter op weg naar de aanschouwing
van zijn God is geëvolueerd tot een ontnuchterende twijfel: Wat te denken / als
de aandeelhouders van het geloof / dezelfde zijn / als die van / de Bank van
Brussel?' (p. 30)
J. Gerits

Roland Beyen, Ghelderode
Seghers, Paris 1974, 229 pp., FF. 26,50
In deze monografie (voor een breder pu-
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bliek) die een kritische analyse over, een
aantal teksten van en enkele reacties op
het dramatische oeuvre van Michel de
Ghelderode bevat, bevestigt S. uiteraard
de fundamentele bevindingen die in een
eerste wetenschappelijk werk (cfr. Identiteit als taboe, in Streven, juli 1971, 10611067) werden voorgelegd. De kritische
persoonsbeschrijving ziet de Ghelderodes
debuut als een Maeterlinck-variant, gevolgd door experimenten binnen eigen
kluis, en belangrijk contact met Het
Vlaams Volkstoneel, een hang naar
woordbranie, een vrijblijvend badineren
met de gruwels van het leven en een somber slot als een hik van iemand die zichzelf overleeft. Conclusie: een dramaturgie
van het instinct, met de dubbelzinnige
connotatie die dit woord bezitten kan. Het
tweede deel van dit erg nuttige boek bevat
teksten en documenten van de Ghelderode plus kritische standpunten, getuigenissen van regisseurs, een bio- en bibliochronologie, een register van de opvoeringen en een bibliografie (waarin vooral de tijdschriftartikels opvallen). De demythisering die S. reeds biografisch had
aangebracht, is thans ook artistiek-stilistisch uitgebreid, al wordt het spektakeltechnische van de optische code toch
waarderend behandeld. De seksuele en
metafysische obsessies, dik in de verf, en
het algemeen-reactionaire gehalte van deze auteur blijven echter definitief in het
geheugen. Filologenwerk dat de rechtvaardigheid niet opoffert aan de mysterieuze reputatie.
C. Tindemans
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enigszins de indruk dat zij vooral antiaristocraat waren, terwijl het antireligieuze moment in de Verlichting vooral
van Franse komaf was. Voltaire immers
hoopte met de aristocratie samen een rationele, dat wil zeggen een agodsdienstige
maatschappij te scheppen. Pas met mensen als d'Holbach worden dan antireligieus en antifeodaal gecombineerd.
Deze bundel bevestigt om te beginnen
het Deutschtum van de schrijver. Herhaaldelijk wijst hij er op dat het zijn bedoeling is aan te tonen hoe rijk de Duitse
taal is. Een gedicht over een bloem, Die
Kaiser Crone, kan worden gebruikt om
de aristocratie er op te wijzen dat haar
roem vergankelijk is. De godsdienstige instelling is echter moeilijk te begrijpen.
Alle opgenomen gedichten stammen uit
een negendelig werk, geheten Irdisches
Vergnugen in Gott. De tendens daarvan
kan men weergeven met dankbaarheid
aan God omdat hij alles geschapen heeft
zo dat wij het kunnen gebruiken. De
schrijver houdt zich uitsluitend met de
aarde bezig, van een werkelijke vroomheid is geen sprake, ondanks een enkele
aanhaling uit het oude testament.
Het geheel is verder niet vrij van trucjes.
Zo beroemt de schrijver zich in een noot
er op dat hij in een gedicht in de laatste
helft en in de eerste tien regels geen r
heeft gebruikt.
C. J. Boschheurne

Theodor W. Adorno, Noten zur Literatur
IV
Suhrkamp, Frankfurt 1974, 159 pp.

Barthold Hinrich Brockes
(Poesie album 79)
Verlag Neues Leben, Berlin, 1974, 32 pp.
Brockes, 1680-1747, behoort tot de zeer
vroege Duitse Verlichting. Aan deze zogenaamde patriotten wordt ten onrechte
bij de geschiedenis van de Verlichting
weinig aandacht besteed. Zij noemden
zich patriotten, omdat zij zich uitdrukkelijk beriepen op hun Deutschtum, in tegenstelling tot de verfranste adel. Hun
steunpunten waren vooral de vrije rijksen hanzesteden. Ook Brockes komt uit
Hamburg. Belangrijk is vooral hun houding in godsdienstaangelegenheden. Uit
het weinige onderzoek dat tot nu toe naar
hun rol heeft plaats gevonden, krijgt men

Terwijl onlangs de eerste drie deeltjes
Noten zur Literatur in een nieuwe editie
beschikbaar zijn gekomen, heeft de testament-uitvoerder van T. W. Adorno, R.
Tiedemann ook de verspreide tafelteksten
verzameld tot een vierde en uiteraard afsluitende nieuwe bundel. Het is niet verrassend dat ook in dit slotdeel S. bezig is
gebleven met de thematiek en de auteurs
die de vorige afdelingen reeds aan de
orde plaatsten. Adorno is altijd op zoek
geweest naar de motivering van het verschijnsel literatuur binnen een evoluerend
mensenbeeld gerealiseerd in een gewijzigde maatschappij. Zonder slaafs te staan
op een geïdealiseerd archetype, zoekt hij
toch de constanten op en dat verklaart

854

waarom klassieke of hiernaar strevende
auteurs op de voorgrond staan: Goethe,
C. Dickens, R. Borchardt, E. Bloch, W.
Benjamin, Schiller, S. George. Verschuivingen in Adorno's opvattingen kan ik
niet signaleren, maar de meesterlijke logica waarmee hij keer op keer zijn grondideeën onder het thema of de auteur
schuift, blijft een boeiend gebeuren. Een
prikkelend onderdeel is dit keer de (befaamde) open brief aan R. Hochhuth die
in laken en prijzen ver over de onmiddelHike aanleiding klimt en de actualiteit te
lijf gaat met de meest grondige argumenten. De vier deeltjes samen zullen een
zelfstandig onderdeel gaan uitmaken in
de uitgave van het verzameld werk dat
traag maar verzorgd door dezelfde uitgeverij op de markt wordt gebracht.
C. Tindemans

Reinhold Grimm and Jost Hermand,
Hrsg., Basis. Jahrbuch f iir deutsche Gegenwartsliteratur. VI. 1973
Athenáum, Frankfurt 1974, 315 pp
De heterogeniteit die een jaarboek (met
uiteraard uiteenlopende themata en medewerkers) niet vermijden kan, wordt opgevangen door een kritische instelling die
de causale relatie tussen literatuur en
maatschappij beklemtoont en prioriteit
verschaft; tegelijk spijkeren de uitgevers
zich toch wel opvallend vast op vertrouwde methodes van literatuurgeschiedschrijving en blijven de recente strategieën van literatuuranalyse weg. Als belangrijke teksten komen voor, o.m. K.
Berghahn over het Brecht-Lukacs-debat,
M. Durzak over het Amerika-beeld in de
recente Duitse roman, R. Grimm over H.
M. Enzensberger en W. Vosskamp over
literatuur als geschiedenis (mèt vraagteken). Een niet te verwaarlozen aspect
van de doelstelling is de serie boekbesprekingen die de secundaire vakliteratuur over bv. de ballingen-literatuur en
de DDR-publikaties brede ruimte toemeet maar tevens het drama en de semiotiek opneemt, aangevuld met een bibliografie i.v.m. de Duitse literatuurstudie in
1972.
C. Tindemans

Werner Kohlschmidt, Geschichte der
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deutschen Literatur. Bd. 3. Von der Romantik bis zum spelten Goethe
Reclam, Stuttgart 1974, 764 pp., 79 Abb.,
DM. 32,80
In deze handzame literatuurgeschiedenis
behandelt S. een woelige literaire periode;
beginnend bij de jonge Tieck, presenteert
hij chronologisch Novalis, Hdlderlin, Jean
Paul, Hebel, E. T. A. Hoffmann, Kleist,
Eichendorff en Goethe, tegelijk de hoofdvan de bijmeesters onderscheidend en reliëf gevend aan de Berlijnse en Zwaabse
kringen en de theaterpraktijk van Iffland
en Kotzebue. Het is een combinatie van
handboek (nagestreefde volledigheid), wetenschappelijk onderzoek (stijl- en cultuurgeschiedenis) en literaire esthetica
(normenstelsel voor evaluatie), minder
gesteund op vakliteratuur dan op eigen
analyse. S. wil inleiden en adviseren voor
het bredere publiek, en niet selecteren of
classificeren naar wankele criteria van de
huidige tijdgenoot. Een wetenschappelijke
bibliografie (edities, tijdsgeschiedenis,
genre-studie en monografie) maakt controle en bijstudie mogelijk.
C. Tindemans

Elizabeth M. Wilkinson & Leonard A.
Willoughby, Goethe. Dichter and Denker.
Essays
Athenáum, Frankfurt 1974, 323 pp.,
DM. 68,—
Deze ruiker Goethe-commentaren heeft
een dubbel doel en een dubbele betekenis. In de eerste plaats hebben deze Britse
germanisten Goethe, als literator en als
levenscommentator, dichter bij een wat
weigerig Angelsaksisch publiek willen
brengen, een niet gemakkelijke opdracht
waar hun idool niet zo best in de markt
ligt; de positieve echo's in de vakwereld
waren bij de Britse editie (1962, 21970)
oprecht en ruim. In de tweede plaats heeft
deze bundel een hechte functie in de Goethe-discussie en hij valt bijzonder gunstig
op door zijn methodische geslotenheid.
Voorop staat een programmatische bekentenis: waaruit zou de (eventuele) actualiteit van Goethe kunnen bestaan? Beide auteurs gaan bij hun antwoord systematisch te werk. Achtereenvolgens pakken
ze het lyrische oeuvre aan, via de close
reading van één modelgedicht blootge-
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legd (Wanderers Sturmlied), het dramatische oeuvre, waarvoor ze eerst Egmont
in de taalapparatuur ontleden en daarna
Torquato Tasso in de compositiestructuur uitrafelen, waarop Faust volgt als
synthese van wereldbeeld, ofschoon het
ook morfologisch wordt benaderd. De
poëtische eigenaard en zelfstandigheid
wordt opgesplitst in beeldspraak resp.
beeldtaal, het denkmechanisme, de literaire conventies, de opvatting van de
'vorm', de literairwetenschappelijke methodiek. Afgerond wordt dit grootse onderzoek (waarbij te beklemtonen valt dat
de delen afzonderlijk tot stand zijn gekomen) op de vraag: waaruit bestaan de
eenheid en de continuïteit van Goethes
oeuvre en reputatie? Het antwoord is, en
niet enkel binnen de Britse germanistiek,
belangrijk voor het Goethe-receptiebeeld;
Goethe blijft belangrijk omdat hij de
transformaties van mens en wereld heeft
uitgedrukt via de demonstratie van een
poëtisch universum, en de polariteit van
mens en wereld via de continuïiteit in de
behoefte van het zoeken en creëren. Zo
sluit deze bundel op een imponerende afronding van een vorsersleven vol dienstbaarheid aan en liefde voor een studieobject dat over de nationale begrenzingen
heen een constante van de menselijke
geest vertegenwoordigt.
C. Tindemans

Christa Saas, Georg Trakl
Metzler, Stuttgart 1974 (SM 124), 69 pp.,
DM. 7,60
Nu tijdens de jongste jaren de editie-zorg
en de interpretatie-verscheidenheid van G.
Trakls oeuvre sterk zijn toegenomen,
vormt dit werkje, dat de bibliografie en
de gezaghebbende standpunten verzamelt,
een uitstekende begeleiding. Met name de
bijdragen die in de internationale tijdschriften i.v.m. G. Trakl gepubliceerd zijn,
werden in groot aantal opgenomen. Ook
hier sluit de flitsstudie af op een overzicht
van de problemen die het Trakl-onderzoek in de nabije tijd moet zien op te lossen.
C. Tindemans

Mark Twain, Ein Yankee an Kónig Artus' Hof
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Verlag Neues Leben, Berlin 1974, 415 pp.
Een vertaling van wat men wel de beste
roman van Mark Twain heeft genoemd
uit de DDR. Geestig geïllustreerd. Het
verhaal is een geestige parodie op de romantische verhalen over de middeleeuwen die in die tijd zo populair waren. Het
commentaar van Rolf Recknagel gaat
daar uitvoerig op in. Men mag zich echter afvragen of hij ook gelijk heeft indien
men meent dat Mark Twain ook een satire op zijn eigen kapitalistische maatschappij wil geven. Inderdaad vergelijkt
hij de middeleeuwse structuren voortdurend met die uit zijn eigen Amerika. En
nu komt dat wel bijna over als een satire,
maar ik vraag mij af of Mark Twain dat
toen zo gezien kan hebben. Of niet veeleer
zijn bedoeling is geweest eenvoudige vergelijking van toen en nu, waarbij voor
hem onzichtbaar was dat de toestanden
van nu, 1889, in 1974 als wantoestanden
gezien zouden worden.
C. J. Boschheurne

Der Ochse and das Harfenspiel, Fabeln
aus aller Welt
Verlag Neues Leben, Berlin 1974, 382 pp.
Een mooie bundel fabels. Al lezende verwonder je je erover wie er zoal fabels
hebben geschreven. Multatuli, Goethe,
Lessing, Abraham a Santa Clara, Johann
Adolf Schlegel. En dan verwonder je je
ook als je ziet dat de inleider uit de DDR
Gunter Kunert in de fabel niets anders
wil zien dan een middel waardoor de verdrukte massa toch in bedekte termen zijn
grieven kon uiten. Wie de Leeuw beledigde, pleegde geen majesteitsschennis
volgens deze inleider. Alsof men toen een
dergelijk wettische interpretatie ooit zou
toepassen, als met de leeuw duidelijk de
koning gemeend was.
Toch een fijne bundel om te hebben, omdat alle bekende fabels, die het zo goed
doen in een tafelspeech, er in te vinden
zijn.
C. J. Boschheurne

Heiner Willenberg, Die Darstellung des
Bewusstseins in der Literatur. Vergleichende Studien zu Philosophie, Psychologie and deutscher Literatur von Schnitzler bis Broch
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Akadem. Verlagsgesellschaft, Frankfurt
1974, 169 pp., DM. 18,-Zelf als werkbegrip de definitie van H. Ey
(bewustzijn is gelijk aan de actualisering
van ervaring die zich in het systeem van
het ik constitueert) hanterend, geeft S.
eerst een wetenschapshistorisch overzicht
van de opvattingen van E. Mach, K. Buhler, H. Bergson, W. James en E. Husserl,
waarbij hij de specifieke inhoudsvullingen van de cybernetica, de neurologie, de
linguïstiek, de cognitietheorie, de psychoanalyse en de sociale psychologie voegt.
Met dit begrippenarsenaal als basis volgt
dan een toepassing op de immanente bewustzijnsuitbeeldingen zoals die in bepaalde werken van H. von Hof mannsthal, A. Schnitzler, H. Hesse, R. M. Rilke
en H. Broch te vinden zijn. Perceptie als
fundering van cognitieprocessen, extase
als promotie van cognitie, ik-splitsing als
reductie van sociale identiteit, autistische
de-actualisering, rollendwang, droom als
sublimering, leerproces als ik-constructie,
individuatie en ik-uitbreiding zijn maar
enkele van de vele magische begrippen
die daarbij aan het licht worden gebracht.
Er kan geen sprake van zijn dat S. met
deze eerste fundamentele poging tot interdisciplinaire analyse reeds permanente en constante elementen in het bezit
heeft gekregen; tegelijk blijkt nu al overtuigend dat zijn benaderingsveld in staat
is tot het ontdekken en situeren van thematische en stilistische processen die niet
via de intuïtie of de esthetische normatiek
te vatten zijn.
C. Tindemans

Heinz Schlaffer (Hrsg.), Literaturwissenschaftt and Sozialwissenschaften 4. Erweiterung der materialistischen Literaturtheorie durch Bestimmung ihrer Grenzen
287 pp., DM. 29,-Heinze Ide and Bodo Lecke (Hrsg.), Projekt Deutschunterricht 7. Literatur der
Klassik I — Dramenanalysen
228 pp. + 217 pp., DM. 23,50
Metzler, Stuttgart 1974
Beide publikaties vullen elkaar prachtig
aan en spreken elkaar tegelijk heftig
tegen. De materialistische literatuurtheorie tracht hier in 6 opstellen haar ideeën
kritisch te herformuleren. Moedig poogt

ze afscheid te nemen van haar dogmatische schematiseringen uit de euforie van
een quasi-revolutionaire maatschappijsituatie, in de hoop nieuwe posities te
winnen die de eigentijdse essentie niet
vanuit de droom en de utopie, maar vanuit de realiteit en de veranderlijkheidspotentie benaderen. De syndromen van 1968
belanden eindelijk in een niet-simplistische evaluatie van generatie en mentaliteit; de sceptische winst brengt op- en verheldering omdat een hanteerbare theorie
ontstaat die de kapitalistische realiteit als
werkcentrum neemt en niet de geprojecteerde socialistische vanzelfsprekendheid.
Daarom reduceert W. Hagen het Sickingendebat tot een incident-onderweg; zo
ook trekt H. Bruggemann op tegen de
weerspiegelingstheorie en analyseert hij
bij o.m. Brecht en Benjamin criteria van
operatieve praktijk; H. Pfotenhauer stelt
de politisering van de klassieke erfenis
ernstig aan kritiek bloot; H. Rosshoff verzet zich tegen wat hij in het open of geheime hegelianisme als de wortel van de
marxistische esthetica ziet; G. Ter Nedden omschrijft de grenzen van de marxistische verwachtingspatronen in de literatuur en H. Schlaffer kritiseert tenslotte
in ditzelfde licht de te simplistische idee
van de warenideologie in de literaire produktie.
Precies deze gevoelens van ideologische
onbehaaglijkheid zijn in het tweede didaktische werk volkomen afwezig. Men kan
niet betwijfelen dat de bijdragen tot de
project-ontwerpen t.a.v. de dramatiek van
het classicisme erg stimulerend zijn en
boeiende aspecten als vanzelfsprekend het
onderwijs indragen, maar de stoere historisch-materialistische ideologie zonder
een schijn van relativering of zelftwijfel
maakt precies die opvattingen herkenbaar
die de marxistische theoretici aan de universiteit niet langer met zich willen meeslepen. De discussie is bijgevolg lang niet
afgelopen; binnen één gelijkgeoriënteerde generatie blijken diverse behoeften en
instellingen met zichzelf in strijd te liggen. Het maakt beide publikaties als documenten alleen reeds fascinerend.
C. Tindemans

Theater
Bdrge, Vagn Albeck, Strindberg, Prome-
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theus des Theaters
Schroll Verlag, München 1974, 518 pp,
DM 42,-Boonen, Johan, So f okles: Antigone
(Syrinx) Acco, Leuven 1975, 55 pp,
BF 80
Brandon, James R., Theatre in Southeast
Asia
Harvard University Press, London 1967,
383 pp, £ 2,50
Southern, Richard, The Medieval Theatre in the Round
Faber & Faber, London 1975, 285 pp,
£ 6,20
Yang. Tijdschrift voor literatuur en kommunikatie - Toneel
(59/60) Yang, Moorsele 1975, 136 pp,
BF 60

Sigfrid Hoefert, Gerhart Hauptmann
Metzler, Stuttgart 1974 (SM 107), 133 pp.,
DM. 9,80
In de bekende reeks van de Sammlung
Metzler brengt dit nieuwe deeltje de vettrouwde bio-, vak- en probleembibliografische informatie bijeen als handleiding
voor zowel de algemeen belangstellende
als de studax. Er is geen denkbaar interesse-element onbehandeld gebleven en
met name de receptie- en invloedsgeschiedenis naast de intrinsieke comparistiek
zijn uitzonderlijk intens vertegenwoordigd. Vooral de nog steeds uitstaande
problemen zijn erg rechtvaardig geclassificeerd, terwijl S. tevens de evaluatie van
de beschikbare recente studieliteratuur
niet uit de weg is gegaan.
C. Tindemans

Ulrich Profitlich, Friedrich Durrenmatt.
Komódienbegri f f and Komodienstruktur.
Eine Ein f iihrung
W. Kohlhammer, Stuttgart 1973, 151 pp.,
DM. 18,80
Deze in omvang beperkte maar in draagwijdte belangrijke studie ziet af van elke
nuancerende interpretatie van de geïsoleerde drama's en geeft, insisterend op de
concreet-programmatische basis van Durrenmatts oeuvre, een synthetiserende beschrijving van de thematische structuren
en de constructies van de personages. Uitgaand van een chronologische tweedeling
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van dit oeuvre (vóór en na zowat 1955)
behandelt S. achtereenvolgens de beruchte contrasten en paradoxen, de komedie
als idee van een wereldopvatting, de 'gekken' als enige vitale personages, de 'schijnbare' en de 'werkelijke' helden, de komische en de niet-komische figuren, en het
slot van zijn komediestructuur. Durrenmatts talloze uitspraken (poëtologische,
systematische, vaak niet zonder (anti-)ideologische implicaties) vallen vaak contradictorisch uit; S. vindt dit niet enkel te
verklaren door de tijdsafstand of de evolutie. Hij is van oordeel dat de bekende
dwarsliggerij meer met polemische (en
dus moralistische) bedoelingen te maken
heeft, die vaak meer experimenteel dan
(leer)stellig doorwerken, en meer creatieve invallen blijven dan resultaten van een
methodische dramadoctrine. Daarom kan
S. terecht alle nadruk leggen op de wezenlijke constanten (hoe meerstemmig ook)
en heeft hij eindelijk (terwijl er toch al een
enorme Durrenmatt-commentaar gepubliceerd werd) een stimulerend begin gemaakt met de rechtvaardige analyse van
een lang niet gemakkelijk auteur die zo
graag als hansworst te kijk staat om zijn
betraande ogen te kunnen afwenden.
C. Tindemans

Karl-Heinz Schoeps, Bertolt Brecht and
Bernard Shaw
Bouvier, Bonn 1974, 312 pp., DM. 42,Helfried W. Seliger, Das Amerikabild
Bertolt Brechts
Bouvier, Bonn 1974, 297 pp., DM. 56,—
Peter Christian Giese, Das 'Gesellscha f tlich-Komische'. Zu Komik and Komddie
am Beispiel der Stiicke and Bearbeitungen
Brechts
Metzler, Stuttgart 1974, 290 pp.,
DM. 29,—
In een toch iets te inventarisachtige aaneenrijging werkt K. Schoeps de parallellen uit die tussen Brecht en Shaw te achterhalen vallen met alle respect voor dc
generatieafstand die tussen beiden heeft
bestaan. Die overeenkomsten strekken
zich uit tot thematische (Jeanne d'Arc
vooraan, maar het marxisme toch niet
bijkomstig) en structureel-dramaturgische
gelijklopendheid (vis comica, parabelvorm, karakterconstructie, realismebegrip), gemeenschappelijke bronnen (ko-
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mische traditie, muziek, Bijbel, Shakespeare) en werkintenties (open dramaturgie, niet-Aristoteliaans theater). Met de
vreugde van de ontdekker signaleert S.
incidentele en fundamentele trekjes, maar
in doorsnee zijn de vondsten toch belangrijk te achten als een noodzakelijk onderdeel van een totaal auteursonderzoek.
In Brechts Amerika-receptie is uiteraard
ook de inventaris het meest volumineus
maar de kritische verwerking valt niet te
ontkennen. Brecht zuigt het amerikanisme al vroeg in, eerder exotisch tot 1924,
maar van 1924 af leeft er een slag bewondering voor een pioniersmaatschappij van
mannen die het ver schoppen. Van 1927
af wordt Amerika, meer mythisch dan
kritisch, de belichaming van het kapitalisme en dat slaat neer in vele projecten:
Mahagonny, Happy End, Der Lindberghflug, Der Brotladen en vooral Die heilige
Johanna der Schlachthv f e, waarin de
mentale breuk via de wereldcrisis van
1929-30 geleidelijk scherper waarneembaar wordt. Van 1933 is Amerika een
slagveld van makelaars en misdadigers
waarin het karakter van een kapitalistische prototypische maatschappij gemanipuleerd wordt als moeilijk doorzichtig
Verfremdungsinstrument tegen het Teutoonse nazisme (Arturo Ui). Van 1941 af,
in eigen Amerikaans exiel, obsedeert
Brecht het mercantilisme; terug in Berlijn waarschuwt hij tegen het imperialisme. De bestendige haat-liefde-verhouding
wordt uitstekend geïllustreerd, zij het dat
de finale analyse wat smalletjes blijft.
Gieses poëtologie van Brechts komedieresp. kosmisch begrip, wil een correctie
zijn op de gangbare idealistische komiektheorieën. Brecht blijkt niet het karakteriële of het situationele als uitgangs- en
mikpunt te nemen maar het sociaalmaatschappelijke als fundamentele intentie van zijn species van het komische drama. Kenmerken zijn dan ook: partijdigheid in opzet en in receptie-intentie, d.w.z.
het gaat niet om een algemeen-menselijk
fenomeen maar om een specifiek fenomeen waardoor via de vrolijkheid het publiek zich van zijn historisch-sociale superioriteit bewust wordt. De komedie bestaat dan in Brechts visie als een dramaturgische constructie die de antinomie
tussen de oude en de nieuwe maatschappij tot object neemt met de bedoeling het
standpunt van de nieuwe maatschappij
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(de marxistische) als leidend point of
view te vertegenwoordigen. De toepassing van deze visie gaat S. na in Brechts
vroege eenakters (seksualiteit als maatschappelijk aspect), de afwijzing van liet
tragikomische, de autonomie en functie
van de komische scène (het gezinsfeest),
het materialisme, de Entfremdung als
komisch motief (de dubbele rol), het komische exempel; de praktijk richt zich
met nadruk op twee bewerkingen (Molière, Dom Juan; Lenz, Der Hof meister)
waarvan de structurele kenmerken uitvoerig worden uitgewerkt. S. is doorlopend niet bereid Brecht zonder meer op
zijn terminologie te geloven of te aanvaarden; hij zet integendeel Brecht herhaaldelijk voor schut met Marxcitaat,
-commentaar en -interpretatie en hij bewijst dus ook de onhoudbaarheid van bepaalde stellingen die vooral in Dom Juan
tot dramaturgische onzin hebben geleid.
De eigenwijsheid van Giese valt niet te
loochenen, maar zorgvuldig en term per
term vooruittastend komt hij tot merkwaardige en vaak fundamentele nuanceringen in Brechts nogal vrijmoedig gehanteerde begrippen van het komische en
de komedie. Het resultaat zal wel een
blijvertje betekenen in de Brechtliteratuur.
C. Tindemans

Klaus Robra, Frankreich im Spiegel gesellscha f tkritischer f ranz6sischer T heaterstiicke 1955-1970
Akademische Verlagsgesellschaft, Frankfurt 1974, 175 pp., DM. 19,80
Wat een veelbelovend thema lijkt, wordt
methodisch om de hals gebracht. De thematologische indeling (naast een chronologische in 3 fasen: vóór, tijdens en na
mei 1968) onderscheidt klassenproblemen
(waarin de burgerij, de con fl icten burgerij-arbeiders en de landbouwers tussen de
traditie en de kapitalistische industriemaatschappij) en ideologische problemen
(de intellectuelen en de Algerijnse oorlog) en doet daarna erg verward over revolte, volkstheater en straattheater. De
omschrijving van de thematiek beperkt
zich tot parafrase van de inhoud van qua
waarde erg uiteenlopende drama's; tot
relevante analyse van het maatschappelijke crisispunt in deze dramatiek komt
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het nooit. Verder valt dit werk op door
zeer ongenuanceerde uitspraken waarin
S.'s vrije opinie belangrijker is geworden
dan zijn wetenschappelijke methodiek.
C. Tindemans

Ulrike Paul, Vont Geschichtsdrama zur
politischen Diskussion. Ueber die Desintegration von Individuum and Geschichte bei Georg Buchner and Peter
Weiss
W. Fink, München 1974, 228 pp.,
DM 36,
Brigitte Keller-Schumacher, Dialog and
Mord. Eine Interpretation des 'Maratl
Sade' von Peter Weiss
Athena.um, Frankfurt 1973, 434 pp.,
DM. 68,—
Polemiserend met het begrip 'historisch
drama' (opgevat als de dramatische behandeling van een historisch feitencomplex, periodisch of biografisch), brengt U.
Paul de term 'geschiedenisdrama' naai
voren, opgevat als de in dramatische handeling geïntegreerde discussie van het verschijnsel historiciteit. Logisch vallen na
dergelijke principiële manipulaties vele
van ouds als historisch drama bekende
stukken zonder tegenspraak weg omdat
het triviaal-anekdotische gehalte hooguit
tijd- en kostuumevocerend reliëf behoudt.
Het existentiële debat met de wentelende
tijd ziet S. exemplarisch aanwezig in
Biichner en Weiss, van wie ze uitvoerig
Dantons Tod en Marat/Sade naar haaihypothese toe ontleedt. De werkimmanente interpretatie leidt gezagvol en verhelderend tot het inzicht dat ook het begrip 'politiek drama' een gelijkaardige
mutatie verdraagt; niet discussie van politiek-relevante aspecten staat dan centraal,
maar van de wisselwerking tussen mens
en wereld als eminente politieke essentie.
Tegelijk weet S. overtuigend aan te tonen
dat pas indien je de fundamentele inhoudsverlenging als basis en intentie van
het drama erkent, de afwijkende dramaturgische vormcode en dramatische intensiteitswijziging verklaarbaar worden. Deze thesis wordt meteen in terugblik erg
belangrijk voor de historiografie van het
drama van de laatste eeuw.
B. Keller-Schumacher doet in grote mate
afstand van de reeds omvangrijke Weissliteratuur en concentreert zich op de tekst.
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Zij interpreteert langzaam en methodisch
scène na scène, groepeert de deelresultaten in kleine overzichten, combineert
tenslotte de bevindingen tot een globaal
oordeel. Dat oordeel brengt op zich geen
opvallend verschil met de beste reeds bekende; de minutieuze angstvalligheid
slaat nochtans wel eens om in breedsprakerige eindeloosheid, daarin vaak geholpen door een consequent-abstraherend
vocabularium. Terecht blijkt uit S.'s interpretatie dat de centrale problematiek
uitgewerkt wordt in een confrontatie tussen de figuur Sade en de auteur Weiss; de
dialectische relatie daarvan te hebben
aangetoond is de methodische verdienste
van dit moeilijke boek.
C. Tindemans

Harald Ebert, Samuel Becketts Dramaturgie der Ungewissheit
W. Braumuller, Wien 1974, 163 pp.
OS. 280,-Dit theaterwetenschappelijke proefschrift
tracht met de methode van dc fenomenologische beschrijving het bestaan, de modaliteiten en de consequenties van de typische systematiek in Becketts theatrale we
reldje aan te tonen. Daartoe geeft S. willens de interpretatie op die de interne tendensen van dit vreemde landschap zou
opvatten als symbolisch zo niet metafysisch; integendeel aanvaardt hij bewust
de spelintentionaliteit van de gegevens en
leidt daaruit de structurele opbouw af.
Het resultaat is van een gezaghebbende
helderheid waarin de afgrenzing, de beweging, de menselijke eigenwaarden, de
aspiraties, de interrelaties van al deze
ongewone wezens systematisch op een rijtje worden geplaatst. Grondpatroon is de
leegte (woestijn - woestenij) waarin het
spel een code van intermenselijk gedrag
vertegenwoordigt die S. volgens taal (uitvoerigst en belangrijkst), mimiek en ritueel ontcijfert; uit deze basis volgen drie
factoren: monoloog, einde en niets, alle
drie als essentiële bestaanscategorieën van
de mens vandaag. Want dat vooral is
het meest opvallende punt in deze intelligente analyse: het gaat constant om werkelijkheid, niet om pathologische verbeelding, waarin de latente of evidente wezenstrekken van de mens in zijn empirische
wereldervaring gereflecteerd worden en
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herkenbaar worden, identificeerbaar. In
deze theatrale realiteit leeft de mens zotcder te weten waarom, zonder er ook toe
te komen die vragen te stellen waarmee
een zin kan worden gevonden. Tegelijk
wordt daardoor toch het symbolische gehalte beklemtoond, zodat deze methode
in staat blijkt tot het demonstreren van de
dubbele dimensie die Beckett permanent
bezit, intentioneel of ook helemaal niet.
C. Tindemans

Bulgarische Dramen
Henschelverlag, Berlin 1974, 5077 pp.,
DM. 13,—
Omdat hier te lande de uitgave noch de
opvoering van Bulgaarse toneelstukken
gebruikelijk is, is deze bundel van zeven
drama's erg welkom. Ze behoren alle tot
de 20e eeuw, omdat de zelfstandige ontplooiing van literatuur en toneel in Bulgarije nu eenmaal nog geen eeuw oud is.
Of deze 7 voorbeelden inderdaad modellen zijn voor het geheel van de beschikbare produktie, kan ik echter niet beoordelen. Duidelijk kan het in elk geval worden dat ze stuk voor stuk een andere
toonaard bezitten en dat de scenische en
de menselijke verbeelding er in toenemende mate sterker op geworden is. P. Jaworow (1877-1914) heeft in Am Fusze des
Witoscha (1911) een psychologisch-sociaal drama in het spoor van Ibsen; R. Stojanow (1883-1951) behandelt in Die Meister (1921) een kunstenaarsconflict met lokaal koloriet en met kritiek op gildetoestanden waarvan zonder heimwee afscheid wordt genomen; D. Dimow (19091966) brengt in Kampfpause in Arco Iris
(1963) een analytisch revolutiedrama zonder groot dogmatisme; W. Petrow (1920)
heeft in Tanzende Rosen (1961) een poëtisch diorama geschetst; N. Haitow (1919)
heeft met Wege-Boot im Wald-Hunde
(1966) scenische miniaturen met verrukkelijke dialoogeconomie en ook thematisch uiterst streng beheerst; G. Mischew
(1935) combineert in Die Hypothesen um
die Brandstiftung an der Brucke zu Luwetsch (1972) historisch-maatschappelijke
kritiek met bont-levendige taferelen en
typerende dialoog; N. Jordanow (1940)
bouwt Moped (1971) uit tot een stationendrama dat de socialistische alledag in levendig-amusante momenten opvangt. Da
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zwaaropdehandsheid duikt nergens op,
indoctrinatie blijft opvallend afwezig,
spelvreugde is hier geen ijdel woord.
C. Tindemans

Fritz Martini, Lustspiele — and das Lustspiel
Klett, Stuttgart 1974, 276 pp., DM. 28,—
Omdat S. de 65 heeft bereikt, heeft zijn
uitgever een aantal in tijd en publikaties
verspreide opstellen gebundeld; gelukkig
is hiermee niet het willekeurige nietwerk
bereikt dat elders zo vaak voorkomt bij
dit slag huldigingen. Er is integendeel een
stevig centraal thema aanwezig waarvan
de diverse opstellen telkens een fundamentele toepassing of demonstratie zijn,
terwijl de gewonnen inzichten bij de aanyang worden samengelegd in een poëtologisch hoofdstuk. De poëtica van het
blijspel (S. weigert, terecht geloof ik, de
dubbelhartige problematiek van het verschil tussen blijspel en komedie uit te praten) staat dan wel voorop, maar ze is veeleer een synthese van de diverse constanten die verderop worden geargumenteerd.
Het gaat S. voortdurend om de determinerende tegenstelling tussen thematiek en
structuur, een tegenstelling die zich als
dialectische techniek uit. Als voornaamste
structuurprincipes schuift S. telkens weer
naar voren: de handeling die uitgevoerd
wordt als gefingeerd spelmoment in een
fictief spelgeheel, de toeschouwer die direkt intrigeparticipant is in de spelfictiviteit, en de meer-zinnigheid in het spel die
sterk wordt aangezet via de taal, tegelijk
ontraadselend en verhullend, verwarrend
en ontdekkend. Het gaat nooit om de taal,
maar om de taal als gedifferentieerde
veelheid van vormen, houdingen en situaties die samen een structuur bepalen die
wij bij afspraak een drama noemen. Dit
drama dan wordt, via grootse voorbeelden van structuuranalyse (zij het in de
wat bejaarde zin), bij telkens één stuk van
J. E. Schlegel (Die stumme Schonheit),
G. E. Lessing (Minna von Barnhelm), J.
W. Goethe ( Die Mitschuldigen, Der
Gross-Cophta), H. von Kleist (Der zerbrochne Krug), F. Hebbel (Weh dem, der
liigt!), G. Hauptmann (Der Bibelpelz) en
B. Brecht (Herr Puntila und sein Knecht
Matti), opgevat niet als motief, niet als
ideologie, niet als karakterconstructie,
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psychologisch reservaat of existentiële
arena, maar simpel als een dialooggebeuren tussen een aantal ikjes enerzijds en de
krachten van het bestaan anderzijds. S.'s
bijdrage is niet de finale van een lange
discussie; zijn instrumenten, zijn opstellingen en zijn bevindingen kunnen voortaan echter niet meer weggehouden worden uit dit debat.
C. Tindemans

Ronald Watkins & Jeremy Lemmon, The
Poet's Method
207 pp., £ 3,75
Hamlet
150 pp., £ 3,25
Macbeth
164 pp., £ 3,25
David & Charles, Newton Abbot 1974
Beide auteurs presenteren in The Poet's
Method de basisinformatie over wat belooft een lange reeks te worden (titel: In
Shakespeare's Playhouse): de toeristische
gidsachtige begeleiding van het hele
oeuvre van de beroemde theaterauteur.
Beheerst in de zorgvuldige en gerichte
selectie van vakliteratuur brengen beide
auteurs (die kennelijk eigenhandig deze
reeks gaan volschrijven) in korte nuttige
hoofdstukken de noodzakelijke gegevens:
wie is Shakespeare wellicht geweest, hoe
zag de theaterwereld er toen uit, wat wil
het begrip acteur in deze periode voorstellen, hoe moeten we ons een tijdskostuum voorstellen, hoe was de uitrusting
van de scène, welk wereldbeeld brengt
Shakespeare mee, welke rol is er aan muziek en geluid toe te kennen, wat moet je
weten over de tekstconventie, over de
bronnen, over de van de acteurs verlangde opdracht, hoe heeft zich een auteur
binnen een gezelschap eigenlijk gedragen.
De bedoeling is duidelijk aan niet-kenners een niet-schoolse en toch ook niet
goedkope basis te gunnen zodat een voorstelling van een Shakespeare-stuk geen
raadsel blijft. Dezelfde werkprincipes
gelden voor de twee teksten over de meest
bekende stukken van Shakespeare; na een
korte introductie die dit stuk in het totale
oeuvre situeert, gaan beide auteurs rustig
op stap door de regels en de scènes, parafraserend, verklarend, scenisch informerend, interpreterend. Uitstekende vulgarisatie en niet eens voor de vlugge markt.
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Uiteraard wordt de reeks voortgezet.
C. Tindemans

Peter René Gerdes, The Major Works of
Brendan Behan
H. Lang, Bern 1973, 264 pp, sFr. 36,—
Na een 15-tal jaren geleden plots en verrassend de Europese planken te hebben
veroverd om na zijn vroege dood weer
vergeten te worden, blijkt B. Behan (192364) nu de eer van de dissertatie te hebben bereikt. En terecht, naar S. ons duidelijk weet te maken. Hij heeft met deze
vaak met wat losse tong geschreven studie een inventaris van Behans oeuvre willen brengen, begeleid door een aantal onbekende biografische details en door een
wat diepere verkenning van de toneelstukken The Quare Fellow, An Giall en
The Hostage, en van de autobiografie
Borstal Boy. Hij gaat daarbij te werk volgens een vast schema: publikatiegeschiedenis, tekstgeschiedenis, inhoud, structuur, dialoog en songs, personages, adaptaties. Vooral het domein van de adaptaties is brandstof, want S. toont aan (vaak
in erg polemische en niet verkeerd te begrijpen termen) dat Joan Littlewood (destijds overal geroemd omdat zij een arme
aan drank verslaafde Ier tot toneelauteur
had gepromoveerd) erg autoritair (om
lieve woorden te gebruiken) en in wezen
ontoelaatbaar met Behans eigen intenties en teksten is omgesprongen. Op geen
enkel ogenblik is deze studie echt definitief: ze is een revelerende herontdekking
die bovendien talrijke aanleidingen tot
verder onderzoek levert.
C. Tindemans

J. L. Wisenthal, The Marriage of Contraries. Bernard Shaw's Middle Plays
Harvard UP, Cambridge, Mass. 1974, 259
pp., $ 10,—
In B. Shaws middenleeftijdstukken (19011923) ontdekt S. de systematische behandeling van een van zijn basisthema's, dat
eng samenhangt met zijn totale amateursvisie en zijn ideologische stellingen; het
gaat om de vaststelling dat de mensen gescheiden zijn in twee groepen, naar de
macht van het vlees en naar de macht van
de geest. Uit deze waarneming bouwt
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Shaw zijn thesis op dat deze twee gerichtheden naar elkaar toe moeten groeien wil
er zoiets als een leefbare mensheid ontstaan. Daarom plaatst hij in zijn stukken
een reeks vertegenwoordigers van beide
strekkingen en uiteraard ontstaat op die
wijze een duidelijke conflictsituatie. Tegelijk laat hij het overwicht niet overhellen naar een sympathie-houding, maar
legt hij zijn intrige er zo op aan dat, zonder een duidelijke synthese te suggereren,
bijgevolg met een open einde van de dramatische knoop, de toeschouwer tot het
inzicht moet komen dat een fundamentele versmelting van beide levensbewegingen noodzakelijk is om enige harmonie te
bereiken. Tussenin liggen dan vele wisselende accenten open: temperament,
klasbewustzijn, verwerpen van absolute
classificaties, evolutieperspectief, permanent grensverkeer, relativistisch waarheidsbegrip, dialectiek als dramaturgisch
principe. Tussen Man and Superman en
Back to Methuselah in werkt Shaw weliswaar excentrisch maar bepaald niet extreem; intelligentie en verbeelding staan
geprojecteerd als pijlers die zijn `derde
rijk', een ideaal begrip uit Ibsens stellingen overgenomen, moeten schragen.
C. Tindemans

Film
Axel Madsen, William Wyler
W. H. Allen, London, 1974, pp. 454, geïll.
Niet meer dan een uiterst goed en rijk-gedocumenteerde, journalistiek vlotgeschreven biografie van een cineast die vooral
in de jaren veertig (The Best Years of
Our Lives, The Little Foxes) tot auteur
werd uitgeroepen, maar daarna met Ben
Hur en Funny Girl tot regisseur werd gedegradeerd. Een kritische herwaardering
leek me echter noodzakelijker op dit ogenblik.
Eric de Kuyper

Prof. Dr J. M. Peters, Fictioneel beeldamusement (Het amusementskarakter van
bioscoop- en televisiefilms)
Centrum voor Communicatiewetenschap-
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pen, K. U. L., Werkdocumenten n. 1,
Leuven 1971, 36 pp.
De brochure van S. beperkt zich tot het
fictioneel beeldamusement: dat is natuurlijk het goed recht van Prof. Peters, al kan
men hier reeds een verwringing constateren. Waarom, inderdaad, uitsluitend fictioneel beeldamusement, terwijl het nietfictioneel amusement (ook beeld-amusement, om de barbaarse terminologie maar
over te nemen) toch veel rijker, veel gevariëerder en voor onderzoek een veel
`zuiverder' werkterrein biedt? Bovendien
weinig of niet onderzocht op niveau. Een
bedenking die de lezer aan te vullen krijgt
wanneer hij verder het opstel doormaakt,
en merkt dat S. niet meer dan enkele
clichés uit het arsenaal van de motivatieen effectentheorieën bij elkaar schrijft, en
in feite, zoals zo vaak in dergelijke geschriften gebeurt, ongemakkelijk probeert
zijn ethische scrupulus te verdoezelen onder esthetische of analytische beschouwingen. Dit steriel geschrijf kan niet verbergen dat S. bovendien weinig schijnt
af te weten van het behandelde onderwerp en op dit boeiende terrein losgelaten
wordt met niets meer dan muffe kennis.
Weer een produkt van eigen bodem!
Eric de Kuyper

Richard N. Tucker, Japan: Film Image
Studio Vista, London, 1973, pp. 144,
£ 2,95, geïll.
Vluchtig bij elkaar geschreven opstelletjes
over de Japanse film, vandaag en gisteren. Voor de klassieke auteurs als Ozu,
Mizoguchi, Kurosawa, bestaan er gelukkig degelijkere benaderingen; vooral op
het gebied van de hedendaagse Japanse
film zou een genuanceerde wegwijzer van
pas komen. Zo'n wegwijzer is eigenlijk
onontbeerlijk voor een minimaal begrip
van deze eigenzinnige cinema. Van
Tucker moeten deze basisgegevens echter
niet verwacht worden. Overbodig, maar
rijk geïllustreerd werk.
Eric de Kuyper
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I. C. Jarvie, Film and Gesellschaf t. Struktur and Funktion der Filmindustrie
Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 1974,
pp. 362, DM. 24,—
De auteur (een Britse socioloog) kent zonder twijfel ook goed de cinema; heeft
daarenboven veel waardering voor de
Hollywood-produktie uit de klassieke periode. Bovendien wil hij een nieuwe vorm
van descriptieve filmsociologie schetsen
(o.a. gekant tegen auteurs als S. Kracauer
die S. `zuiver moralizerend' noemt .. .
niet ten onrechte, maar deze is daarom
nog niet waardeloos!). Allemaal standpunten, opvattingen en vertrekpunten die
mij persoonlijk erg aanspreken. De ontwikkeling van deze interessante basisidee
is echter uiterst ontgoochelend: het meest
ontoereikend nog waar S. pleit voor wetenschappelijke maatstaven voor de filmkritiek. Van onschatbare waarde echter is
de geannoteerde bibliografie van meer
dan 140 pagina's. Alleen daarvoor is het
boek een must voor al wie zich op een
meer dan impressionistische wijze met
film wil bezighouden.
Eric de Kuyper

Miscellanea
Braekman, Willy L., Medische en technische Middelnederlandse recepten
Secretariaat van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en letterkunde, Gent 1975, 418 pp
Braune, Rudolf, Junge Leute in der Stadt
Neues Leben, Berlin 1975, 326 pp.,
E.V.P. 6,20
Braune, Rudolf, Das Mddchen an der Orga Privat
Neues Leben, Berlin 1975, 160 pp.,
E.V.P. 6
Dittmar, Peter, Wórterbuch der chinesischen Revolution
Herderbucherei, Freiburg 1975, 224 pp,
DM 6,90
Curle, Adam, Mystiek of militant
(Proces-materiaal) Nelissen, Bloemendaal
1975, 112 blz, f 14,90
Goeyse, Karel de, De kronkelwegen van
de informatie
Davidsfonds, Leuven 1975, 87 pp., BF. 75
Hebly, dr. J. A. e.a., Kerken in OostEuropa
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Hirte, Werner, Das kleine Sammelbuch
Neues Leben, Berlin 1974, 337 pp.,
E.V.P. 7,80
Ten Have, Baarn 1975, 145 blz, f 16,50
Kernvraag 51, De vrouw als militair
Geest. Verzorging Krijgsmacht, Den
Haag 1975, 30 blz, gratis
Koenen, M. J., J. Endepols, dr. J. B. Drewes, Verklarend Handwoordenboek der
Nederlandse Taal
Tjeenk Willink, Groningen 1974, 27e dr.,
XII + 1696 blz., f 36,Reinboud, J. M., Heilig jaar
Gooi & Sticht, Hilversum 1975, 112 blz,
f 15,
Swale, Rosie, Met de kinderen rond Kaap
Hoorn
Hollandia, Baarn 1975, 232 blz., f 22,90

M. J. Koenen & J. Endepols, Verklarend
handwoordenboek der Nederlandse taal
Zevenentwintigste druk, bewerkt door Dr.
J. B. Drewes
Tjeenk Willink, Groningen 1974, 1696
blz, f 36,—
Iemand die een woordenboek gebruikt,
zal gewoonlijk niet beginnen met het
voorwoord. Maar als men een indruk wil
krijgen van het werk dat door Dr. Drewes is verzet, mag men zijn uitleg en verantwoording beslist niet overslaan. En
dan blijkt hoezeer hij de vinger aan de
pols heeft gehouden en hoe in deze druk,
de eerste vernieuwde na 1960, reeds een
heel ander taalgebruik aan de orde komt
dan bij de vorige editie. Een vluchtig
doorbladen en van de lemma's maakt duidelijk dat we met een `hartstikke' (= zeer,
p. 500) bruikbaar woordenboek te maken
hebben.
G. J. Adriaansen

Wil den Hollander, Geluk is een toegift
Kosmos, Amsterdam/Antwerpen 1974,
166 blz, f 17,90
Zo langzamerhand zijn de verhalen van
de `Boerin in Frankrijk' bekend genoeg
en hebben ze geen krans meer nodig. Ook
dit boek is eenvoudig, recht door zee en
tegelijk van een scherpe opmerkingsgave
en het getuigt van een warm hart. Geen
literatuur', maar een goed boek.
R.S.
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Patrick Leigh Fermor, Mani -- Reise ins
unentdeckte Griechenland
Otto Muller Verlag, Salzburg 1974,
435 pp., OS. 208
In dit boek wordt een goed overzicht gegeven zowel van de moderne alsmede van
het middeleeuwse, klassieke en mythologische Griekenland.
L. Bartalits

Gisela Steineckert and Joachim Walther,
Neun Tage Buch. Die X Weltfestspiele in
Berlin
Verlag Neues Leben, Berlin 1974, 264 pp.,
EVP. 16,—
Verslag van een wereld-jeugdcongres in
Berlijn DDR. Met veel interviews waaruit
de onvrijheid in het Westen moet blijken:
beroepsverboden voor communisten en
gevangenis voor Indianen, etc. etc. Daarnaast vertoont de eigen Oosterse wereld
een lachend gezicht. Ons doet alles wat
gezwollen aan. De foto's laten een te
mooie wereld zien. Men kan echter niet
ontkomen aan de indruk dat deze stijl en
deze wijze van rapportage in Oost-Europa wel degelijk indruk maken. En voor
Oost-Europa is dit boek bedoeld.
C. J. Boschheurne
Gerald Klaus Kaltenbrunner, Radikale
Touristen. Pilger aus dem Westen, Verbannte aus dem Osten
Herderbucherei, Munchen 1975, 191 pp,
DM
Hoewel het duidelijk de bedoeling van de
samensteller is om een bundel anti-Sovjet literatuur bijeen te brengen, is het toch
een belangwekkend boekje geworden. We
vinden hier als documenten allerlei beschrijvingen van de Sovjet-Unie, zelfs al
uit de jaren '20 en '30. De bedoeling is
dan te laten zien dat het een bende en een
rommel was en dat de schrijvers allemaal
teleurgesteld waren. Blijkbaar is het niet
gelukt een boek vol met dergelijke reisherinneringen op te bouwen, zodat men
het geheel heeft aangevuld met wat interviews met conservatieve politici uit het
oosten (de term conservatief wordt door
de schrijver gebruikt) zoals Sinjawskij en
Maximow.
C. J. Boschheurne

Erich Wustmann, Indianer wo bist du?
Verlag Neues Leben, Berlin 1974, 223 pp.,
E.V.P. 10,80
De Braziliaanse Indiaan is op het ogenblik in de mode. Niet alleen ontstond er
in West-Europa en in Oost-Europa belangstelling voor zijn lot door berichten
over vervolgingen en moorden. Een puur
wetenschappelijke belangstelling was ook
gekweekt in verband met het totaal afwijkende taal- en cultuursysteem. Van
hen wordt verondersteld dat zij de werkelijke primitieven zijn. Voor een man als
Lévi-Strauss zijn zij zelfs, blijkens de titel
van een van zijn werken, nog wilden. Dit
boek is eigenlijk het bekende vriendelijke
gebabbel van de ouderwetse ontdekkingsreiziger. Een ontdekkings-reiziger dan die
medelijden heeft met dit volk en ontdekt
heeft dat zij door onze beschaving bedreigd worden. De botsingen met de
blanke Brazilianen worden inderdaad
breed uitgemeten, maar er is weinig systeem in de wijze waarop dit conflict benaderd wordt. De feiten worden gegeven,
maar een analyse van de tegenstelling
tussen de culturen wordt niet gegeven.
Wil men zich een helder beeld van deze
kwestie maken, dan moet men uitgaan
van het feit dat de Europese en de Indiaanse talen betrekking hebben op twee
totaal verschillende begrippensystemen.
Juist indien men ons systeem aan de Indiaan opdringt, gaat zijn cultuur kapot.
Maar toch moeten we proberen elkaars
systeem te begrijpen. Wat hier geëist
wordt, gaat dus veel verder dan vertalen.
Het is iets unieks.
C. J. Boschheurne
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L. L. S. Bartalits, Ineenstorting van de Amerikaanse
Indo-China politiek
Aan de hand van de ontwikkelingen in voornamelijk Cambodja en Laos,
meer nog dan door de gebeurtenissen in Vietnam, maakt de auteur duidelijk
hoe opportunistisch vaak het beleid van de Verenigde Staten is geweest. Hun
simplisme om alles als `communisme' te beschouwen, waar het, zeker in een
vroeger stadium, om meer nationale bewegingen ging, is hun duur te staan
gekomen.

Lieven Rens, De geboorte van tragedie en tragicomedie
in de Nederlanden
In dit artikel deelt de auteur ons de eerste resultaten mee van een groots
opgezet onderzoek naar de bijzondere karakteristieken én de ontwikkeling
van het renaissancedrama in de Nederlanden vanaf 1567 tot 1625. De gevolgde methode wordt in haar grote lijnen geschetst en ontpopt zich nu reeds
als een zeer oorspronkelijk en onthullend studie-instrument.

Henry M. Buntinx, De Franse kernmacht maakt
een Westeuropese vuist
De eigengereide koers van het Franse defensiebeleid, met name de opbouw
van een onafhankelijk en steeds meer gesofistikeerd kernwapenarsenaal,
stellen de Westeuropese buurlanden voor een in velerlei opzicht onverkwikkelijk voldongen feit. De auteur toont aan hoe Frankrijk bewust de
conventionele bewapening van zijn buren blijft aanmoedigen, om des te
meer middelen aan de opbouw van zijn niet-gebonden kernmacht te kunnen
besteden.

Raoul Bauer, De relatie tussen de historische feiten
Geschiedeniswetenschap ontstaat pas wanneer tussen de (historische) feiten
enige samenhang wordt onderkend, die meer is dan een louter chronologische opeenvolging. De auteur beoordeelt achtereenvolgens op hun respectieve merites en gebreken: de actie-reactie en de oorzaak-gevolg relatie, de
biologische interpretatie van Oswald Spengler en de dialectische relaties in
het historisch materialisme en in de bewegingsleer van Arnold Toynbee.

Johan de Wit, Libanon, reddeloos, redeloos en radeloos
De auteur, die zelf in Beiroet woont en werkt, schetst de verwarring die in

die streken ontstaan is, voornamelijk door de 300.000 Palestijnse vluchtelingen die er zijn gekomen. Het grote gevaar is bovendien, dat Libanon, dat
vroeger tot de meest vooruitstrevende gebieden behoorde, thans door zijn
naburen voorbijgestreefd wordt.

Hans van Leeuwen, Wie is Jezus?
Een analyse in grote lijnen van het boek van Schillebeeckx: Jezus, het verhaal van een levende. Conclusie van de schrijver van dit artikel is: ondanks
de vaak zeer ingewikkelde `wetenschappelijke spreektaal' omdat Schillebeeckx alle nuances telkens in dezelfde zin wil vangen en uitdrukken, een
boek waardoor ons geloof getoetst en verdiept kan worden.

Ineenstorting

van de
In dochinapoIitiek*

Amerikaanse

L. L. S. Bartalits

Op 23 april jl. kondigde president Ford in New Orleans het einde aan van
de Amerikaanse betrokkenheid bij Indochina. Daarna waren de enige twee
zaken die Washington inzake Zuid-Vietnam werkelijk bezig hielden de
evacuatie van de Amerikanen uit Saigon en de gevolgen van het verlies van
Cambodja en Zuid-Vietnam voor de betrekkingen van de Verenigde Staten
met een aantal Aziatische landen. Amerika maakte in het laatste stadium
van de Indochinese burgeroorlog een machteloze indruk op de buitenwereld. De bondgenoten van de Verenigde Staten, in het bijzonder in Zuidoost-Azië en in het Midden-Oosten, hielden van deze Indochinese episode
de indruk over dat Amerika's geloofwaardigheid een klap had gekregen.
Ook in West-Europa was twijfel ontstaan aan de kwaliteit van de Amerikaanse garanties.
Een van de voornaamste oorzaken van de ineenstorting van het door de
Verenigde Staten gesteunde Nguyen Van Thieu-regime in Saigon en dat

* Enkele opmerkingen naar aanleiding van de publikaties: Heinrich Kuhn, Sundenfall Vietnam. Der amerikanische Krieg in Indochina, Buchverlag National Zeitung
AG, Basel, 1974, pp. 243. Rolf Geyer, Entspannung Neutralitdt Sicherheit, Verlag
A. Fromm, Osnabruck, 1970, DM. 6, pp. 76. Botho Kirsch, Kalter Friede – was nun?
Die Kon f liktstrategie der Sowjets, Edition Interfrom AG, Zürich 1974, Verlag A.
Fromm, Osnabruck, DM. 6, pp. 81. Anton Bohm, Ost-West. Kon f rontation oder
Koexistenz? Verlag Verlag A. Fromm, Osnabruck, 1970, DM. 6, pp. 55. Herbert
Butze, Weltgeschichte optisch and synchron, Bertelsmann Lexikon-Verlag, München,
1975, DM. 16,80, pp. 80. Geschichte and Politik. Daten and Fakten zum Nachschlagen. Mit einer Einfuhrung von Prof. Dr. Helmut Berding. Herausgegeben vom
Lexikon-Institut Bertelsmann, Bertelsmann Lexikon-Verlag, München, 1974, DM. 24,
pp. 323. Studienbuch Geschichte. Herausgeber Reinhard Elze and Konrad Repgen,
Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1974, DM. 44, pp. 1041. Richard J. Barne y/Ronald E.
Muller, Die Krisenmacher. Die Multinationalen and die Verwandlung des Kapitalismus, Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, 1975, pp. 439. Erik von Groeling
and Marie Luise Nath (Redaktion), Die Aussenpolitik Chinas. Entscheidungsstruktur. Stellung in der Welt. Beziehungen zur Bundesrepublik Deutschland
(Schriften des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft fur Auswartige Politik
E.V., Bonn. Reihe: Internationale Politik and Wirtschaft. Band 36), R. Oldenbourg
Verlag, München–Wien, 1975, DM. 59, pp. 463. Die Internationale Politik 1968-1969
(Herausgegeben von Karl Kaiser, Dietrich Mende, Christian Rajewsky, Wolfgang
Wagner) Jahrbiicher des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft fur Auswartige Politik. R. Oldenbourg Verlag, München–Wien, 1974, DM. 78, pp. 627.
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van Lon Nol in Phnom Penh was de weigering van het Amerikaanse Congres meer geld ter beschikking te stellen voor militare hulp aan Cambodja
en Zuid-Vietnam. Het Congres, dat er terecht genoeg van had honderden
miljoenen hulp te plengen op het altaar van de Nixon-doctrine, hetwelk
zou inhouden dat de Verenigde Staten voort zouden gaan economische en
militaire hulp te geven aan landen die zichzelf zouden willen verdedigen,
weigerde naar de smeekbeden van president Ford en minister Kissinger te
luisteren. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat de Amerikaanse volksvertegenwoordigers handelden in overeenstemming met de wil van het
volk, zoals dit uit publieke-opinie-onderzoeken gedurende de afgelopen
maanden naar voren was gekomen. Een overweldigend deel van het Amerikaanse volk wenste dat er een absoluut einde kwam aan de rol van de
Verenigde Staten in Zuidoost-Azië. De snelle opmars van de Noordvietnamezen en de eenheden van de Voorlopige Revolutionaire Regering in ZuidVietnam en de daarop volgende communistische machtsovername in
Saigon op 30 april ji. dwong de Amerikanen toe te geven dat de tot nu toe
gevoerde politiek van indamming van het communisme in Zuidoost-Azië
en de toepassing van de zgn. Nixon-doctrine had gefaald. De snelle ineenstorting van de pro-Amerikaanse regeringen in Phnom Penh en in Saigon
was echter al verdisconteerd in het in 1969 genomen besluit v an president
Nixon om de verplichtingen van de Verenigde Staten over de hele wereld
– en in de eerste plaats in Zuidoost-Azië – te verminderen.1
Wat had die ommekeer bij president Nixon en in de Amerikaanse openbare mening veroorzaakt? Ongetwijfeld het te veel hooi dat president
Johnson begin 1965 op de vork had genomen en de verkeerde gedachtengang achter het zenden van meer dan 500.000 Amerikaanse soldaten naar
Zuid-Vietnam. Dat was het begin van Amerika's langste oorlog, een oorlog
die de eerste was in de Amerikaanse geschiedenis welke zonder militaire
overwinning eindigde en een oorlog die in de Verenigde Staten zelf zeer
onpopulair werd en verdeeldheid schiep.
De communistische overwinning in Cambodja en in Zuid-Vietnam betekent het voor de Verenigde Staten tragische einde van de historische fase
die in maart 1947 was begonnen met de Truman-doctrine. Die leer had
goed gewerkt voor Griekenland en Turkije, later ook voor Zuid-Korea;
met mate was zij door president Eisenhower toegepast in Libanon, en zij
werd ook door president Kennedy aangehaald in de eerste fase van het
Amerikaanse engagement in Zuid-Vietnam. Maar toen ging de Trumandoctrine falen. De hulptoezeggingen bleken op den duur te zwaar voor het
Amerikaanse volk.
De politiek van de Sovjet-Unie was in de jaren na de Truman-doctrine
anders geweest. Amerikaanse soldaten werden naar het gevechtsterrein zelf

1 Cf. W. W. Rostow, The Diffusion of Power, New York 1972, pp. 289-293.
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gezonden in Korea en in Zuid-Vietnam. De Russen daarentegen traden op
door middel van strijdkrachten van het land zelf. Russische troepen werden
alleen gebruikt om een rebellie neer te slaan in een land dat reeds onder
controle van de Sovjet-Unie stond. De Sovjet-Unie handhaafde met andere
woorden sinds 1945 haar positie met goedkopere methoden dan de Verenigde Staten. Stalin en zijn opvolgers in het Kremlin namen niet te veel
hooi op hun vork en beleefden dan ook niet de terugslag van een Trumandoctrine.2
De oorlog in Vietnam had kunnen worden vermeden, indien de Verenigde
Staten zich tijdig hadden gerealiseerd dat Ho Tsji Minh een nuttig tegengewicht had kunnen vormen tegen de Volksrepubliek China. Maar zij hadden tot die conclusie moeten komen in de jaren vijftig, toen zij tegen Ho
Tsji Minh partij kozen en op dat moment bestond het schisma tussen
Peking en Moskou, dat de Noordvietnamezen onder leiding van Ho Tsji
Minh kans kon geven op de rol van tegengewicht, nog niet.
In de jaren van president Johnson en minister van buitenlandse zaken
Dean Rusk was Noord-Vietnam alleen de vooruitgeschoven pion van de
Volksrepubliek China, die de met het westen verbonden domino's in Zuidoost-Azië bedreigde. Vanaf 1969 betoogden president Nixon en zijn Metternich, Dr. Kissinger, dat de pijnlijke positie van de Verenigde Staten in
Zuid-Vietnam alleen opgelost kon worden als de Sovjet-Unie en de Chinese Volksrepubliek tot de orde konden worden geroepen. Het Amerikaanse ontspanningsbeleid in de richting van die twee communistische mogendheden vormde dan ook de basis voor het akkoord dat op 27 januari 1973
in Parijs werd ondertekend, waarbij de Amerikanen uit Zuid-Vietnam

konden opstappen.
Voor het oplossen van de problemen binnen Zuid-Vietnam zelf was Kissingers geniale internationale pokerspel alleen niet geschikt. De sombere
stemming waarin minister Kissinger tijdens de laatste fase van de Vietnamese tragedie verkeerde, kon misschien dan ook verklaard worden door
het bij hem gegroeide besef dat veel problemen in de wereld zozeer verstrengeld zijn met het irrationele patroon van maatschappelijke verhoudingen dat er geen oplossingen voor te bereiken zijn op het niveau van het
meer naar rationele belangenbehartiging neigende concert van de grote
mogendheden.
De communistische machtsovername in Cambodja en Zuid-Vietnam betekent het bankroet van de Amerikaanse Indochina-politiek, die vrijwel
uitsluitend gebaseerd was op militaire interventie om regimes in stand te
houden die over het algemeen de belangen verdedigden van een kleine
groep van min of meer corrupte bevoorrechten. De koude-oorlogretoriek
die naar aanleiding van de capitulatie van Saigon door president Ford en
2 Cf. The Christian Science Monitor, 27 maart 1975.
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minister Kissinger ten beste werd gegeven, kan dit bankroet niet verbergen.
Achteraf bezien resulteerden de overeenkomsten van Parijs in een groot
misverstand voor Amerika. Door jarenlange propaganda van de regering
Nixon waren de Amerikanen werkelijk gaan denken dat de vietnamisering
een succes aan het worden was. Daarentegen hadden Noord-Vietnam en
de Voorlopige Revolutionaire Regering de Parijse akkoorden nooit anders
gezien dan als een etappe op de lange weg naar de communistische verovering van Zuid-Vietnam en naar uiteindelijke hereniging van de twee landsdelen die in 1954 als resultaat van de verdragen van Genève waren gescheiden.

Machtsovername van de Rode Khmer in Cambodja
Op 4 maart 1970, tijdens afwezigheid van Norodom Sihanoek, maakte
generaal Lon Nol zich meester van de macht in Cambodja. Veertien dagen
later zette hij vermoedelijk op instigatie van de Amerikanen Sihanoek als
staatshoofd af. Tot verrassing van velen zocht Sihanoek. die op dat moment in Frankrijk verbleef, geen asiel in Parijs, maar reisde via Moskou
naar Peking. Op 23 maart 1970 werd onder leiding van Sihanoek in Peking
het Nationale Eenheidsfront van Cambodja en de Koninklijke Regering
van Nationale Eenheid van Cambodja opgericht. Deze namen zijn echter
nooit volledig ingeburgerd. Het Nationale Eenheidsfront was de officiële
naam voor de Rode Khmer, een coalitie van communisten en progressieve
nationalisten die een onafhankelijk Cambodja voorstonden. De Rode
Khmer ontstond als beweging al tijdens de Franse koloniale overheersing
van Indochina, maar had zich moeilijk kunnen ontwikkelen. Bij de Geneefse akkoorden van 1954 speelde de Rode Khmer geen rol zoals de
Vietnamese nationalistisch-communistische onafhankelijkheidsbeweging,
de Vietminh en de Laotiaanse Pathet Lao.3
Ook tijdens de regering Sihanoek (1955-1970) was de Rode Khmer actief
gebleven, omdat Sihanoek naar hun idee de structuur van de koloniale
en semi-feodale maatschappij te weinig veranderde, zodat de Cambodjaanse verfranste elite haar macht behield. Sihanoek, die door de traditionele boerenmassa als onbetwiste leider aanvaard werd, had zijn handen
vol aan het handhaven van het centrale staatsgezag en de neutraliteit van
zijn land. 4 Dit leverde in Cambodja een jarenlang heen en weer schuiven

3 Inzake het nationalisme als factor in de politiek van de Zuidoostaziatische landen
zie het artikel van R. Emerson, Post independence nationalism in South and Southeast Asia: a reconsideration, in: Pacific Affairs, zomer 1971, pp. 173-192.
4 Cf. A. Tong, La dégradation des relations entre la Chine et la Cambodge, in: Est
et Ouest, 16/30 november 1967, pp. 20-24.
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op tussen links en rechts.5
De pro-Amerikaanse elite dwong Sihanoek tot het aanvaarden van Amerikaanse militaire en economische hulp, waarbij het staatshoofd dan weer
een tegenwicht probeerde te vinden door goede betrekkingen te onderhouden met Peking. Maar in de tijd van de koude oorlog was neutralisme in
Indochina voor de Verenigde Staten het zelfde als communisme, dat met
de dominotheorie in het achterhoofd bestreden diende te worden.
In 1965 verbrak Sihanoek de diplomatieke relaties met de Verenigde Staten, zeer tegen de zin van de elite en een aantal generaals. Twee jaar daarna
ontsloeg Sihanoek zijn toenmalige premier Lon Nol. Al in 1964 waren
troepen van het Zuidvietnamese regiem in Saigon met Amerikaanse adviseurs begonnen met hun aanvallen in Oost-Cambodja op Vietcongstrijders
die van de grensstrook gebruik maakten en contacten onderhielden met de
Rode Khmer. Toen Hanoi beloofde de soevereiniteit van Cambodja te
eerbiedigen, knoopte Sihanoek diplomatieke betrekkingen met NoordVietnam aan en zei dat die belofte het eind zou inluiden van het gebruik
dat Noord-Vietnam en de Vietcong van het Cambodjaanse grensgebied
maakten. Die hoop bleek ijdel. Als antwoord op de voortzetting van de
Noordvietnamese infiltratie herstelde Sihanoek in 1969 de diplomatieke
betrekkingen met de Verenigde Staten, hetgeen betekende dat de positie
van generaal Lon Nol ook weer werd versterkt. Desondanks gingen de
Amerikanen door met bombarderen op Oost-Cambodja.
Toen volgde op 18 maart 1970 de staatsgreep van de pro-Amerikaanse
groep rond Lon Nol, die het zonder Amerikaanse steun niet kon redden.
Sihanoek schaarde zich aan de zijde van zijn voormalige vijanden, de Rode
Khmer, en met hem grote aantallen aan hem verknochte boeren, arbeiders
en intellectuelen die zich verzetten tegen het regiem van Lon Nol. Een
tijd lang kregen de nieuwe machthebbers onder leiding van Lon Nol de
steun van tenminste een deel van de elite in de steden. Maar zelfs die beperkte steun brokkelde snel af, toen de galopperende inflatie, de burgeroorlog en alom heersende corruptie steeds duidelijker werden.6
Aan het einde van april 1970 rukten Amerikaanse en Saigontroepen
Cambodja binnen om het hoofdkwartier van de Vietcong te vernietigen.
Een hoofdkwartier dat nooit werd gevonden. Het gevolg was dat Cambodja,dat alleen wat guerrilla-schermutselingen kende en verder in de
oostelijke grensstreek een aantal bevoorradingsroutes van de Noordvietnamezen en van de Vietcong had, volledig bij de Indochinese oorlog betrokken raakte.?
5 Cf. R. M. Smith, Cambodia between Scylla and Charybdis, in: Asian Survey,
januari 1968, pp. 72-79.
6 Inzake economische gevolgen van de oorlog in Cambodja zie Neue Zurcher Zei
26 februari 1971.
-tung
7 Cf. Neue Zurcher Zeitung 10 juni 1971. V. C. Funell, China and South Asia: the
new phase, in: The World Today, augustus 1972, pp. 334-341.
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De akkoorden van Parijs boden de Verenigde Staten de gelegenheid om
Zuid-Vietnam zonder veel gezichtsverlies te verlaten. Met het staakt-hetvuren in Vietnam verwachtten de Amerikaanse autoriteiten ook een de
facto bestand in het buurland Cambodja. 8 In april 1973 was echter die
hoop allang vervlogen en de Amerikaanse B-52 bommenwerpers voerden
enkele van de zwaarste aanvallen in de Indochinese oorlog uit. Ervan afgezien of deze aanvallen wel effect sorteerden, was er ook de vraag in
Washington of deze bombardementen wel wettig waren. In tegenstelling
tot Zuid-Vietnam was Cambodja geen lid van de Zuidoostaziatische verdragsorganisatie en had het geen defensie-verdrag met de Verenigde Staten. President Johnson steunde in 1964 op de resolutie van Tonkin om
oorlog ter bescherming van Zuid-Vietnam te kunnen voeren, maar het
Amerikaanse Congres trok die resolutie in 1971 in. De uiteindelijke rechtvaardiging – dat de luchtaanvallen golden als verdediging van de Amerikaanse troepen in Zuid-Vietnam – verviel, toen begin maart 1973 de
laatste Amerikaanse militairen terugkeerden naar huis. Tegen de voortzetting van de bombardementen op Cambodja, na de terugkeer van alle
Amerikaanse troepen uit Zuid-Vietnam, rees binnen het Congres vooral

om constitutionele reden een scherp verzet.9
Ondanks de kritische houding van het Congres wees de regering Nixon een
commissie aan om een wettelijke basis te zoeken voor haar strategie en
voerde tenslotte aan dat de bombardementen louter een voortzetting waren
van een bestaande politiek.10

De zwakte van Lon Nol's bewind en de onbekwaamheid van zijn leger
hadden een situatie geschapen die voor de Verenigde Staten ernstige tegenslag betekende. De verslechtering van het moreel van de Cambodjaanse
strijdkrachten was stellig versneld door Lon Nol's hysterische reactie op het
paleisbombardement medio maart 1973. Het regime toonde zijn gebrek
aan beleid in een grote golf onnodige maatregelen en verspeelde daarmee
de laatste populariteit die het nog genoot. 11 Onder deze omstandigheden
verloren de troepen van Lon Nol, ondanks de grote militaire steun van de
Verenigde Staten en de massale bombardementen door de Amerikaanse
luchtmacht, steeds meer terrein aan de strijders van de Rode Khmer.
Op een politieke regeling stelde Lon Nol geen prijs. Onder druk van de
Amerikanen deed hij in februari 1973 de concessie dat de communisten
na de vrede zouden mogen deelnemen aan parlementsverkiezingen, maar
hij stelde daarbij duidelijk dat het in 1972 ingevoerde presidentiële systeem
ongewijzigd zou blijven en dat de communisten geen plaats zouden krijgen
in de hiërarchie. Van zijn kant betoonde prins Sihanoek zich even afkerig
8 Cf. International Herald Tribune, 2 januari 1973.
9 Cf. Neue Ziurcher Zeitung, 3 mei 1973.
10 Cf. Time, 14 april 1973.
11 Cf. The Guardian, 18 april 1973.
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van een overeenkomst met Lon Nol. Hij noemde diens regering een kliek
van verraders, die geen recht hadden op deelneming aan besprekingen over
Cambodja.12
Naar het eenstemmig oordeel van de buitenlandse waarnemers in Phnom
Penh hadden reeds medio 1973 Lon Nol en zijn aanhangers in feite geen
andere keuze meer dan aanbieding van politieke capitulatie. Maar Lon Nol
sprak nog van voortzetting van de strijd totdat alle Noordvietnamezen
zich hadden teruggetrokken, om daarna als Cambodjanen onder elkaar te
kunnen onderhandelen. 13
Het regime Lon Nol, dat na de stopzetting van de Amerikaanse bombardementen op 15 augustus 1973 nauwelijks meer op zijn protector de Verenigde Staten kon rekenen, verklaarde zich na lange aarzeling op 9 juli
1974 bereid tot onderhandelingen, zonder voorafgaande voorwaarden, met
de regering Sihanoek in Peking. Met andere woorden: terugtrekking van de
Noordvietnamese troepen was geen prealable voorwaarde meer, zoals
medio 1973. Nu hoopten Lon Nol en zijn aanhangers slechts dat de besprekingen met de regering Sihanoek zouden leiden tot een terugtrekking
van alle buitenlandse troepen.14
De Amerikanen streefden naar een zo spoedig mogelijke beëindiging van
de oorlog in Cambodja. Kissinger dineerde met Hoeang Tsjen, het hoofd
van het Chinese liaisonbureau in Washington. Het gespreksthema was
Cambodja. Kissinger wilde nog in 1973 de laatste vuurhaard in Indochina
doven. Daarvoor reisde hij in augustus 1973 naar Peking, waar hij prins
Sihanoek hoopte te ontmoeten. Volgens het Witte Huis was de vrede in
Cambodja nog slechts met behulp van het voormalige staatshoofd te herwinnen. De erkenning van Sihanoeks sleutelpositie moest in de eerste plaats
opgevat worden als een diplomatiek en propagandistisch succes van Peking.
dat de regering in ballingschap van de prins drie jaar lang gastvrijheid had
verleend en hem moreel en militair alle mogelijke steun had gegeven.
Het zag er naar uit dat de Chinezen als bemiddelaars wilden fungeren.
Hoeang Tsjen noemde Sihanoeks verklaring dat hij niet met de Amerikanen wilde onderhandelen, in een interview onbegrijpelijk. Deze formulering kon alleen geïnterpreteerd worden als een aanmaning aan het adres
van prins Sihanoek, die geheel afhankelijk was (en is) van de welwillendheid van de Chinese leiders. De Volksrepubliek China wenste rust aan zijn
zuidgrens en vooral definitieve aftocht van de Amerikaanse luchtmacht
uit de Indochinese regio. Ook hoopte het op een stabiele regering in Phnom
Penh als tegenwicht tegen het sterke Hanoi en tevens om de Sovjet-Unie
verre te houden. De Chinese en Amerikaanse belangen vielen dus samen
en Kissinger wilde de gunst van het ogenblik benutten. Maar de geraffi12 Cf. The Financial Times, 9 april 1973.
13 Cf. Neue Zurcher Zeitung, 4 juli 1973.
14 Idem, 11 juli 1974.
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neerde tacticus Sihanoek verzette zich tegen een ontmoeting met Kissinger. 15 Sihanoek had een zonnig gemoed, maar hij verweet president Nixon
dat deze Cambodja in de oorlog gestort had. Achter zijn val in maart 1970
zag hij een Amerikaans complot.
Enkele maanden later had Sihanoek geen reden meer om optimistisch te
zijn. Tenzij China en Noord-Vietnam meer hulp verleenden, verklaarde hij,
zal Lon Nol zich nog geruime tijd in Phnom Penh kunnen handhaven. Wel
noemde hij in het exclusieve interview dat hij verstrekte, zijn overwinning
op langere termijn onvermijdelijk, maar hij klaagde over de Noordvietnamese onbereidheid tot hulpverlening bij de transporten van de Chinese
grens naar Cambodja. Noord-Vietnam wenste dat Sihanoek tot een akkoord kwam met Nixon en Lon Nol. Het wilde niet dat Sihanoeks troepen
een snelle overwinning behaalden, omdat het Amerikaanse vergelding
vreesde en Amerikaanse hulp wenste.
De prins, die toegaf totaal geïsoleerd te zijn, toonde zich bereid de hand
te reiken aan oude vijanden als de Verenigde Staten en Thailand, mits deze
landen zijn regime zouden erkennen voor het te laat was. De kapitalistische
landen konden beslissen of Cambodja als Albanië zou worden of een onafhankelijke bufferstaat als Joegoslavië.
De verklaringen van Sihanoek bevatten sterke aanwijzingen dat toen het
nationalistisch karakter van het conflict sterker op de voorgrond trad. De
nationale belangen van Cambodja hebben altijd verschild van die van
Vietnam. Nadat de Vietnamese communisten een compromis gesloten
hadden met Amerika, vroeg Sihanoek zich af wat de waarde was van het
verdrag dat hij met hen in 1970 tegen het `Amerikaanse imperialisme' had
gesloten.
Ondanks de stopzetting van de Amerikaanse bombardementen was de
Cambodjaanse oorlog zijns inziens in een patstelling geraakt. De Amerikanen bleven wapens zenden naar Phnom Penh, terwijl Sihanoeks strijdkrachten van de Noordvietnamezen weinig of niets kregen. De voornaamste oorzaak, verklaarde Sihanoek verschillende malen, was dat de communisten samen wilden gaan met Amerika. Hij merkte ook op dat de Vietnamese communisten hun wapenopslagplaatsen van Cambodja naar ZuidVietnam hadden overgebracht, zodat zijn troepen er niet langer toegang
toe hadden.
Zijn visie op het verloop van de oorlog was veranderd, nadat hij van
Khieu Samphan, zijn toenmalige vice-premier in Cambodja, had vernomen
dat de Rode Khmer in augustus 1973 Kompong Cham niet had kunnen
veroveren bij gebrek aan ammunitie. Op verzoek van de Rode Khmer had
hij zich daarop gewend tot Peking en Hanoi om meer hulp te verkrijgen.
Iedereen was zeer correct, maar tot dan toe was er weinig of geen hulp

15 Cf. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13 juli 1973.
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komen opdagen.
Onder de staatslieden die hij prees, noemde Sihanoek wel Mao Tsjetoeng en Tsjoe En-laj, maar geen enkele Vietnamese leider. Kritiek had
hij ook op de Rode Khmer-gemeenschap in Peking, welke hij veel te stalinistisch vond.
Op de vraag of hij een aanval op Phnom Penh in 1974 volledig uitsloot.
antwoordde Sihanoek dat die aanval zou plaatsvinden wanneer de Chinezen en de Vietnamezen hun koers zouden wijzigen en hem weer wapens
en munitie zouden verschaffen.
Indien zijn beoordeling van de situatie juist was, bevonden Sihanoek en
Cambodja zich in 1973 in een tragisch-ironische positie. Het land was door
de Amerikanen verwoest in een poging de 'communistische agressie' te
weerstaan. Maar in 1973 scheen het voornaamste probleem te zijn dat de
communisten in Hanoi en Peking voor Cambodja een akkoord wensten
dat Sihanoek en zijn Rode Khmers als een uitverkoop aan de Amerikanen
beschouwden.16
Het regime Lon Nol verklaarde zich op 9 juli 1974 bereid tot onderhandelingen zonder voorafgaande voorwaarden. Het door Sihanoek afgewezen
voorstel van 9 juli hield de grote concessie in dat alle vragen ter discussie
gesteld konden worden. Peking en Hanoi moesten echter de doorslag
geven. Waarnemers waren van oordeel dat de Noordvietnamezen niet in
een beëindiging van de Cambodjaanse oorlog geïnteresseerd waren, omdat
zij niet wilden riskeren dat het land een door Peking beschermde regering
zou krijgen. Het scheen dat Moskou wel belang had bij een spoedig cornpromis, maar niet genoeg bemiddelende invloed kon uitoefenen. Het viel
op dat zelfs Lon Nol erkende dat het conflict het karakter van een burgeroorlog droeg. Terugtrekking van de Noordvietnamese troepen was geen
prealabele voorwaarde meer, zoals medio 1973; de regering in Phnom
Penh hoopte slechts dat de besprekingen zouden leiden tot een terugtrekking van alle buitenlandse troepen.17
Wat op het spel stond was het krachtsevenwicht tussen een weinig enthousiast en isolationistisch gezind Amerikaans Congres en het Witte Huis, dat
voor Cambodja naar een snel compromis streefde. De kosten van de
instandhouding van Lon Nol's regime bedroegen ongeveer 650 miljoen
dollar per jaar, hetgeen in het Congres minstens evenveel verzet wekte als
het voortduren van de Amerikaanse inmenging in de Indochinese burgeroorlog. De Amerikaanse diplomaten in Phnom Penh en Vientiane hoopten nog op de vorming van een zone van neutraliteit tussen Thailand en
Vietnam. Wanneer het Congres niet in zo'n gevaarlijke stemming was, zouden de kansen voor Lon Nol's regime zelfs nog goed genoemd kunnen

16 Cf.
17 Cf.

The Guardian, 18 september 1973.
Neue Ziircher Zeitung, 8 augustus 1974.
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worden, schreef The Guardian op 14 november 1974, want de Rode
Khmers hadden in dat jaar geen beslissende militaire overwinning kunnen
behalen. Zij waren zelfs keer op keer verslagen door het Cambodjaanse
leger met zijn grotere vuurkracht en mobiliteit.
Dit wilde niet zeggen dat het leger van Lon Nol een efficiënt apparaat
was. Maar het had zich beter gehandhaafd dan de meeste waarnemers
hadden verwacht, terwijl de Rode Khmers niet die hulp hadden gekregen
waarop zij hadden mogen rekenen. De Rode Khmers hadden slechts een
paar stukken luchtafweergeschut, weinig artillerie en beschikten zelfs voor
de kleine wapens maar over beperkte hoeveelheden ammunitie.
De economische ineenstorting wat tot begin van dit jaar voorkomen. Cambodja produceerde het meeste van zijn eigen voedsel plus een beetje rubber
en tabak, maar al het andere moest door de Amerikanen worden aangevoerd. Dit bracht enorme logistieke problemen met zich mee. Zeer veel
moest over de Mekong, zowel vanuit Zuid-Vietnam als vanuit het westen
des lands, naar Phnom Penh worden aangevoerd. Wanneer het probleem
van de aanvoer en distributie van de noodzakelijke goederen was overwonnen – en dit moest elke maand opnieuw gebeuren – rees de moeilijkheid
hoe de geld- en goederenvoorraad in evenwicht te houden. De uitbetalingen aan de strijdkrachten en het bestuursapparaat hadden een onvermijdelijk inflatoir effect en dit leidde tot ontevredenheid van het volk. Deze
vicieuze cirkel hadden de Amerikanen in geen enkel Indochinees land
kunnen doorbreken.18
De Cambodjaanse regering vaardigde onder Amerikaanse druk in september 1974 een pakket economische maatregelen uit ter beperking van de
inflatie. Niemand verwachtte wonderen van dit programma, maar het was
ook waar dat de mechanismen van het economisch leven nog functioneerden. In de binnenlandse politiek was eveneens een tijdelijke stabiliteit bereikt.19
Dit alles kostte echter veel Amerikaans geld. De artilleriegranaten die Lon
Nol in vele gevechten hadden gered, kosten 35 dollar per stuk. Alleen al
de vrachtkosten voor de Amerikaanse rijstaanvoer naar Phnom Penh bedroegen 55 miljoen dollar per jaar. Het Congres stemde in november 1974
nog niet over de hulp aan Cambodja in het fiscale jaar 1974–'75, maar
een Senaatsvoorstel dat van 347 miljoen dollar sprak, deed de Amerikaanse gemeenschap in Phnom Penh huiveren.20
De officiële lijn was dat de Senaat met het noemen van dit bedrag slechts
een waarschuwing aan de regering wilde geven om een coherente vredespolitiek voor Cambodja te ontwerpen. Maar de vrees heerste dat de neiging
van het Congres om Lon Nol's regime af te schrijven zou worden versterkt
18 Cf. The Guardian, 14 november 1974.
19 Cf. Neue Ziircher Zeitung, 18 december 1974.
20 Cf. The Guardian, 14 november 1974.
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indien de Verenigde Naties de zetel van Cambodja aan Sihanoek zouden
toewijzen.
Twee ontwerpresoluties circuleerden eind vorig jaar in de Algemene Vergadering. Het voorstel van de Volksrepubliek China tot erkenning van
Sihanoeks regering als de rechtmatige regering van Cambodja werd ondersteund door de Afrikaanse en Arabische staten. Het Amerikaanse voorstel,
dat de oorlogvoerende partijen opriep hun conflict zonder interventie van
de Verenigde Naties te regelen, had de steun van de meeste Zuidoostaziatische buurlanden en van Japan, Groot-Brittannië en verschillende leden van het Britse Gemeenebest. De beslissende stemming ging over de
vraag welke resolutie het eerst aan de orde zou worden gesteld. 21 De
Amerikanen hoopten de meerderheid te behalen. In december 1974 koos
de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties met slechts twee stemmen meerderheid voor Lon Nol. Desalniettemin was het officiële optimisme in Amerikaanse regeringskringen groot. Men voorzag niet alleen dat
het Congres bewogen zou worden tot voortzetting van de hulpverlening
aan het Lon Nol-bewind op het niveau van het fiscale jaar 1973–'74,
maar ook dat de Rode Khmer onder internationale druk, inclusief Russische en Chinese druk, zouden komen te staan om een compromis te aanvaarden.
Eind vorig jaar beheersten de troepen van Lon Nol vrijwel alleen nog maar
Phnom Penh en enkele andere steden. Dat bleef zo totdat in het begin
van dit jaar ook de voornaamste aanvoerweg naar Phnom Penh, de Mekong, door de Rode Khmer werd afgesneden. De wegverbindingen waren
toen allang niet meer open.
De druk op Phnom Penh nam steeds toe en president Lon Nol moest zijn
nog overgebleven troepen uit de provincies terughalen voor de verdediging
van de hoofdstad. Het Amerikaanse Congres bleef, tegen de verwachtingen
in, weigeren extra gelden ter beschikking te stellen voor verdere militaire
hulp aan Phnom Penh. Met het uitblijven van die hulp groeide in de
Cambodjaanse hoofdstad de onzekerheid. De militaire en economische
situatie werd steeds slechter en een sterk opgevoerde Amerikaanse luchtbrug voor munitie en militair materiaal mocht niet meer baten. President
Lon Nol moest naar het buitenland vertrekken. Vervolgens kwamen de
troepen van het republikeinse bewind steeds meer in het nauw en zij
moesten tenslotte de strijd opgeven.
Als sterke man van Cambodja wordt de opperbevelhebber van de Rode
Khmer, Khieu Samphan (een in Frankrijk opgeleide econoom en communist), genoemd. Hij werd in 1962 in de Cambodjaanse nationale vergadering gekozen en stond bekend als een hardwerkende socialist, die hervormingen wilde aanbrengen in Cambodja's feodale maatschappij. In 1967

21 Cf. Neue Ziircher Zeitung, 4 januari 1975.
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beschuldigde Sihanoek hem ervan een opstand onder de boeren in de provincie Battambang te hebben geleid. Samphan verdween uit Phnom Penh,
hetgeen leidde tot geruchten dat Sihanoek hem had laten vermoorden.
Naar wordt aangenomen is Samphan de afgelopen jaren in Cambodja geweest, waar hij vanuit posities van de Rode Khmer in het noordelijke deel
van het land de strijd tegen het bewind in Phnom Penh geleid heeft.
De grote meerderheid van de bevolking accepteert de Rode Khmer, die
een socialisme naar Chinees model wil opbouwen, met de hoop dat er eindelijk vrede komt na vijf jaar oorlog in Cambodja. Een oorlog die aan
ruim 700.000 mensen, meer dan één-tiende van het Cambodjaanse volk,
het leven heeft gekost. De gevolgen van de oorlog konden niet ironischer
zijn: het land dat tot maart 1970 onder leiding van prins Sihanoek steeds
het heftigst had geageerd voor het neutralisme en dat als laatste betrokken raakte bij de post-koloniale Indochinese oorlog, dat land zal nu het
eerst communistisch worden.

Laatste jaren van de Vietnamese tragedie
Krachtens de Parijse akkoorden moesten de Amerikanen zich onthouden
van inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van Zuid-Vietnam. De
Noordvietnamese troepen mochten hun posities behouden evenals de troepen van de Voorlopige Revolutionaire Regering. De Noordvietnamezen en
de Vietcong lieten hun eis vallen dat president Thieu moest aftreden.
Anderzijds werd vastgelegd dat er een Nationale Verzoeningsraad zou worden opgericht, die vrije verkiezingen in heel Zuid-Vietnam zou organiseren.
Die Raad zou bestaan uit vertegenwoordigers van de regering-Thieu, van
de Voorlopige Revolutionaire Regering en van de neutralen.
De akkoorden van Parijs waren een politieke overwinning voor de Voorlopige Revolutionaire Regering, die hiermee formeel op gelijke voet kwam
met de regering in Saigon. Niet voor niets was Thieu pas na grote druk
van de Amerikanen tot ondertekening over gegaan. Waarschijnlijk had de
geheime belofte van oud president Nixon 'krachtig te reageren op Noordvietnamese schendingen van het bestand' daar het zijne toe bijgedragen.22
Thieu zal dit zeker uitgelegd hebben als een hernieuwd Amerikaans militair
ingrijpen. De beslissing van het Amerikaanse Congres van augustus 1973,
militair ingrijpen (onder andere de hervatting van de bombardementen)
in Cambodja en Zuid-Vietnam te verbieden, veroorzaakte in Saigon dan
ook evenveel deining als de bekendmaking van de geheime afspraak tussen
Nixon en Thieu in april van dit jaar te Washington. Een afspraak die militair ingrijpen beoogde, maar waar het Congres niets van wist toen het in
augustus 1973 de wet aannam.

22 Cf. International Herald Tribune, 28 april 1975.
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De regering Thieu was van het begin af aan gekant tegen de Parijse overeenkomsten en wilde niet met de VRR en de neutralistische zgn. Derde
Macht' praten over een Nationale Raad van Verzoening. Het verzet van
Thieu tegen het verdrag van Parijs was goed te begrijpen. Naar mag warden
aangenomen had hij te weinig steun bij de bevolking om de politieke confrontatie met de VRR en de neutralisten aan te kunnen. Thieu bleef gokken
op de militaire confrontatie met de communisten. Een dag na de ondertekening van de Parijse akkoorden verklaarde hij al, dat het staakt-hetvuren niets veranderde. De vernietiging van het communistische netwerk
moest doorgaan en de fase van de politiële acties was aangebroken.23
Na het staakt-het-vuren waren de Zuidvietnamese troepen erin geslaagd
hun militaire posities te verstevigen. Terwijl de laatste Amerikaanse soldaten het land in maart 1973 verlieten, hadden de strijdkrachten van Thieu
het vlak voor de wapenstilstand verloren terrein heroverd, hun greep op
verschillende sectoren versterkt en voorposten gevestigd in andere betwiste
gebieden. Diverse door de Noordvietnamezen en Vietcong afgesneden wegen waren heropend. De krachtsverhoudingen waren toen gunstig voor
Saigon en Thieu had aangekondigd dat zijn troepen in de gebieden van
de Vietcong tot acties zouden overgaan.24
In december 1973 was de situatie reeds enigszins gewijzigd. Gedurende
de eerste helft van 1973 hadden de communisten de door hen gecontroleerde zones versterkt. Een geweldige hoeveelheid oorlogsmateriaal was
uit Noord-Vietnam aangevoerd om ze te beschermen. Toen de Zuidvietnamese luchtmacht in november 1973 order kreeg Loc Ninh te bombarderen,
moesten de piloten dat vanwege de sterke concentratie van het luchtafweergeschut van grote hoogte doen. Na de conferentie in Algiers kon de VRR
Fidel Castro ontvangen in Dong Ha, juist ten zuiden van de oude gedemilitariseerde zone, want geen enkele Zuidvietnamese piloot durfde meer
over dit gebied te vliegen.
In de communistische gebieden waren verschillende wegen hersteld. Langs
de Cambodjaanse grens werd een weg gebouwd om de provincie Tay-Ninh
met noordelijker gelegen gebieden te verbinden. In deze regio werden in
december 1973 de hardste gevechten geleverd, waarbij de districtshoofdplaats Kien-Duc in de provincie Quang-Duc met de grond gelijk gemaakt
werd.
De Zuidvietnamezen die na de wapenstilstand van 1954 naar NoordVietnam gevlucht waren, werden naar de Vietcongzones gerepatrieerd,
tezamen met hun in het noorden geboren kinderen. Deze naar schatting
50.000 personen tellende groep bevatte een groot aantal technici en ingenieurs die in communistische landen hun universitaire opleiding ontvangen

23 Cf. Neue Zurcher Zeitung, 3 februari 1973.
',4 Trlem. 11 anril 1973.
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hadden. Met hun hulp wilde de Voorlopige Revolutionaire Regering in
de sectoren ten noorden en ten westen van Saigon een moderne landbouwzone creëren.
Daarnaast wilden de communisten voorkomen dat Saigon een adempauze
kreeg en met name een mogelijkheid om de in 1972 ontstane economische
en sociale crisis te overwinnen. Zij wensten zoveel militaire pressie uit te
oefenen dat Zuid-Vietnam niet tot demobilisatie van zijn troepen kon overgaan, dat het buitenland ongenegen bleef om in dit gebied te investeren
en dat het regime in Saigon gedwongen werd zich in tegenstrijdigheden te
verstrikken. 25 De economische crisis leek de analyse van de Vietcong in
het gelijk te stellen, namelijk dat de neergang niet meer te keren was.
Tegenover de inflatie en de werkloosheid stond de regering Thieu machteloos. Sommige maatregelen hadden catatsrofale gevolgen gehad, andere
waren slecht uitgevoerd. De demobilisatie van tienduizenden oudere soldaten was een voorbeeld van een technisch positieve maatregel met rampzalige sociale gevolgen. Met een bijna zekere werkloosheid in het vooruitzicht hadden de gedemobiliseerden in sommige provincies hun wapens
behouden en bandietenbenden gevormd. Hier kwam nog bij dat er weinig
landen waren waar de corruptie zo verbreid en zo anarchiek was als in
Zuid-Vietnam. Naarmate de economische crisis verergerde, drong de corruptie steeds verder door.26
In hun directieven aan de Vietcongleden keerden de communistische leiders zich tegen degenen die slechts dachten aan een politieke oplossing,
als tegen hen die altijd maar weer aan militaire strijd de voorkeur gaven.
Men gaf de Vietcongleden de opdracht om zich in het legale raam van de
Parijse akkoorden te bewegen, teneinde de tegenstander te demoraliseren.
De Voorlopige Revolutionaire Regering was bereid de verdragen van Pa rijs
uit te voeren. 27 Niet omdat ze zo aardig was, maar omdat de akkoorden
gunstig voor haar waren. En ook omdat de communisten de vaste overtuiging hadden dat Thieu de interne moeilijkheden niet de baas zou kunnen en het land in een economische chaos zou storten, waardoor het volk
zich steeds meer van hem zou afkeren. Kortom: het regime in Saigon zou
van zelf wel in elkaar storten.
De Voorlopige Revolutionaire Regering beschouwde de gewapende strijd
slechts als een van de instrumenten om het beoogde doel te bereiken. Het
ging in de eerste periode na de totstandkoming van de Pa rijse akkoorden
niet om het behalen van een militaire overwinning, maar om een strijd
op alle fronten, inclusief het militaire front, om de voorwaarden voor een
eventuele totale overwinning te scheppen.28
25 Cf. Le Monde, 20 december 1973.
26 Idem, 10 mei 1974.
27 Idem, 20 december 1973.
28 Idem.
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Begin 1974 werd steeds duidelijker dat de Parijse akkoorden geen vrede
gebracht hadden, doch alleen Amerikaanse troepenterugtrekkingen en
terugkeer van Amerikaanse krijgsgevangenen. De oorlog duurde voort,
want geen van beide Vietnamese partijen toonde zich bereid tot een politieke regeling. De Verenigde Staten bleven Saigon voorzien van grote hoeveelheden wapens, munitie en vliegtuigen. Dit mocht geen formele schending van het akkoord van Parijs zijn, maar ging stellig tegen de geest van
dit akkoord in. Men voerde aan dat ook de Noordvietnamezen en hun
bondgenoten de overeenkomst hadden geschonden, hetgeen ongetwijfeld
juist was, en dat Amerika daardoor gerechtigd was tot militaire hulpverlening van ongeveer drie miljard dollar per jaar.29
Alleen door die enorme steun kon Thieu zich handhaven, een miljoen
soldaten onder de wapens houden, een grote politiemacht betalen en de
gevangenissen vullen met politieke gevangenen. Het Amerikaanse beleid
en het Amerikaanse geld stelden Thieu in staat de bepalingen in het vredesverdrag die een politieke verzoening vroegen, te negeren. Het was geen
geheim dat Thieu de politieke bepalingen van het Parijse akkoord verwierp; in Zuid-Vietnam mochten zij niet eens gepubliceerd worden.30
De Vietnamese oorlog scheen soms een moeizame herhaling van steeds
weer dezelfde gevechten. Het Zuidvietnamese leger probeerde in augustus
1974 Noordvietnamese stoten op te vangen in twee welbekende gebieden:
de `ijzeren driehoek' ten noorden van Saigon en het heuvelgebied ten zuiden van Da Nang. Maar de gelijkenis met vroegere gevechten was misleidend. Sinds juni 1974 waren belangrijke veranderingen opgetreden in de
aard van de oorlog, waardoor het machtsevenwicht werd verschoven. De
Noordvietnamezen waren voor het eerst sinds het staakt-het-vuren van
januari 1973 een beperkt offensief begonnen, gericht op verovering van
grondgebied.
Begin 1973 hadden de Zuidvietnamezen nog de meeste kleine slagen gewonnen, wanneer de communisten hun vlaggen probeerden te planten, en
in de rest van het jaar behielden zij hun offensieve instelling. De communisten dienden op tamelijk kleine schaal van repliek en wisten aan de
randen van de door hen beheerste gebieden ongeveer 150 Zuidvietnamese
posten te veroveren. Maar het waren toch voornamelijk de Zuidvietnamezen die de toon aangaven.
In januari 1974 gaf president Thieu zelfs opdracht de communisten in
hun basisgebieden aan te vallen. Twee Zuidvietnamese divisies zuiverden
het gebied ten westen van de Saigonrivier, althans tijdelijk; twee andere
divisies vielen in de delta het communistische basisgebied Tri Phap aan.
Aan de vijfde Noordvietnamese divisie, die als antwoord op deze aanval-

29 Cf. The Christian Science Monitor, 28 maart 1974.
30 Cf. International Herald Tribune, 9 april 1975.
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len naar het zuiden trok, werden ernstige verliezen toegebracht.
Gedurende het gehele jaar 1973 hadden de communisten zich relatief
terughoudend betoond en diplomatieke pressie op Saigon uitgeoefend om
zich aan de politieke bepalingen van de Parijse akkoorden te houden. Nadat protesten bij de Amerikaanse regering tot niets hadden geleid, besloten zij tot een beperkt offensief dat door de radio aangekondigd werd. Zij
toonden hun kracht eerst in Ben Cat, ten noorden van Saigon, waar de
negende Noordvietnamese divisie in mei 1974 zorgvuldig uitgekozen posities bezette in afwachting van het Zuidvietnamese antwoord. Saigon wierp
zijn achttiende divisie in het vuur. Zes weken later trok deze zich na 2500
man verloren te hebben terug; de Noordvietnamezen hadden hun belangrijke posities behouden.
In augustus 1974 begon een soortgelijk gevecht ten zuiden van Ben Cat
in een begroeid gebied tussen de Saigonrivier en een kleinere stroom. Niet
dat de Noordvietnamezen dichter naar de hoofdstad wilden oprukken; zij
beoogden veeleer bescherming van een basisgebied.
In mei 1974 waren de communisten eveneens een campagne in het centraal
kustgebied begonnen, vlak bij weg nr. 1. Hier konden zij zich echter maar
heel kort handhaven. Verder noordwaarts zonden zij twee regimenten
naar de Thu-Bon-vallei ten zuidwesten van Da Nang. Daar omsingelden
zij de stad Duc-Duc, welke elke dag onder zwaar artillerie vuur lag, en
veroverden zij in het noorden van de vallei de stad Thuong Duc. Saigon
zond twee brigades van de luchtlandingsdivisie, waarvan de ene de gehele
strategische reserve van de hoofdstad vormde. Men geloofde in Washington dat sommige Zuidvietnamese commandanten bereid waren het westelijk deel van de vallei aan de vijand over te laten, omdat herovering een te
kostbare zaak zou zijn. Maar president Thieu wilde de communisten om
politieke redenen volledig terugdrijven.
Het feit dat de Noordvietnamezen in 1974 het initiatief op het slagveld
herwonnen hadden, was niet de enige verandering in de oorlog. Van fundamenteler belang was dat hun leger steeds meer een conventionele strijdmacht werd, terwijl het Zuidvietnamese leger, voornamelijk door gebrek
aan fondsen, in kwaliteit achteruit ging.31
Deze verschuiving in het machtsevenwicht ten gunste van de communisten
betekende dat Thieu's manoevreerruimte niet groot meer was. Een aanzienlijke vermindering van de Amerikaanse hulp, de ineenstorting van de
economie en het opdringen van de communisten deden de vraag rijzen of
president Thieu niet beter de basis van zijn regime kon verbreden.
De economische desintegratie was gedurende de laatste maanden van
Thieu's bewind de grootste dreiging. In Zuid-Vietnam waren eind 1974
reeds meer dan een miljoen werklozen en in de steden dreigde reeds hon31 Cf. The Guardian, 20 augustus 1974.
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gersnood. Zolang de strijd voortduurde kon er geen economisch herstel
plaatsvinden en bestond er grote kans op sociale onrust wegens corruptie
en de stijgende kosten van levensonderhoud.
Door de besnoeiing van de Amerikaanse hulp kregen de Zuidvietnamese
strijdkrachten tekort aan materiaal. Een groot deel van de vliegtuigen en
de helikopters stond op de grond wegens gebrek aan benzine of reserveonderdelen. In de Mekong-delta waren een aantal vooruitgeschoven posten
ontruimd, omdat ze bij een aanval niet voldoende bevoorraad zouden kunnen worden. Gebruik van munitie werd streng gecontroleerd. De strategie
van de communisten was gericht op het veroveren van grote gebieden en
het afsnijden van de belangrijkste verbindingswegen.
Onder deze omstandigheden moest Thieu snel een keus maken uit een
vervroegd aftreden. een riskante versterking van zijn persoonlijke macht
of een toenadering tot de communisten. Het scheen dat Thieu in oktober
1974 aan de derde mogelijkheid dacht als gevolg van de felle aanval op
zijn beleid door de katholieke hiërarchie, wat aan de rest van de oppositie
een aanleiding bood om ook in actie te komen. 32 De niet-communistische
oppositiegroepen verenigden zich en zij eisten openlijk het aftreden van
president Thieu.33
Deze oppositie tegen Thieu slaagde er ondanks heftig aandringen op
Thieu's aftreden en ondanks enkele pogingen tot een staatsgreep, niet in
hem zijn macht te ontnemen. Een verklaring hiervoor was dat de oppositie
hopeloos verdeeld was en vooral dat Thieu met behulp van zijn enorm
politieapparaat erin slaagde de leiders van de oppositie volkomen te scheiden van de massa van de bevolking. Al deze factoren, gekoppeld aan het
idee bij de Noordvietnamezen en bij de Voorlopige Revolutionaire Regering dat er met Thieu niet op basis van de Parijse akkoorden te onderhandelen was, maakten dat bij het begin van dit jaar de politieke strategie
werd ingeruild voor de militaire.
De Noordvietnamezen en de Vietcong begonnen hun laatste offensief.
Daarna bleek Thieu's Zuid-Vietnam niet meer dan een kaartenhuis. In nog
geen maand tijd werd een van de best uitgeruste legers ter wereld onder de
voet gelopen. In snel tempo veroverden de communisten grote gebieden
en de ene stad naar de andere. Steden als Dan Nang, Hue, Qui Nhon, Nha
Trang werden vrijwel zonder verzet opgegeven. In paniek sloegen de troepen van Thieu en een groot aantal Zuidvietnamese burgers op de vlucht.
In snel tempo rukten de Noordvietnamese eenheden en troepen van de
Vietcong op in de richting van Saigon, zodat alleen de Zuidvietnamese
hoofdstad als bolwerk van het bewind overbleef. Eén van de eisen van de
Voorlopige Revolutionaire Regering tot onderhandelingen was het ver-

32 Cf. Le Monde, 3 oktober 1974.
33 Cf. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2 januari 1975.
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dwijnen van president Thieu, die daar, na aandrang van de Verenigde Staten en de oppositie in Saigon, enkele weken voor de capitulatie gehoor aan
gaf. Na veel politiek geharrewar werd de boeddhistische generaal Doeong
Van Minh door het parlement in Saigon tot de nieuwe president benoemd.
Deze kwam zeer snel aan de eisen van de Voorlopige Revolutionaire Regering tegemoet, wat onder meer leidde tot de overhaaste aftocht van de
Amerikanen uit Saigon. De gebeurtenissen volgden elkaar echter zo snel
op dat er van onderhandelingen geen sprake was en dat president Minh
niets anders overbleef dan een volledige capitulatie.

De geboorte van tragedie en
tragicomedie in de Nederlanden'

Lieven Rens

In 1964 maakte W. A. P. Smit duidelijk dat de wijze waarop de literatuurgeschiedenis totnogtoe het Nederlands renaissancetoneel behandeld had,
in tal van opzichten geen voldoening kon schenken. Hij ontwierp dan ook
de krachtlijnen van een nieuw onderzoek terzake en suggereerde dat een
studiegroep van een drietal academici voor enkele jaren geheel vrij zou
worden gemaakt om zich daaraan te wijden. Dat was te mooi om waar te
zijn. Maar wel kon ik einde 1971 bij de UFSIA (Universitaire Faculteiten
Sint-Ignatius te Antwerpen) een studiegroep, later centrum, oprichten, die
het materiaal zou verzamelen en bewerken. 2 We namen Smits programma
nagenoeg ongewijzigd over. We legden dus om te beginnen, met uitsluiting
van duidelijke zinnespelen en allegorische spelen, een zo volledig mogelijke verzameling aan van ernstige dramateksten met renaissancistisch karakter. 3 Ons corpus bestaat thans uit 116 spelen, van Coornherts Comedie
van Lief en Leedt (1567) tot Van Nieuwelandts Sophonisba (1625). We
verschoven Smits terminus ad quem (1620) met enkele jaren om over een
veiligheidsmarge te beschikken.
Ons eerste doel was, via indelingskarakteristieken voor ieder stuk van deze
collectie, te komen tot een nieuwe indeling van het renaissancetoneel volgens dramatische genres, die zich waar nodig zou losmaken van traditionele onderscheidingen als die tussen `klassiek' en `romantisch' toneel, tussen tragedie en tragicomedie enz. Op basis van de vragenlijst van Smit
wilden we voor ieder spel tot een stel typische trekken komen (wat hij
indelingskarakteristieken noemt), om dan na te gaan of en hoe zulke sets
zich ruimer lieten combineren en om een inventaris van die combinaties
te maken.
De lijst van Smit onderscheidt drie grote groepen van vragen: de A-vragen
betreffen de genreaanduiding, de gekozen stof, het allegorische aandeel in
de voorstelling, de aard van het begin, de aard van de afloop. De B-vragen
1 Tekst van een voordracht, gehouden op het 30e Vlaams Filologencongres te Gent
(2-4-1975) .
2 Ik kreeg daartoe de steun van een full-time medewerker, Drs. G. van Eemeren.
3 Dat werd materieel mogelijk gemaakt door een akkoord met collega Hummelen,
waarbij we de Nijmeegse collectie tot 1625 in fotokopie konden overnemen.
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behelzen het aantal bedrijven, de stand waartoe de hoofdpersonages behoren, het koor, de eenheid van toon, de drie Aristotelisch genoemde eenheden (van handeling, van tijd en van plaats), het gebruikte versmedium.
De C-vragen tenslotte behandelen de tekenen van invloed van de SpaansRomeinse toneeldichter Seneca, en andere kijkstukelementen als daar zijn
geweld en bloed op de scène, bovennatuurlijke verschijningen, allegorieën
en vertoningen.

Bouwstenen voor een ruimere geschiedenis van het
renaissancedrama
Bij de voorbereidende toepassing van Smits instrumentarium stelden we al
spoedig vast dat de antwoorden op de vragenlijst een schat aan gegevens
zouden opleveren voor een ruimere geschiedenis van het renaissancedrama.
We besloten dan ook, de gegevens meteen al in dat opzicht te valoriseren.
zij het in beperkte mate. Zo hebben we de periode verdeeld in vier subperioden, gemakshalve fasen genoemd: de eerste tot en met 1599, de tweede van 1600 tot 1609, de derde van 1610 tot 1619 en de vierde van 1620
tot 1625. Deze demarcatie is hoofdzakelijk gebeurd op basis van dramatisch-literaire gegevens. 1600 werd genomen omdat het Spieghel-Boeck
van Jacob Duym in renaissancistisch opzicht kennelijk een nieuwe fase inluidt, tevens getekend door Hoofts eerste tragedie en door Rodenburgs
Trouwen Batavier (al zag dit stuk er toen wellicht anders uit dan bij zijn
publikatie in 1617). 1610 werd genomen omdat in dat jaar, met Vondels
Pascha en Abraham de Koning's Doodt van Kenritus 1 V, een decennium
van hoge bloei en creatieve verscheidenheid wordt ingezet, dat in 16151616 culmineert en dan abrupt tot een einde komt, o.i. eerder met het
jaar 1619 dan met 1620. De laatste fase strekt zich hoogstwaarschijnlijk
uit tot ver over onze terminus ad quem. Smit had dus wel degelijk gelijk
met de zijne. Historici zien onmiddellijk dat de derde fase ongeveer gelijktijdig begint met het Twaalfjarig Bestand en dat ze ongeveer gelijktijdig
met de terechtstelling van Oldenbarnevelt eindigt. Maar nog eens, primair
bepalen literair-historische criteria deze fasen.
Met het oog op een ruimere geschiedenis hebben we de antwoorden op de
vragenlijst niet alleen horizontaal samengebracht (voor de indelingskarakteristieken van ieder spel), maar ook verticaal (waarbij de antwoorden per
vraag worden gegroepeerd en vergeleken), zodat we tot een aantal globale
bevindingen kwamen.
In dit eerste stadium was het ons te doen om vaststelling, registratie, telling,
zo mogelijk meting. We streefden ernaar alles te vermijden wat op subjectieve interpretatie, op willekeurige beslissing neerkwam, om ons te beperken
tot wat we dank zij objectieve criteria konden vastleggen. Deze methode betekent geenszins dat we de interpretatie geringschatten, wel integendeel,
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maar alleen dat we pas willen interpreteren op grond van verifieerbare, zo
mogelijk onbetwistbare ge gevens, volledig en correct.

Vragen i.v.m. de algemene opzet van het drama
Voor de onderzochte spelen, ernstige renaissancistische dus, troffen we
tien groepen genreaanduidingen aan. Eerst de antieke: 'comedie, `tragicomedie', `tragedie'. 'Comedie lijkt in dit verband wat vreemd. Maar zo
heetten ook al de 16de eeuwse Latijnse schooldrama's die bij al hun blijspelallures toch doorgaans een ernstige les bevatten. Dan hebben we de
verdietsingen van die benamingen, waarbij de auteurs soms blijk geven
van veel creatieve vindingrijkheid. `Tragedie' wierp weinig probleem op:
naast enkele experimenten als 'treur-eindig' of `droef-eindig spel' haalt
'treurspel' het met klank; het verdringt de term `tragedie' zonder discussie,
praktisch al vanaf 1610. Het meest boeiden ons de pogingen tot weergave
van `tragicomedie': `treur-blij-einde-spel' (Rodenburg), treurspel' (Reinier Olivier van Zonhoven) en tenslotte de oudste, door Vondel
gevonden term, `blij-eindig spel' zonder meer. Tenslotte zijn er oudere, traditioneel-Nederlandse benamingen als `spel' (vrij frequent en zeer verscheiden), 'historie' of 'historiaelspel', 'zinspel', zelfs, bij een zekere Venator,
'persoon-toning'. Zulke aanduidingen komen soms samen voor, gebeurlijk
in vrij onverwachte combinaties; ook wordt éénzelfde term voor soms zeer
verschillende soorten spelen gebruikt. Het is duidelijk dat ze geen verantwoorde genologische (genre-) indeling waarborgen. Wij zullen onze studie
dan ook afsluiten met een nieuw voorstel dat weliswaar de historische gegevens mee verrekent, maar dat de vastgestelde gebreken tracht recht te
zetten.
Onverwacht problematisch was de bepaling van de stof. Wat te doen met
by. Coornherts Comedie van Lief en Leedt of Jan van Houts Loterijspel
(1596)? We konden ze in geen enkele van Smits groepen onderbrengen en
hebben daar dan maar twee aan toegevoegd: de 'algemeen-menselijke stof'
(voor zinnespelen en andere spelen van explicatieve aard) en de `stof uit
het dagelijkse leven', niet zonder verwantschap met die van de klucht.
Een tweede vraagstuk rees met spelen als Duyms Nassausche Perseus
(1606) of Vondels Palamedes (1625). Beide stukken dragen een klassiekmythologisch kleedje, maar behandelen in feite aspecten van de toenmalige
actualiteit. Een linguïstische vingerwijzing volgend, stellen we voor hier te
onderscheiden tussen oppervlaktestof en dieptestof, waarbij onze studie
vooral met de eerste rekening blijkt te moeten houden. Ten derde lieten
vele stukken zich moeilijk in een bepaalde categorie plaatsen; dit gold
vooral voor spelen op de grens van het romaneske en het historische. Na
veel wikken en wegen hebben we de aard van de bron als criterium genomen: zo noemden we wat geput werd uit een ridderroman of een novellen-
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verzameling, de Tragedische historieën inbegrepen, `romanesk'; maar wat
bv. oorspronkelijk uit Livius komt, blijft `historisch'. Zelfs met dat criterium hebben we nog vele knopen moeten doorhakken, ook al wilden we
nog zozeer iedere willekeur vermijden.
Het wellicht moeilijkste vraagstuk was evenwel dat van de stofbijmengsels.
Nemen we de Ithys (1615) van Samuel Coster. Het gegeven stamt zonder
enige twijfel uit de klassieke mythologie, maar de Amsterdamse dokter
werkt het uit met vele pastorale episodes (in de trant van het herdersspel).
De vraag rijst dan: heeft hij hier andersoortige stof toegevoegd, of is het
pastorale alleen een kwestie van uitwerking? Nog klemmender wordt zo'n
vraag voor Hagars vluchte (1616?) van Abraham de Koning, dat een korte,
overigens goed geïntrigeerde herdersscène bevat; of voor Bredero's
Rodd'rick ende A l phonsus (1611), welk romanesk stuk kluchtige taferelen
met de figuren Nieuwen Haan en Griet Smeers insluit. Vormen zulke taferelen stofbijmengsels, en zo ja, van welke aard? Alle verschijnselen in acht
genomen hebben wij het raadzaam geacht, niet over stofbijmengsels te
spreken, maar die fenomenen als afwijkende scènes en fragmenten bij `eenheid van toon' te pas te brengen.
Geconfronteerd als we werden met stukken van Coornhert, Duyms Bewijs
dat beter is eenen goeden Crijgh (1606), Costers Rijke man (1615) e.a.
hebben we aan Smits lijst een vraag toegevoegd: `in welke mate wordt het
stuk allegorisch voorgesteld?' We beschouwen het allegorische dus niet als
een stofkwestie, maar als een van voorstelling, van uitbeelding, die voorkomt zowel bij algemeen-menselijke en dagelijkse, als bij bijbelse en historische stof, om ons tot de voor de hand liggende te beperken. Deze vraag
kon niet worden beantwoord onder Smits C3, want het voorkomen van
allegorische figuren zegt op zichzelf niets: de Tijd in Bredero's Griane
(1612) maakt dit stuk niet allegorischer dan het zou zijn wanneer de kloof
van 20 jaar anders was overbrugd. Naar aanleiding van de antwoorden op
deze vraag en op C3 zijn we tot de althans voor ons verrassende bevinding
gekomen, dat het allegorische zich helemaal niet voordoet als een relictelement uit de 16de eeuw, maar als een door en door levend en productief
gegeven, dat een rol speelt in ruim de helft van de stukken, tot welke constellatie (klassiek, romanesk) ze overigens ook behoren.
Ook inzake afloop van het spel waren we genoodzaakt een antwoordmogelijkheid méér te voorzien dan Smit deed. Het gebeurt nl. vrij vaak dat de
`exitus infelix' (ongelukkige afloop) bij een treurspel achteraf beïnvloed
wordt door elementen die gunstig geïnterpreteerd moeten worden, zo in
Geeraerdt van Velsen (1613) van Hooft of Haerlemse Belegeringh (1619)
van Van der Eemd. Soms zelfs is er helemaal geen tragische afloop, als in
Costers 1 phigenia (1617). We maken dan ook een onderscheid tussen
`exitus infelix 1', de normale, en `exitus infelix 2', de afloop die achteraf
een gunstige interpretatie krijgt. Bij de resultaten blijkt `gemengde afloop'
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gunstig voor de goeden, ongunstig voor de slechten, vrij vaak voor te komen, zelfs in `blij-eindig-spel' genoemde stukken. Alles samen valt het op
hoe met de tijd de tragische afloop veld wint, alsof dan zeker vanaf 1620
het tragische levensgevoel volstrekt gaat overheersen.
Tegen alle verwachtingen in hadden we bijzonder veel last met het begin
van het stuk, `ab ovo' (vanaf het allereerste begin van de geschiedenis) of
`mediis in rebus' (ergens midden in de intrige). Spoedig bleek namelijk dat
naar gelang van het standpunt dat men inneemt voor vrij vele stukken het
begin zus of zo kan worden geïnterpreteerd. Alles hangt af van wat men
als `fabula' (de behandelde stof, als geschiedenis opgevat) beschouwt. In
een epos maakt uiteraard én het in de hoofdhandeling én het in de episodes
(uitweidingen) verhaalde de `fabula' uit. En aangezien de episodes meestal
ten opzichte van de hoofdhandeling herinneringen bevatten, begint het
epos doorgaans `mediis in rebus'. Maar wat is de `fabula' van bv. Hoofts
(Theseus en) Ariadne (1602)? Begint ze bij de aankomst van Theseus op
Kreta? Dan begint het stuk `ab ovo'. Of behoort tot de `fabula' ook al datgene waarop in de loop van het spel wordt gezinspeeld, als het verdrag dat
het jaarlijkse mensenoffer aan de Minotaurus instaureerde, of Theseus'
liaison met Aegle? Dan begint het stuk `mediis in rebus'. De theorie verschaft ons geen uitsluitsel, zeker niet vóór Vossius, en die kan dan nog
moeilijk ingeroepen worden voor de vroege 17de eeuw. Zelfs bij Vossius
wordt de kwestie nog niet ondubbelzinnig klaar. We hebben dan ook,
tussen een ruime uitgesproken groep `ab ovo' en een kleine groep `mediis
in rebus' een brede middenmoot moeten handhaven waarvoor zowel het
een als het ander verdedigd kan worden. Geen resultaat om enthousiast
over te zijn, al kan men het een positief punt vinden dat de problematiek als
zodanig onderkend en onderzocht is.
Vragen i.v.m. de uitwerking van het drama
Wat het aantal bedrijven betreft vinden we enerzijds alle cijfers van 2 tot
en met 9 (en dat dan nog enkel wanneer we de stapelspelen – dramatische
cyclussen onder één titel – splitsen). Maar anderzijds weegt het klassieke
getal 5 duidelijk zwaar door, naast een relatief ruim aandeel van 4 en 3
(vooral bij De Koning). Deze laatste en Rodenburg zijn speciaal allergisch
voor 5 bedrijven. Maar afgezien daarvan geldt de toepassing van het klassieke aantal 5 bijna als een regel de facto.
Tragedie en tragicomedie vergen volgens alle theoretici hooggeplaatste
hoofdpersonen. De Italiaanse theoreticus J. C. Scaliger eiste `reges, principes', anders gezegd: koningen, vooraanstaanden. Zodra we daarmee vereenzelvigen de vele hoge edelen als in Rodd'rick ende Alphonsus, Romeinse optimates of patriciërs als in Duyms Spieghel der Rechtvoordering
(1600), dan staan we ook hier voor een in de praktijk vrij goed geëerbie-
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Bigde regel. Afwijkingen zijn de allegorische personages bij Coornhert en
geestverwanten, de burgers in een aantal tragicomedies als Bredero's Lucelle (1616), de volksmensen in enkele oudere stukken met stof uit het
dagelijks leven. Een aantal spelen van historisch-epische aard vertonen
een soort historische bezetting welke aan die van de Elizabethaanse
'history plays' doet denken: de hooggeplaatsten ontbreken niet, maar hun
belang boven de anderen is niet zo uitgesproken. Die bezetting nemen we
op als een categorie apart.
Een problematiek die ons bijzonder heeft geboeid, is die van het koor. Als
koorverschijnselen hebben we de echte koren genomen, ook de geïsoleerde
slotkoren, plus een aantal verwante verschijnselen waarvoor we de naam
`choroïden' voorstellen. Zo kan, bij Coornhert en bij Duym bij voorbeeld.
de auteur zelf regelmatig optreden om uitleg of commentaar te verstrekken.
Of iets gelijkwaardigs gebeurt in Rodenburgs Keyser Otto den derden, en
Galdrada (1616-1618) met de figuur Bedil-al. Of Zacharias Heyns laat in
zijn Vriendts-Spieghel (1602) Thalia en Erato optreden, de eerste met een
ernstige zang, de tweede, onmiddellijk daarop, met een luchtiger liedje.
Aldus ruim genomen komen koorverschijnselen voor in iets meer dan de
helft van de stukken. Maar ze zijn op zichzelf zeer gevarieerd wat plaatsing
en functie betreft. Men kan, theoretisch vereenvoudigend, een oppositie
uitwerken tussen een onpersoonlijk koor dat geheel buiten de handeling
blijft, dus in principe tussen de bedrijven optreedt en de handeling alleen
begeleidt met een commentaar van zeer algemene levenswijsheid enerzijds.
en een koor dat als dramatis persona wordt aangeduid, bij gelegenheid
aan de handeling deelneemt, zich daarnaast vooral lyrisch uit, anderzijds.
Vondel heeft in Het Pascha gepoogd dit onderscheid systematisch uit te
werken, tot in de benaming toe, `choor' voor het onpersoonlijke, `rei' voor
het persoonlijke koor. Die poging is niet geheel zonder navolging gebleven, zo in de Achab (1610) van De Koning of de Moordt begaen aen
Wilhelm (1617) van Van Hoghendorp. Maar alles samen heeft ze niet
kunnen opwegen tegen de praktijk van Hooft, waarbij de Keulse dichter
zich zelf gaat aansluiten vanaf Hierusalem Verwoest (1620): ieder koor
wordt `rei' genoemd, één van de reien staat o.m. in voor de commentariërende functie, de andere blijven louter lyrisch. Ons materiaal laat ons
niet toe, `koor' en `rei' voorop te stellen als benamingen voor verschillende
koorvormen. Het gaat om synoniemen die elk gelijk welke koorvorm kunnen aanduiden, en onder elkaar gelijk hoe te combineren zijn: zo gebruikt
Van der Eemd in zijn Getrouwen Herder (1618) `rei' en `koor' net andersom dan Vondel in Het Pascha. Wel is er chronologisch een verschil. Zo
staat vast dat 'koor' de oudste benaming is; ook dat het, zeker in het noorden. door `rei' verdrongen wordt. Een ander opvallend feit is de geleidelijke uitbreiding en groeiende complexiteit van het koorverschijnsel, vooral
gedragen door Hooft en Vondel. Iemand als Van Nieuwelandt, die drie
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stukken lang het meest klassieke onpersoonlijke koor heeft gehanteerd,
vindt het plotseling nodig, voor een gelijkwaardige onpersoonlijke functie.
niet minder dan vier verschillend gedifferentieerde koren op te roepen –
een duidelijke onfunctionele energieverspilling, waarschijnlijk in navolging
van Vondel in Hierusalem Verwoest (en die, bij deze laatste, tot in Gijsbreght van Aemstel gehandhaafd blijft). Maar bij Vondel blijft een van de
reien toch altijd bij de handeling betrokken. Die barok aandoende evolutie leidt tevens tot een vrij grote willekeur in de plaatsing van het koor,
afgezien van die tussen de bedrijven. De grilligste praktijk is die van Samuel Coster, bij wie de rei nooit regelmatig of volledig wordt uitgewerkt.
De combinatie van het koor met andere classicistische trekken levert een
verwarrend beeld op. Het komt meer dan eens voor in stukken zonder het
sacrosancte aantal van 5 bedrijven, m.n. bij De Koning, overigens een overtuigd aanhanger van het koor. En anderzijds brengt Bredero het herhaaldelijk samen met de weinig klassieke trek der komische intermezzi.
Met de komische intermezzi betreden we het terrein van de eenheid van
toon. De klassieke theorie wil eenheid, de inheemse traditie is rijk aan
verscheidenheid. De verscheidenheid weegt dan ook door. Anderzijds wordt
zij niet alleen teweeggebracht door komische intermezzi, maar ook door
scènes met `sinnekens' (min of meer komische figuren uit het rederijkersdrama, die kwade neigingen in de mens verzinnebeelden), pastorale scènes
en andere soorten burleske of groteske luchtigheid. Het blijkt intussen
buitengewoon moeilijk bv. het begrip `komisch intermezzo' nauwkeurig
vast te leggen terwille van de vele grensgevallen. De term zou voorbehouden kunnen worden voor komische scènes die in feite buiten de `f abula'
staan, als in Hagars vluchte van De Koning of de tragicomedies van Starter. Op de grens staan de minderemanstonelen (scènes met mensen van
lagere stand, vaak boertig-realistisch opgevat) in Spiegels Numa (1580),
die telkens een bedrijf afsluiten, maar toch vrij goed in het geheel zijn opgegaan. Modellen van zelfstandigheid plus integratie zijn de komische
scènes bij Bredero. Maar reeds Nieuwen Haan treedt ook in gemengde,
deels ernstige, deels komische tonelen op. Tenslotte telt het renaissancedrama een hele reeks lachwekkende figuren die evenwel nergens tot geheel
komische scènes of intermezzi aanleiding geven, als Thomas in de Behouden Onnooselheyt (1612) van B. D. van Antwerpen of Tyter en Nescio bii
Rodenburg.
Toch vertoont van alle eenheden de eenheid van toon in ons materiaal de
hoogste frequentie. Eenheid van handeling blijkt andermaal uiterst moeilijk
te bepalen, en hoofdzakelijk van interpretatie afhankelijk te zijn. Gelukkig
beschikken we desbetreffend niet alleen over de teksten van de Griekse
wijsgeer en poëtoloog Aristoteles en van commentaren uit het romaanse
taalgebied als Scaliger en Castelvetro, maar ook over Heinsius' De tragoediae constitutione van 1611. Omdat deze tekst tijdgenoot is van de be-
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handelde spelen hebben we de criteria ervan vrij strak toegepast. We
menen tot de bevinding te zijn gekomen, ten eerste dat slechts een zeer
beperkt aantal auteurs aandacht hadden voor die eenheid, d.i. ze wilden
realiseren; ten tweede dat zelfs in dat geval ze meestal mislukt zijn. De
eenheid van handeling in Seneca's Troades, die door Heinsius aanvaard
wordt, is klaarblijkelijk veel minder `één en geheel' (in de door Aristoteles
geëiste zin) dan die in bv. Sofokles' Koning Oidipous. We hebben in onze
interpretaties het voorbeeld van de Troades laten gelden en gelukkig maar,
of er restte niets meer. De eenheid van tijd, in de ogen van Aristoteles en
Heinsius onmisbaar correlaat van de eenheid van handeling, blijft bijna
even zeldzaam. Anders zit het met de eenheid van plaats, al behoort daartoe een groot maar. Inderdaad hebben we moeten vaststellen dat die eenheid best geïnterpreteerd wordt in de zin van het beroemde `op ende om
het Huys te Muyden' bij Hoofts Geeraerdt van Velsen, hoe relatief die eenheid ook is: want zij sluit in de plaats waar de boze machten verschijnen,
de hemel waar de goede machten zich terugtrekken, het Muiderberg van
de spookverschijning, het Muiderberg van Floris' dood. In Hoofts Baeto
(1617) omvat de eenheid van plaats in 's dichters geest blijkbaar tot en
met de grenzen van het rijk ... Zo ruim genomen komt de eenheid van
plaats voor in meer dan 30 % van de onderzochte spelen, maar evengoed
in stukken van vóór 1600, evengoed in stukken die niet direct rijk zijn aan
klassieke trekken. Waardoor zij als klassiek criterium toch wel aan waarde
inboet.
Ons onderzoek naar het medium waarin de vroeg-renaissancistische toneelspelen gesteld zijn, toonde aan dat het vrije heffingsvers zich daar tot rond
1600 handhaaft, maar van dan af bijna geheel vervangen wordt door een
met min of meer technische bekwaamheid gehanteerde alexandrijn. Proza
blijft uiterst zeldzaam. Een functioneel verantwoorde combinatie van vers
en proza zoals we die kennen uit het Elizabethaanse drama, komt in de
Nederlanden niet voor. Wel valt een niet te verwaarlozen strekking waar
te nemen om in spelen met komische scènes of tussenscènes deze laatste
in v rije verzen te profileren tegen de overigens in het stuk heersende
alexandrijn.
Vragen i.v.m. het drama als kijkstuk
Een laatste reeks vragen van Smit heeft betrekking op het Senecaanse, we
kunnen ook zeggen kijkspelkarakter van het stuk. Gewelddaden, moorden
en sterfscènes op het toneel verschijnen in niet minder dan 70 % van de
stukken, en wel in een stijgende frequentie. Naar aantal en gruwelijkheid
van de dodingen bereikt fase III (1610-1619) een hoog niveau, dat nog
overtroffen wordt door de uitgesproken bloede rige fase IV (na 1620). Opmerkelijk in die laatste fase is juist de hoge frequentie aan zelfmoorden op
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de scène. Die periode ontpopt zich weer als wat men barok zou kunnen
noemen, en Jan Vos brengt een generatie later weinig of niets nieuws meer.
Hooft, die door de geschiedschrijver van ons toneel, J. A. Worp, verantwoordelijk gesteld werd voor de Senecaanse mode, blijkt van bloed een
eerder matig gebruik te maken. Vondel neemt, in vergelijking met zijn tijdgenoten, van bij het begin een classicistische reserve in acht: zoals de Romeinse dichter Horatius het in zijn gezaghebbende voorschriften wil, vertoont hij geen moorden of gruwelen, al verhaalt hij ze in geuren en kleuren.
Anderzijds biedt Jacob Duym reeds in 1600 sterke staaltjes van sensationele wreedheid op het toneel.
Bovennatuurlijke verschijningen spelen in het vroege renaissancedrama
een grote rol. In de eerste fase gaat het vooral om figuren uit de christelijke gods- en geestenwereld. Geleidelijk komen meer antieke onderwereldfiguren en spoken in de trant van Seneca voor. Reeds in fase III drijven
auteurs als Van Nieuwelandt, Van Mildert e.a. dit sensationele element op
de spits. Hooft heeft met zijn (Theseus en) Ariadne, zijn Granida (1605)
en zijn Geeraerdt van Velsen zeker een sterke stoot aan het oproepen van
geesten gegeven. Toch valt hij zelf weer op door zijn renaissancistische
gematigdheid, althans in vergelijking met de excessieve Coster, die wel
eens de eigenlijke vader van de overdaad zou kunnen zijn. Ook voor dit
aspect valt een evolutie naar complexiteit en overdrijving waar te nemen.
In de vorige categorie ontbreken ook de bovenaardse klassieke mythenfiguren geenszins. Maar een reeks van die figuren, als Venus, Cupido,
Fama, doen een probleem rijzen in verband met de afbakening naar de
allegorieën toe. Want allegorische opzet wordt mettertijd vaker gerealiseerd met mythologische figuren dan met de personificaties uit de traditionele moraliteit. We hebben getracht het allegorische gebruik stricter te
omschrijven en de voormelde klassieke godheden in bepaalde omstandigheden met allegorische figuren gelijkgesteld.
Voor de vertoningen (`tableaux vivants', soms ook stomme scènes) kwamen we tot een gelijkwaardige bevinding. Hoe meer de tijd voortschrijdt,
hoe overmatiger het gebruik van zulke vertoningen, dat elementen van
functionele (tijd- en plaats overbruggende), allegorische en louter sensationele aard insluit.
Naar een nieuwe genre-indeling
Tot daar de verticale oogst van Smits vragenlijst. Hoe staat het nu met de
kern van onze opdracht, het ontwerpen van een nieuwe genologische indeling? We hebben een poging ondernomen om zoveel mogelijk alleen de
verschijnselen te laten spreken. We hebben daarom aan de trekken die bij
toepassing van Smits vragenlijst aan het licht kwamen, bepaalde cijfers
toegekend: 1 voor archaïsche, 2 voor neutrale, 3 voor overgangstrekken
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als choroïden of het getelde lettergrepenvers uit Duyms Spieghel-Boeck,
4 voor algemeen-renaissancistische, 5 voor classicistische, 6 voor vrije als
gemengde toon, veelvuldige handeling, gemengd medium, 7 voor zulke
maniëristische of barokke trekken die zowel vrije als klassieke begeleiden.
Die cijfers hebben niets aprioristisch, ze zijn empirisch gegroeid en nauwgezet aan de verschijnselen aangepast. Dan hebben we twee schalen opgesteld, één waarin de archaïsche en renaissancistische gecombineerd een
soort coëfficiënt van 17e-eeuwse moderniteit opleveren, een andere waarin
we door confrontatie van klassieke en vrije trekken een soort coëfficiënt
van beregeling krijgen. Bij combinatie van beide schalen komen nu, min
of meer scherp begrensd, een aantal groepen aan het licht. In de huidige
stand van ons onderzoek kunnen we nog maar enkele vage aanduidingen
daarover geven. We onderkennen ten eerste een groep allegorisch-moraliserende spelen, meestal zeer archaïsch en weinig klassiek, nog sterk verwant met het explicatieve zinnespel, over hoofdzakelijk algemeen-menselijke, dagelijkse, bijbelse en in mindere mate historische stof. Coornhert is
de centrale figuur, maar bepaalde stukken van Duym, De Koning, Heyns
en zelfs Coster behouden een sterke binding met deze groep. Ten tweede
hebben we een groep spelen met vijf tot zeven renaissancistische en twee
tot drie klassieke trekken, formeel dus een typisch overgangskarakter, qua
stof een voorkeur voor vrij sensationele anecdotes, die hoofdzakelijk tot
het romaneske en het historische gerekend kunnen worden. Jacob Duym
beheerst dit veld, dat ook uitlopers kent tot diep in de derde fase. Ten
derde breekt het classicisme door in twee golven, telkens onder stuwing
van Hooft. De ene gaat uit van Achilles en Polyxena, Ariadne en Granida,
omvat Vondels Pascha en blijft in werk als dat van Van Nieuwelandt voortleven tot in fase IV. Ze respecteert eisen als de vijf bedrijven, `reges, principes', en koor, maar heeft blijkbaar nog geen weet van de Aristotelische
eenheden; we zouden ze primair-Senecaans kunnen noemen. De tweede
gaat uit van Geeraerdt van Velsen, sleept onmiddellijk Coster en later ook
Vondel mee, maar gaat kwantitatief vooral iets betekenen na 1620; binnen
de voorheen aangebrachte restricties houdt het rekening met de Aristotelische eenheden. Geen van beide golven beperkt zich tot een bepaalde stof.
Maar alle stukken met klassieke stof behoren tot één van beide, en ook
historische stof is er behoorlijk vertegenwoordigd. Bijbelse en romaneske
stof komen er slechts singulier voor. Beide golven nemen klaarblijkelijk
bewust het klassieke treurspel als model, vooral golf 2 dan. Toch ontbreekt
ook daar de `tragedia di lieto fin' (een spel dat afgezien van zijn blij-einde
aan de eisen van een treurspel voldoet) niet helemaal. In de groep rond
Duym en in die rond Rodenburg lijkt het verschil tussen tragedie en tragicomedie een nog geringer rol te spelen, maar dat behoeft nog een laatste
toetsing. Ten vierde dan is Rodenburg de spil van een groep spelen die in
ieder geval sterk renaissancistisch is gekenmerkt, maar meer door het ont-
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breken van klassieke dan door een overmaat aan vrije trekken opvalt. Zo
is bv. de toon zelden of nooit gemengd, de alexandrijn uniform het medium. Deze spelen worden getypeerd door afkeer voor vijf bedrijven en
een voorliefde voor veelvuldige handeling (`multiple plot'). De treurspelen
zijn alles samen misschien een tikje rijker aan renaissancistische trekken
dan de blij-einde-spelen. In barokke varianten bestrijkt die groep ook de
vierde fase (Van den Bergh, Colevelt). Andere krachtlijnen vergen subtieler waarneming. Zo zijn er twee sterke persoonlijkheden met een heel
eigen evolutie, die, zij het op diverse wijze, telkens naar het klassieke
tendeert. Ze verbinden klassieke met vrije trekken, maar in een verschillend wisselend amalgaam. Bredero is Hooftiaan met zijn vijf bedrijven en
zijn koor, maar hij handhaaft zijn vrijheid met principieel romaneske stof,
gemengde toon en gemengd medium. Van stuk tot stuk wordt hij desondanks klassieker. Abraham de Koning daarentegen legt een voorkeur
voor drie bedrijven en voor bijbelse stof aan de dag, hij past, zij het minder
systematisch, het koor toe en houdt eveneens van gemengde toon en dito
medium; maar zelfs in zijn Simson (1618) blijft hij ver verwijderd van
Bredero's classiciteit. Nog andere conglomeraties zijn merkbaar, maar die
behoeven nog meer dan de vorige verder onderzoek.
Zelfs deze zeer schetsmatige weergave geeft een vloeiende en gevarieerde
indruk. vol verschijnselen die zich aan een strenge systematiek onttrekken.
We menen dat dit het best overeenkomt met een werkelijkheid die gekenmerkt wordt door het spel van diverse invloeden, hardnekkige particularismen en een bruisende creativiteit, vooral in de jaren vlak voor 1619. Na
die datum wordt het beeld somberder, complexer, getekend door eclecticisme en extremisme. Het ziet er bijna naar uit alsof de overwinning van
Prins Maurits en de Synode de dramatische auteurs die overblijven (want
Hooft, Bredero, Coster en De Koning zijn weggevallen of hebben er het
zwijgen aan toegedaan) in de irrealiteit gedreven hebben, waar ze de behoefte aan evasie verbinden met een heftige, duistere agressiviteit. Maar
om die evolutie definitief te kunnen beoordelen, moet het onderzoek voortgezet worden tot 1648, liefst zelfs tot 1672. En dat is voor het ogenblik
nog verre toekomst.

De Franse kernmacht maakt een
Westeuropese vuist

Henry M. Buntinx

Er zijn Westeuropeanen die het ervan op hun heupen krijgen dat zij onder
de Amerikaanse atoomparaplu zitten. Maar hun protesten kunnen in de
praktijk weinig uithalen. Nucleaire afhankelijkheid is met name geen
kwestie van willen of niet willen: het gaat om een feitelijke toestand waar
men in geen enkel opzicht onderuit kan. Dat is nu eenmaal het gevolg van
de onafwendbare, ijzeren wetmatigheden van de nucleair-strategische feitelijkheid. Als een magneet trekt het kernwapen de landen naar zich toe,
die geografisch tussen de potentiële nucleaire opponenten zijn gelegen.
Het kernwapen kent geen nationale begrenzingen; zijn planetaire actieradius is het gevolg van de wel biezondere technologie. Hij die daar louter
voluntaristisch tegenin wil gaan, begrijpt niet waarover het gaat.
Thans worden de protesterenden, over wie wij het daarnet hadden, nog
eens extra tegen de haren in gestreken: langzaam maar zeker en zonder dat
de meeste Westeuropeanen het blijkbaar merken, breidt zich nu ook de
Franse atoomparaplu boven hun hoofden uit. Duidelijker uitgedrukt: de
Westeuropeanen krijgen niet enkel een stuk van het Franse atoomschild
gratis en ongevraagd voor de neus geduwd maar bovendien komen zij
ook nog eens in het Franse nucleaire schootsveld te liggen. Hier hebben
wij opnieuw te doen met een situatie die niet kan worden afgewend. Het
Franse kernwapen maakt in de feiten irreversibel wat alle EEG-conferenties nog niet hebben gepresteerd: een vorm van intern wederzijdse Westeuropese afhankelijkheid. Merkwaardigerwijze herhaalt zich nu op het
nucleaire niveau wat wij in de 30-er jaren op het conventionele vlak hebben gekend. Toen heeft bv. België hopeloos getracht door het voeren van
een neutraal buitenlands beleid buiten het schootsveld van Anglo-Fransen
en Duitsers te blijven. De Belgische neutraliteitspolitiek — afgezien van de
mogelijke politieke mèrites — werd een maat voor niets omdat men de ogen
sloot voor de onvermijdelijke implicaties van de militiare strategie. Die
implicaties dwongen België in een situatie waarin het politiek-voluntaristisch niet wilde terechtkomen. En wel omdat het zijn politiek niet had
gericht naar de vereisten van de geostrategie. Een land dat nu eenmaal het
geografische glacis is van anderen, is niet absoluut vrij in het kiezen van
zijn buitenlands beleid. In een dergelijke situatie kan oorlog maar worden
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voorkomen ofwel door het construeren van een zo precies mogelijk machtsevenwicht ofwel door volledige ontwapening.

Formidabele 'démarche' om frustraties weg te werken
Toen de politieke zetbazen van de Vierde Republiek maar al te graag de
macht overdroegen aan De Gaulle had deze pakweg drie doeleinden op het
oog. Hij wilde de Franse strategie een richting geven die haar moest redden
van het gevaar binnen het westers bondgenootschap en een tweederangsrol
te blijven spelen. De checks die de Vierde Republiek op het stuk van nucleaire research had bij mekaar geschraapt, zou De Gaulle onmiddellijk laten
verzilveren door werk te maken van de produktie van kernladingen en hun
transportmogelijkheden. Ten derde was er het netelig probleem van de
mentaliteit binnen het Franse leger. Dat leger stond op het punt door de
knieën te gaan onder de druk van de opgestapelde ontgoocheling in Indochina en Algerije, maar er was ook de neiging om zich als onafhankelijke
politieke entiteit buiten de natie op te stellen.
Om te kunnen beoordelen in welke mate De Gaulle in zijn opzet geslaagd
is, moeten zijn doelstellingen van 1958 worden geconfronteerd met de
huidige stand van zaken van de Franse buitenlandse- en defensiepolitiek
alsook met het waarschijnlijke politieke en strategische `environment' van
de komende jaren. Tot zowat 1959 was het Franse strategische denken
het resultaat van de NATO-doctrine en van de contingente internationale
spanningen. De Vierde Republiek was voorstander van enge bindingen
met de USA maar koesterde parallel daarmee nucleaire aspiraties. Dat
belette niet dat de Amerikanen de Fransen duchtig op hun nummer zetten
toen hun parlement de Europese Defensie Gemeenschap verwierp. De
Fransen hebben nooit een oplossing kunnen vinden voor een situatie
waarin zij enerzijds bepaalde banden met de NATO willen behouden en anderzijds een eigen kernmacht wensen uit te bouwen. De Gaulle zou enkele
van die moeilijkheden schijnbaar uit de weg kunnen ruimen, maar niettemin bleven zij in subtiele vorm toch verder bestaan. Met het aantreden
van De Gaulle geloofden velen dat het evenwicht binnen de Frans-Amerikaanse verhoudingen zou worden bereikt. De kernmacht werd beschouwd
als het middel om zich t.o.v. de USA op te trekken.
Aanvankelijk stelde De Gaulle zich de opbouw van die kernmacht nogal
optimistisch voor. Hij wilde dat instrument relatief vlug in handen hebben
en was zelfs bereid in de USA bestellingen te plaatsen. Men geloofde dat
de Fransen in Washington dezelfde voorrechten zouden genieten als de
Britten. Maar Parijs kreeg het deksel op de neus. Als gevolg daarvan ging
Frankrijk zich binnen de westerse context geïsoleerd opstellen. En zoals
dat gewoonlijk gebeurt met geïsoleerden en neutralen, zij zien het gevaar
voor hun externe veiligheid niet van één kant komen maar wel vanuit alle
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richtingen. Als gevolg daarvan zou de Franse strategie het principe van de
globale bedreiging gaan aankleven. Op het nucleaire vlak werd de Franse
ense tous
strategie uiterst behoedzaam en autarktisch. Het neologisme défense
azimuths werd gelanceerd. Globalisering van de bedreiging kan betekenen
dat alle andere staten mogelijke vijanden zijn maar het kan evenzeer beduiden dat de enig mogelijke vijand zijn actiemogelijkheden naar alle windstreken heeft uitgebreid. Hiermee hangt samen wat wij bedoelen met het
europeaniseren van de Franse kernmacht: naarmate Parijs vindt dat de
bedreiging kan komen vanuit alle windstreken, komen meer en meer buurlanden in het schootsveld van de Fransen te liggen.
De Franse beslissing van 1966 om zich terug te trekken uit de militaire
componente van de NATO is een goede illustratie van wat er aan de hand
was. De royale financiële bedragen die de kernmacht toebedeeld kreeg,
dreigden de conventionele bewapening – en dus de bijdrage tot de NATO
-- tot onder de maat terug te schroeven. De NATO werd als een belemmering voor de uitbouw van de kernmacht beschouwd. En dat leidde op zijn
beurt tot het sterker beklemtonen van de Westeuropese politiek. Paradoxalerwijze bleef Parijs de overige NATO-partners aanraden toch maar
hun conventionele bijdrage tot de Alliantie op peil te houden. Wat de
Fransen uit geldgebrek niet konden doen, schoven zij hun Westeuropese
partners en buren op de hals. Daarvan profiteerde Parijs tweemaal. Een
eerste keer doordat het met gerust gemoed de eigen conventionele strijdkrachten ietwat kon verwaarlozen en een tweede maal doordat het op
kosten van de overige NATO-partners een eigengereide defensiepolitiek
kon voeren buiten de NATO. Frankrijk hees zich langs de hiërarchische
ladder van het internationale prestige op dankzij de Westeuropeanen en
de Amerikanen.
De Fransen begonnen aan de uitbouw van hun kernmacht met de mentaliteit van de militaire politiek van de vooroorlogse jaren. Het ging volgens
de historische traditie van de School van Foch van zowat 60 jaar geleden:
élan en vrijheid van actie. Daarin lag de gaullistische defensiepolitiek van
de eerste jaren: een kleine maar efficiënte kernmacht die offensief gericht
is en functioneert binnen het nationaal diplomatiek kader van de grootst
mogelijke onafhankelijkheid. Die theorie kon niet verticaal overeind worden gehouden. Tussen 1966 en 1969 greep er een complex proces van
strategische aanpassing plaats. De dé f ense tous azimuths moest worden
ingekapseld in het evenwicht tussen de beide supermachten. De Fransen
meenden te ontdekken dat de nucleaire arsenalen van de twee supermachten dermate parallel werden uitgebouwd – in kwantiteit en kwaliteit –,
dat dit noodgedwongen moest leiden tot neutralisering van hun functies
van afschrikking en defensie. Het gaat dus om de bekende patsituatie. De
afschrikking is flink op weg volkomen stabiel te worden – aldus de Fransen – en zoiets leidt tot onbruikbaarheid. Beide supermachten zouden met
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quasi zekerheid het gedrag van hun opponent kunnen vooruitzien. Die
situatie vinden de Fransen niet deugdelijk. De nucleaire afschrikking is
volgens de Fransen niet gediend met zekerheid omtrent het gedrag van de
opponent; er zou veeleer een factor onzekerheid moeten worden binnengebracht in de nucleaire verhouding tussen beide. Een honkvaste patsituatie kan het uitbreken van een nucleaire oorlog verhinderen maar de
kansen op conventionele conflicten worden er proportioneel door vergroot
hetgeen dan via escalatie toch weer tot een kernoorlog zou kunnen leiden.
De Franse kernmacht wordt binnen de context van de verhouding der
supermachten zelf niet beroerd. De bewegingsvrijheid van een kernmacht
van tweede orde, zoals de Franse, wordt er zelfs enigszins door vergroot.
Zodat wij in Europa tot een situatie komen waarin conventionele oorlogen
mogelijk blijven terwijl nucleaire conflicten niet helemaal zijn uitgesloten;
niet omdat zoiets op initiatief van de supermachten zou kunnen ontstaan
maar wel als gevolg van Franse beslissingen. Moskou kan er vast van op
aan dat de USA in Europa geen nucleair conflict willen uitlokken. Maar
als de Sovjets bedenken dat Parijs over een kernmacht beschikt en bovendien politiek lid blijft van de NATO (hetgeen impliceert dat de Fransen bij
een Europees conflict vrijwel zeker de kant van de USA zouden kiezen)
dan liggen de zaken voor de Kremlinleiders niet meer zo eenvoudig. Het
element van onzekerheid ligt er immers in dat men van tevoren niet weet
op welke wijze Frankrijk precies zal reageren wanneer het meent dat zijn
vitale belangen op het spel staan. Vervolgens zou Frankrijk zowat als
catalysator kunnen fungeren en de US-kernmacht verplichten tussenbeide
te komen.
In 1969 maakte het Franse denken een nieuwe zwenking. De theorie werd
aangepast aan de nieuwe kernwapens die voor de 70-er jaren op het programma stonden. De nieuwe doctrine Fourquet zou rekening moeten
houden met het uitbreiden van het tuigenregister tot raketten, atoomonderzeeërs en de kleinere nucleaire ladingen voor tactisch gebruik op het
slagveld. Frankrijk zou op de gesofisticeerde toer gaan. Vooreerst zou blijken dat de doctrine Fourquet afstapte van de vroegere theorie van het `alles
of niets'. Deze laatste theorie kwam nagenoeg overeen met die van de
massive retaliation die de USA onder Eisenhower en Foster Dulles hadden
geïntroduceerd, maar welke in 1961 door Mc Namara werd afgeschreven
en vervangen door het bekende flexible response. Massive retaliation kwam
neer op het inzetten van de ganse kernmacht van zodra de opponent
agressie pleegt, hoe klein die agressie dan ook mag zijn. Een dergelijke
theorie vonden de Amerikanen gepast op een ogenblik dat de USA een
nucleaire overmacht bezaten. Het is een doctrine die past bij een kernmacht
die slechts beschikt over een rudimentair en primitief kernwapen, gewoonlijk bestaande uit enkele atoombommen die per vliegtuig moeten worden
vervoerd. Tot het offensieve karakter van een dergelijke strategie hoort dat

900

Henry M. Buntinx

die primitieve kernmacht uiterst kwetsbaar is en zo te zeggen de eerste slag
moet slaan om er zeker van te zijn dat men een goed verdedigde vijand
schade kan toebrengen. Kortom: het is de strategie van de nucleair armen
onder de kernmachten. Dat blijkt uit de ervaring, dat zowel de USA, de
Sovjet-Unie, Frankrijk als China dit stadium hebben moeten doormaken.
Ermee verbonden is het geloof dat nucleaire vuurkracht de mankementen
van de conventionele strijdkrachten kan rechttrekken. Massive retaliation
is echter weinig geloofwaardig in de ogen van een tegenstander. Welke
kernmacht zou het in haar hoofd halen de nucleaire hel over de wereld los
te laten omdat een tegenstrever haar lichtjes op de tenen heeft getrapt?
Waar ligt de grens tussen een kleine en een grote agressie?
Het afstappen van de Fransen van het `alles of niets' had te maken met het
feit dat de Franse kernmacht zich geleidelijk aan kwantitatief en kwalitatief uitbreidde. Het doel bleef: op elk ogenblik in staat te zijn een potentiële tegenstander een hoeveelheid schade toe te brengen die hij voor zichzelf onaanvaardbaar hoog acht. Het kernwapen van de Fransen moest dus
worden gericht op de steden en de industriële infrastructuur van de mogelijke tegenstander. Die zgn. counter-value opvatting paste overigens bij de
primitieve en `lompe' kernmacht die de Fransen tot voor kort hadden. Een
kleine kernmacht bestaande uit vrij onnauwkeurige tuigen bedoeld om
grote steden en infrastructurele complexen te treffen, kan de tegenstander
meer in de war brengen dan een waaier precieze kernwapens die selectiever
tegen vijandelijke wapensystemen worden ingezet (counter-force). Van een
lomp, onnauwkeurig kernwapen wordt doorgaans verwacht dat de eigenaar
het op een meer paniekerige manier gaat gebruiken terwijl hij die over
precieze kernwapens beschikt, geacht wordt `redelijker en meer berekend'
te werk te gaan.
Na 1969 zou de Franse kernstrategie evolueren van een soort Maginotmentaliteit-in-averechtse-zin (uitgedrukt in het tous azimuths) tot een
doctrine die sterker zou gaan aanleunen bij die van de NATO. Men ging
in Frankrijk spreken van de dissuasion graduée. Het `assortiment' kernwapens moet ruim genoeg zijn om evenredig te kunnen antwoorden op de
diverse vormen van agressie. Pas dan wordt nucleaire dreiging opnieuw
geloofwaardig in de ogen van eventuele tegenstanders. Frankrijk kon die
stap zetten omdat het programma van diversificatie van kerntuigen inmiddels goed op de rails zat. De eerste onderzeeërs zijn operationeel; in de
Provence werden de eerste batterijen middellange raketten opgesteld en in
1974 werden de eerste kernladingen voor tactisch gebruik bij lucht- en
landmacht ingeschakeld. Meteen verdween ook grotendeels het minderwaardigheidscomplex t.o.v. de twee supermachten. De stroeve houding
tegenover de USA werd milder en de betrekkingen met de NATO verbeterden.
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Hoe scherp is het zwaard?
Aanvankelijk werden nogal wat grapjes gemaakt over de Franse plannen
om de kernmacht gelijke tred te doen houden met de technologische vooruitgang. De Gaulle werd uitgekreten voor hooghartige revanchist die het
middel meende te hebben gevonden om weer wraak te nemen voor de
jarenlange vernedering door de USA en de Britten. Deskundigen voorspelden dat de Franse kernmacht nooit enige gebruikswaarde zou verkrijgen.
Aanvankelijk had de Franse kernmacht slechts marginale waarde. Maar
Parijs slaagde er toch in de nodige fondsen en de technologische know-how
bijeen te brengen om het programma uit te voeren. En zij zijn er inderdaad
in geslaagd een levensgevaarlijk instrument te construeren. Het is vooral
de kwalitatieve perfectionering van de Franse kernmacht die opvalt. Met
als gevolg dat de buurlanden allerhande constructies uitdenken om de
Franse autonomie over het kernwapen ietwat in te binden. Het wemelt van
voorstellen: een Brits-Franse kernpool, een Westeuropese kernmacht, een
communautaire militaire politiek binnen de EEG, een Westeuropese nucleaire caucus binnen de NATO en ga zo maar door. Dit alles bewijst dat
de Westeuropese buurlanden de Franse kernmacht meer en meer au sérieux gaan nemen. Ergens voelt men aan dat de zich steeds uitbreidende
Franse kernmacht niet uit de Westeuropese context is weg te krijgen.
Frankrijk zal altijd en overal zijn kernmacht met zich meebrengen wanneer
het toetreedt tot de een of andere Westeuropese organisatie.
Ook de supermachten kunnen niet langer misprijzend neerkijken op de
Franse kernmacht. Toen de Franse Defensieminister Debré in juli 1972
Washington bezocht, werd hem verteld dat een groep Amerikaanse experts
bezig was het probleem van de Franse kernmacht te herzien in het kader
van de gewijzigde omstandigheden. Debré's opvolger Galley kreeg in 1973
van Nixon te horen dat de USA voortaan de Franse kernmacht erkende
als een instrument waarmee in de internationale context rekening moet
worden gehouden. De Amerikanen hebben echter hun waardering voor de
Franse kernmacht niet uitgebazuind. En daarvoor bestaat er een tactische
reden: men wil vermijden dat de Sovjets dit punt zouden te baat nemen om
binnen de SALT-besprekingen het begrip `pariteit' opnieuw te definiëren
door de Franse kernmacht gewoon bij die van de USA op te tellen. Zoiets
zou de USA in een moeilijk parket brengen omdat Washington niet de
minste vat heeft op het Franse kernwapen en Parijs nog niet bereid is aan
SALT-besprekingen deel te nemen.
Tot voor kort hadden de Sovjets niets dan misprijzen voor de Franse kernmacht. Liefst werd er zelfs niet over gesproken. Dat is enigszins te verklaren. De Sovjets hebben hun leerschool inzake nucleaire bewapening een
aantal jaren na de Amerikanen aangevat. De knepen van het vak hebben
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zij met ietwat vertraging onder de knie moeten krijgen. Dat verklaart waarom zij pas onlangs gingen suggereren dat ooit ook de Britse en Franse
kernmachten bij de oost-west rekening moeten worden betrokken. Om
Moskou dwars te zitten kunnen de westersen dan natuurlijk de kwestie
China uitspelen, wel wetende dat de Sovjets vandaag evenmin vat hebben
op Peking als Washington op Parijs. Maar hoe dan ook, duidelijk is toch
dat de Sovjets de Franse kernmacht naar waarde beginnen te taxeren.
Dat doet nu ook de hele NATO en bloc. De nieuwe Atlantische Verklaring
van Ottawa (juni 1974) stelt in art. 6 dat Frankrijk en Groot-Brittannië
binnen de NATO elk een eigen nucleaire afschrikkingsrol spelen, die bijdraagt tot de versterking van de globale afschrikking, uitgaande van de
NATO.
De Franse kernmacht heeft daarenboven geprofiteerd van gunstige omstandigheden. De jongste tijd hebben de beide supermachten onder elkaar
een aantal akkoorden afgesloten die in de kaart van de Fransen speelden.
Zo is er het verdrag over de beperking van antiballistische raketten (ABM).
het akkoord over een plafond inzake kernkoptransporteurs en de wederzijdse belofte om ervoor te zorgen dat er tussen hen en derden geen kernconflicten uitbreken. Doordat de supermachten zichzelf beperkingen opleggen, vergroten zij de bewegingsvrijheid van de Fransen. Het ABMakkoord vergroot met één klap de technologische en operationele waarde
van de Franse kernmacht. Immers, doordat de supermachten hun gesofisticeerde actieve defensies tegen offensieve raketten vrijwillig inbinden, moeten de Fransen niet meer de tijd, het geld en de know-how opbrengen om
zelf peperdure penetratietechnieken te realiseren die het de offensieve raketten moeten mogelijk maken door de actieve defensies heen te dringen.
Doordat de supermachten grenzen stellen aan het kwantitatieve aspect van
hun kernarsenalen, kan Frankrijk voortaan zijn aandacht concentreren
op het kwalitatieve facet.
Het scherp van het Franse atoomzwaard is vooral merkbaar geworden nadat kwam vast te staan dat het desgevallend een tweede slag kan toebrengen. Dat betekent dat de Franse kernmacht een eerste aanvalsslag kan
ondergaan en daarna nog in staat is te riposteren. Die mogelijkheid berust
bij de drie operationele atoomonderzeeërs en bij de twee die nog op stapel
staan. Het zijn instrumenten die alsnog de grootste onkwetsbaarheid bezitten. Zij opereren over miljoenen kubieke kilometers oceaanwater en
bewegen zich in een milieu waarin ze voorlopig uiterst moeilijk opgespoord
kunnen worden. Experten hebben uitgerekend dat met een totaal van zowat
200 megaton nucleaire springstof, waarvan de helft in de zee wordt gestationeerd, Frankrijk in staat is het op te nemen tegen een der supergroten.
Daarmee wordt niet bedoeld dat Frankrijk de kans zou hebben als overwinnaar uit een conflict te voorschijn te komen, maar dat Parijs met een
kernmacht van die grootte in staat is een supermacht af te schrikken.
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Welnu, te oordelen naar de programma's die op het getouw staan, zal het
niet lang meer duren voor Parijs over die 200 megaton beschikt.
Ook op het vlak van kerntuigen voor tactisch gebruik zit er vaart in. De
miniaturise ri ng tot mini-explosieven gaat onverstoord verder. Mini-kernkoppen zijn essentieel bestemd voor het slagveld. En daarom is hun perfectionering van zo een groot belang voor buurlanden zoals België e.a.
Grotere nauwkeurigheid en mini-kalibers van kernladingen verkleinen de
collaterale schade en maakt het mogelijk te discrimineren tussen de eigenlijke doelwitten en het onmiddellijke environment. Dat alles maakt het
atoomzwaard uiteraard nog snediger. De keerzijde daarvan is echter dat
de psychologische teugels, die iemand normaler wijze doen aarzelen om
nucleair vuur te openen, opnieuw worden gevierd. Vooral wanneer men
aanneemt — zoals de Fransen dat nog steeds doen -- dat conventionele conflicten en oorlogshandelingen met mini-kernwapens niet noodzakelijk behoeven te escaleren tot all-out kernoorlogen. Buurlanden zoals België doen
er goed aan te overwegen wat van dat alles de consequenties kunnen zijn,
vooral wanneer men weet dat het kernwapen niet aan nationale grenzen
gebonden is. Zoals verderop zal blijken, hebben de Fransen zelf die conclusies voor de buurlanden reeds getrokken. Zij komen er rond voor uit
omdat zij weten dat het om conclusies gaat die onafwendbaar zijn, die
m.a.w. noodgedwongen voortvloeien uit de nucleaire logica.
Gijzelaars van Marianne
Wij hebben te zijnertijd aangestipt dat de vroegere Franse strategie van het
`alles of niets' België en de andere Westeuropese landen aan Frankrijk
bond. De buurlanden werden als het ware strategisch het territoriale verlengstuk van Frankrijk. De Fourquet-doctrine zou nog verder gaan. Daardoor worden de buurlanden nog eens tactisch-nucleair afhankelijk van
Parijs. Om het volle gewicht daarvan te begrijpen, moeten wij even luisteren naar wat de officiële Franse woordvoerder Fourquet daarover te vertellen heeft. Hij stelt zich bv. vragen als: `hoe moeten wij reageren op een
begin van invasie in Westduitsland als onze NATO-partners niet bereid
zijn meteen kernwapens aan te wenden?' Of nog: `Leidt een doctrine van
het soepele antwoord er niet toe dat de westerse regeringen gaan aarzelen
en dat zij terugschrikken voor het besluit kernwapens aan te wenden met
als gevolg dat zij de kans verkijken om de vijandelijke opmars te stuiten?'
Nieuw is dat Fourquet de conventionele strijdkrachten een grotere rol toebedeelt in het escalatieproces. Zij moeten dienen om de vijandelijke inzichten in de eerste fase te peilen en als overgangsstadium te fungeren tussen
het gevecht met klassieke wapens en de aanwending van de nucleaire cornponente. De land- en luchtmacht wordt uitgerust met tactisch-nucleaire
wapens: wat inhoudt dat de Fransen autonoom zouden uitmaken wanneer
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die tactische wapens op het slachtveld worden aangewend. De NATO beschikt eveneens over tactisch-nucleaire wapens maar op dit stuk hebben
België en de anderen nog een vinger in de pap. Zij hebben een stem in het
kapittel van de Nuclear Planning Group; zij kunnen hun veto stellen tegen
het gebruik van nucleaire wapens en worden ze eenmaal aangewend, dan
hebben deze landen inspraak over het verloop van de operaties. Van dat
alles is ten opzichte van de Franse tactisch-nucleaire wapens helemaal
geen sprake. Men kan zich voorstellen dat deze situatie moeilijkheden kan
meebrengen. In Westduitsland zijn immers ook Franse troepen gestationeerd die in tijd van oorlog de beschikking krijgen over tactisch-nucleaire
wapens. Het is dus denkbaar dat daar twee strategieën elkaar zouden doorkruisen.
Fourquet stelt dat de conventionele troepen de inzichten van de vijand
maar éénmaal met klassieke wapens moeten testen en dan nog slechts gedurende een korte periode. Alle daaropvolgende tests van de vijandelijke
intenties zouden moeten gebeuren met tactisch-nucleaire wapens. Parijs
zou dus op eigen houtje handelen wanneer de NATO niet mee wil. En dat
al van op Westduits grondgebied. Hij houdt er rekening mee dat de overige
NATO-partners zouden proberen Frankrijk te beletten de eigen strategie
toe te passen door te verhinderen dat de Franse troepen contact k rijgen
met de vijand. In een dergelijk geval, aldus Fourquet, geldt de Franse afschrikking voor het Franse grondgebied. Wij zullen toch trachten in voeling te blijven met de vijand en wel vanop een bepaalde afstand van onze
landsgrenzen.' Dat betekent: gaat de NATO op het stuk van het tactischnucleair vuur niet akkoord met Parijs en verhindert zij de Franse troepen
op te rukken naar de frontlijn, dan wordt voor de Franse grenzen opnieuw
de doct ri ne van het `alles of niets' van kracht, waarbij die grenzen en de
toegangsassen tot die grenzen als nucleair prikkeldraad fungeren. Tot die
toegangsassen behoort natuurlijk ook België. Ons land zou automatisch
het nucleaire slachtveld van de Fransen worden; en in mindere of meerdere
mate ook de overige Westeuropese landen. Onze land- en luchtmachten
lopen het gevaar gemengd te worden in nucleaire gevechten die zich vóór
de Franse grenzen afspelen. Ook vormen ze zoiets als de feitelijke grondslag waarop de Franse doctrine van de réponse graduée zich desgevallend
kan waarmaken. Daarvoor is geen juridisch akkoord nodig; de situatie
wordt opgedrongen.
Vermits de nieuwste Franse doctrine van de réponse graduée vertrekt van
dezelfde basis als de Amerikaanse flexible response zijn haar implicaties
verreweg dezelfde. Welnu, een dergelijke strategie kan maar worden waar
gemaakt wanneer er uitgebreide conventionele troepenmachten aanwezig
zijn: hoe meer klassieke bewapening des te hoger kan de nucleaire drempel worden gehouden. Wat zien we nu in Westeuropa? Frankrijk is niet in
staat een volwaardige kernmacht uit te bouwen en tevens uitgebreide con-
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ventionele strijdkrachten op de been te houden. Parijs kan dus niet op
eigen houtje de eigen strategie van de réponse graduée hard maken. Hier
zien we nu dat Westeuropa voor de tweede maal horig wordt gemaakt t.o.v.
Parijs. Want de geografische dispositie maakt het nu eenmaal mogelijk dat
de conventionele strijdkrachten van de overige partners (en die van de
USA in Westduitsland) de conventionele componente aan Frankrijk zullen
leveren opdat het zijn (nucleaire) strategie kan waar maken. M.a.w. de
NATO levert in Westeuropa noodgedwongen spandiensten aan een partner
die openlijk verklaart dat hij desnoods bereid is een strategie te voeren die
lijnrecht tegen die van de NATO zou kunnen ingaan. Bij dit punt wordt het
meteen duidelijk waarom Parijs opponeert tegen de MBFR, zijnde de
Weense besprekingen over het wederzijds uitdunnen van de conventionele
troepenmachten in de NATO en in het Warschaupakt. Ook krijgt men een
beter inzicht in de schijnbare tegenstrijdigheid als zou Parijs enerzijds de
US-invloed uit Westeuropa willen bannen, terwijl het anderzijds toch blijft
aandringen dat de US-troepen in Westduitsland zouden blijven. Hoe meer
conventionele troepen er zijn in het voorveld van de Franse hexagoon, des
te beter wordt het vooruitzicht voor de Franse strategie van de réponse
graduée!
De nieuwe Atlantische Verklaring van Ottawa van juni 1974 (art. 6) kan
voor de NATO in het algemeen en voor de Franse buurlanden, die nu eenmaal in het Franse schootsveld liggen, een stap in de goede richting betekenen. Indien de NATO het bestaan van de Franse kernmacht op haar
merites waardeert, mag worden verwacht dat Parijs mettertijd tot hechtere
samenwerking bereid is. Voor België en de andere Westeuropeanen zou
het een gelegenheid zijn om enigszins vat te krijgen op een strategische
situatie die hen nu door het simpele bestaan van die Franse kernmacht
wordt opgedrongen. Parijs moet gaan inzien dat de Westeuropeanen tegen
Frankrijk dezelfde bezwaren kunnen aanvoeren die de Fransen destijds
tegen Washington lieten gelden, nl. dat zij ongevraagd onder de Amerikaanse atoomparaplu werden gedreven zonder ook maar de minste inspraak. Het gaat niet op zichzelf tot een comfortabele positie omhoog te
hijsen doordat men zijn buurlanden in de oncomfortabele situatie dwingt
waaruit men zelf is ontsnapt. Als de Westeuropeanen goedschiks dan wel
kwaadschiks Frankrijks prestige als kernmacht erkennen, dan mag worden
verwacht dat de Fransen hun volle verantwoordelijkheid gaan inzien, d.i.
dat zij afstappen van hun axioma als zou de Franse kernmacht een kwestie
zijn van absolute Franse autonomie. De USA hebben dat sinds lang ingezien; vandaar hun voorstel tot het oprichten van de Nuclear Planning
Group, een NATO-organisme waarin de niet-nucleaire Westeuropese
NATO-partners een zekere inspraak hebben in de nucleaire strategie van
het bondgenootschap. Ten overstaan van Frankrijk bestaat alsnog niets
wat daarmee zou kunnen worden vergeleken. Feitelijk is de Franse kern-
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macht een Westeuropese geworden maar het zijn nog altijd exclusief de
Fransen die deze vuist kunnen maken. Omdat het toch om een Westeuropese vuist gaat, moeten er institutionele vormen worden geconstrueerd opdat de overige partners van Frankrijk medezeggingsschap zouden krijgen
over een item waarvan ook hun lot (of noodlot) kan afhangen.
De moeilijkheid is echter dat de overige Westeuropeanen de Franse kernmacht eng willen zien samenwerken met die van de USA en van GrootBrittannië. Die houding is begrijpelijk wanneer men weet dat de nietnucleaire Westeuropeanen momenteel twee atoomparaplu's boven het hoofd
hebben zonder dat beide schermen op mekaar zijn ingespeeld. Parijs vindt
nucleaire samenwerking met de USA een harde noot om te kraken. En toch
ligt daar voor de niet-nucleaire Westeuropeanen de beste oplossing. Een
exclusieve Franse nucleaire garantie voor de Westeuropeanen zou betekeken dat men de US-garantie zou moeten inruilen voor een van alsnog secundaire klasse. Het is echter ook mogelijk dat er voor de niet-nucleaire
Westeuropeanen in de toekomst geen andere keuze dan die van een geeuropeaniseerde Franse kernmacht overblijft. De recente gebeurtenissen
in Indochina kunnen in de USA een reactie losweken waarbij aan Westeuropa elk alternatief wordt ontnomen. Dat is vooralsnog een veronderstelling; slechts de komende gebeurtenissen in Washington (maar ook in
Parijs) kunnen ons wijzer maken.

De relatie tussen de historische feiten

Raoul Bauer

In een eerste artikel in dit tijdschrift i probeerden wij te verklaren op grond
waarvan de historicus meent een bepaald feit uit het verleden als historisch
te mogen of te moeten aanmerken. De geschiedeniswetenschap evenwel
ontstaat pas wanneer tevens ter sprake komt op welke wijze meerdere
historische feiten verlopen in de tijd. Daarover willen wij het hier hebben.
Alvorens echter de verschillende interpretaties van de relatie tussen de
feiten te behandelen, wou ik vooraf in het kort omschrijven wat ik met het
tijdsbegrip in de geschiedeniswetenschap bedoel.

Objectieve en subjectieve ervaring van de tijd
Er is vanzelfsprekend vooreerst de objectief meetbare tijd, die het de historicus mogelijk maakt te zeggen dat feit X zich voor of na of gelijktijdig
met feit Y manifesteerde. Het belang van deze objectief meetbare tijd voor
de nauwkeurigheid van het historisch onderzoek is onmiddellijk duidelijk.
Alle feitenschema's in de historiografie vertrekken immers van – of zijn te
herleiden tot – deze tijd van het uurwerk en de kalender. 2 Vervolgens
wordt hier ook bedoeld de door de historicus subjectief ervaren tijd, die
hem toelaat, vanuit zijn heden, in de tijd ver uit elkaar liggende situaties
gewoon naast elkaar te plaatsen. Aldus kan de historicus verleden, heden
en toekomst in elkaar integreren. 3 Deze subjectieve benadering van de tijd
sluit de objectieve ervaring ervan niet uit: zij is gewoon een gevolg van de
interpretatieve houding die de historicus ten opzichte van de historische
feiten aanneemt.4
1 R. Bauer, Het historisch feit, in: Streven, jg. XXVIII, nr. 4, januari 1975, pp. 304314.
2 Het belang van de chronologie voor de geschiedeniswetenschap wordt zeer goed
geïllustreerd door de opzoekingen van J. Carcopino i.v.m. Caesarion, de zoon van
Cleopatra. J. Carcopino, Passie en politiek in het Romeinse keizerrijk, Het Spectrum,
Antwerpen–Utrecht, 1962.
3 Over het tijdsbegrip in de geschiedenis zie o.a. H. Gaus, Diachronie, synchronie
en andere tijdsnoties in de historische verklaring, in: Communication & Cognition,
1971, 4, pp. 69-83; G. Harmsen, Inleiding tot de geschiedenis, Ambo, Bilthoven, 1968.
4 R. Bauer, Het historisch feit, in: Streven, jg. XXVIII, nr. 4, jan. 1975, pp. 304-314.
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Deze dubbele tijdservaring noem ik de historische tijd. Deze in de geschiedeniswetenschap primordiaal stellen, lijkt mij, met een nogal opdringerige
sociologie in de rug, geen overbodige luxe. De benadering en het gebruik
van de tijd zijn inderdaad voorname verschilpunten tussen de sociologie en
de geschiedeniswetenschap. Gewoon stellen dat men in de sociologie synchronisch en in de geschiedeniswetenschap diachronisch te werk gaat, lijkt
mij een te kunstmatige indeling. Bekende historici als J. Burckhardt (Die
Kultur der Renaissance in 1 talien, 1860), J. Huizinga (Herfsttij der Middeleeuwen, 1919), J. Romein (Breukvlak der eeuwen, 1967) en A. J. Toynbee
(in de beschrijvende gedeelten van zijn Study of History, 1934-1954), zijn
zeker niet in dit simplifiërend onderscheid te vatten. Deze werken zijn m.i.
én diachronisch én synchronisch, met de nadruk evenwel op het diachronische aspect waaruit het synchronische geabstraheerd werd. 5 De historische
tijd werd door deze auteurs nooit verlaten. Wel hebben zij zich in een bepaald werk meer bijzonder beziggehouden met een bepaalde, vanuit hun
subjectieve ervaring gekozen periode, waarvan begin en einde op de objectieve tijdsschaal gesitueerd zijn en blijven. De objectieve tijd is bij hen
duidelijk soeverein gebleven als kader voor de door hen beschreven gebeurtenissen.
Voor de sociologen daarentegen is het element tijd gewoon een dimensie
— naast andere — van de maatschappelijke werkelijkheid. Een socioloog zal
de ups en downs van een bepaalde maatschappelijke structuur beschrijven
en daarin zal de historicus hem zeker willen volgen. De historicus zal echter verder willen vragen naar de duur van die op- en neergaande bewegingen. Wanneer Toynbee spreekt over de verdelende en de verenigende bewegingen in de geschiedenis, dan speelt de duur van deze verschijnselen,
gemeten op de objectieve tijdsschaal, een eersterangsrol in zijn beschrijving
en in zijn interpretatie ervan. Voor Toynbee is de objectieve tijdsduur
immers enorm belangrijk voor de vraag of de verenigende beweging die de
mensheid terug zou moeten samenvoegen, wel in staat zal zijn de verdelende beweging te overwinnen. Deze laatste is inderdaad zo oud als de mensheid zelf, terwijl de verenigende beweging pas 5.000 jaar geleden begon.
Is de verdelende beweging derhalve niet reeds zo'n gewoonte geworden
voor de mensheid, dat ze door de unificerende kracht niet meer doorbroken kan worden?° Uit dit voorbeeld blijkt duidelijk de wezenlijke rol die
de tijdsduur in historische processen kan spelen. In feite verwaarloost de
socioloog de beweging die elk maatschappelijk fenomeen vergezelt, wanneer hij zich niet inlaat met de beweging der geschiedenis, de schokkende

5 Zie in dit verband E. E. Vermeulen, Historisch? Twee opstellen over de aard van
de geschiedkennis, Wetenschappelijke Uitgeverij, Amsterdam, 1972.
6 A. J. Toynbee, Blokkerende gewoonten. Pleidooi voor een wereldstaat. Het Spectrum, Antwerpen–Utrecht, s.d., p. 96.
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dialectiek daarvan, die loopt van het verleden naar het heden en zelfs tot
de toekomst.

Het was helemaal niet mijn bedoeling de suprematie van de geschiedeniswetenschap te verdedigen. Afgezien van het feit dat het mij onzinnig lijkt
een van beide wetenschappen tot de meest waardevolle te willen verklaren,
is het ook duidelijk dat het onderscheid tussen sociologie en geschiedeniswetenschap verder gaat dan het probleem van de tijdsdimensie. De enige
bedoeling was hier de eigen aard van de door de historicus gebruikte `tijd'
beter in het licht te stellen. Ik veronderstel dat hierover onder de historici
wel eensgezindheid bestaat. Maar die eensgezindheid houdt op zodra men
de vraag stelt naar de manier waarop de historische feiten in de tijd verlopen. s Globaal genomen komen hier vijf mogelijkheden naar voren: de
louter chronologische relatie, de actie-reactie relatie, de oorzaak-gevolg
relatie, de biologische relatie en tenslotte de dialectische relatie.

De louter chronologische relatie: een reeks toevalligheden?
De eerste relatie betekent dat het onderlinge verband tussen de historische
feiten gewoon zou samenvallen met de chronologische opeenvolging daarvan. Eén voorbeeld: Karel de Grote werd keizer gekroond op 25 december
800 door paus Leo III, vanaf 1075 breekt de investituurstrijd los, in 1077
gaat Hendrik IV zijn boetetocht naar Canossa, in 1080 overwint Hendrik
IV de Duitse tegenkoning Rudolf van Zwaben in de slag bij het Elstergebergte, in de periode 1081-1084 bestrijdt Hendrik IV de paus in Italië,
Hendrik IV sterft in 1106 en in 1122 maakt het Concordaat van Worms
een einde aan de investituurstrijd. Er zou dus enkel en alleen een chronologische band tussen deze feiten bestaan. De investituurstrijd komt op de
kalender later dan de keizerskroning van Karel de Grote en daarmee is
over een mogelijk verband tussen deze feiten alles gezegd. Dat de nieuwe
aanval van Hendrik IV tegen het pausdom eventueel verband zou kunnen
houden met de nederlaag en de dood van zijn concurrent voor de troon
Rudolf van Zwaben, blijft in deze optiek gewoon buiten beschouwing. In
deze benadering is het historisch gebeuren fundamenteel gekenmerkt door
toevalligheid. Dit standpunt impliceert dan ook een afwijzing van de geschiedeniswetenschap. Wel meen ik hier gerust te mogen beweren dat er
op dit ogenblik onder hen die zich met het fenomeen van de geschiedenis
bezig houden, niemand meer gevonden wordt, die alle menselijke hande-

7 F. Braudel, Geschiedenis en sociologie, in: G. Gurvitch, Handboek van de sociologie, Het Spectrum, Antwerpen–Utrecht, 1973, dl. I, p. 161.
8 De verdere bespreking zal duidelijk aantonen dat de houding van de historicus
tegenover de samenhang der feiten parallel loopt met zijn inzicht in de zin der geschiedenis.
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lingen uit het verleden als `toevallig' zal omschrijven. 9 Natuurlijk heeft de
historicus bij het vaststellen van de onderlinge samenhang tussen de feiten
niet dezelfde zekerheid als bij de getuigenissen van het afzonderlijke feit
zelf. Maar zijn zoeken naar een samenhang en derhalve ook zijn afwijzing
van de toevalligheid als algemeen geldende regel, worden hem voortdurend
ingegeven door zijn concrete leefervaring. Betekent dit dat de historicus
elke toevalligheid moet uitsluiten? Geenszins! Twee voorbeelden om dit
te illustreren: de legendarische schoonheid van Cleopatra en de slag bij
Actium (31 v. Chr.) die fataal afliep voor haar minnaar Antonius; de gedeeltelijke mislukking van de derde kruistocht (1189-1192) en het feit dat
gedurende die kruistocht Frederik Barbarossa, één van de grote tenoren
ervan, van zijn paard viel en verdronk in de Salef (1190). Het is onmiddellijk duidelijk dat het verband tussen de feiten rond de investituurstrijd,
hierboven aangehaald, en het verband tussen de feiten in de laatste twee
voorbeelden grondig verschillend is. Eveneens verschillend is de aard van
de feiten aangehaald in de eerste groep voorbeelden en de schoonheid van
Cleopatra of het ongeluk van Frederik Barbarossa in de tweede groep.
Deze laatste twee constataties kunnen inderdaad aangezien worden als toevalligheden die de samenhang in het geschiedenisverloop van een rijk brutaal doorbraken. 1 o De historicus aanvaardt deze toevalligheden, maar zal
ze voor zijn wetenschap van weinig nut achten – ofschoon zij verstrekkende gevolgen kunnen hebben – omdat ze niet kunnen leiden tot een logische
interpretatie of tot een beter begrip van het verleden of het heden. Men
kan aanvaarden dat de schoonheid van Cleopatra en het ongeluk van Frederik Barbarossa gevolgen hebben gehad, maar het ware onzinnig als algemene regel te stellen dat een bevelhebber een veldslag verliest omdat hij
ondersteboven is van een mooie koningin of dat een kruistocht mislukt
omdat één van de vorsten verongelukt. n 12
9 In het verleden werd dit wel aangetroffen bij A. Schopenhauer voor wie het
wereldgebeuren volslagen richtingloos, toevallig en zinloos was. G. Harmsen, o.c., p. 65.
10 Interessant is hier de commentaar die Tolstoi geeft op het door sommige historici aangegeven verband tussen het minder goed presteren van het Franse leger bij
Borodino en de verkoudheid van Napoleon, een verkoudheid die de keizer zou beroofd hebben van zijn gebruikelijke slagvaardigheid. Tolstoi grijpt deze door Frans
chauvinisme geïnspireerde voorstelling van zaken aan om zijn eigen visie op het
geschiedenisverloop te verdedigen:... de loop der menselijke gebeurtenissen is afhankelijk van de wil van allen die bij deze gebeurtenissen betrokken zijn, en ... de
invloed van een Napoleon op de loop van deze gebeurtenissen is zuiver uiterlijk en
niet wetmatig. L. Tolstoi, Oorlog en vrede, Bigot en Van Rossum, Blaricum, s.d., p. 662.
11 E. H. Carr, What is History? Penguin Books Ltd, Middlesex, 1973, pp. 105-106.
G. R. Elton, The Practice of History, Collins-Fontana, Glasgow-London, 1972, p. 57.
12 Volledigheidshalve moet ik hier verwijzen naar het fenomeen van het `absurde'
in de geschiedenis. Niet dat ik het wil laten samenvallen met het toeval; het heeft er
echter wel deze belangrijke kentrek mee gemeen dat het evenmin te vatten is in een
logisch geheel of een structuur. Voor een verdere uitwerking van deze problematiek
van het `absurde' verwijs ik naar A. Camus, L'étranger, Le livre de poche, Université,
Parijs, 1957, en naar P. J. Bouman, In de ban der geschiedenis, Het Spectrum, Antwer-
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Toevalligheden bestaan – en ze worden door de historicus als zodanig aangeduid – maar onze eigen leefervaring en de historiografie tonen toch duidelijk aan dat het historisch gebeuren een zekere samenhang vertoont.
Deze erkende samenhang van de geschiedenisevolutie vormt de gemeenschappelijke basis waarop de vier overige relatievormen geënt zijn en kan
zelf weer als een lineair of als een cyclisch verloop worden gezien.

Actie-reactie of oorzaak-gevolg: gesloten systemen zonder
wisselwerking
De actie-reactie en de oorzaak-gevolg relatie lijken op het eerste gezicht het
onderlinge verband juist te kunnen weergeven, ware het niet dat deze verhoudingen gehypothekeerd zijn door de eerder losse binding tussen de
twee relatiemomenten. J. Romein wijst deze relaties af omdat zij geen van
beide in hun abstracte tweezijdigheid in staat zijn ons werkelijk een beeld
van het historisch gebeuren in zijn totaliteit en oneindigheid te geven. Het
oorzaak-en-gevolg-begrip niet, omdat het de wisselwerking ontkent; het
actie-en-reactie-begrip niet, omdat de reactie van buiten komt.' 3 Nu kan
het waar zijn dat J. Romein deze relaties afwijst op grond van zijn marxistische visie op de geschiedenis, maar dit maakt er zijn bedenkingen, ook
voor een niet-marxist, niet minder reëel om. Deze twee relaties lijken mij
inderdaad typisch te zijn voor een positivistische benadering van het verleden. Zij laten de historicus immers toe te werken binnen een zeer beperkte ruimte en tijd, zonder dat ze hoeven te verwijzen naar het geheel.
Een oorzaak is immers slechts oorzaak in functie van een gevolg en omgekeerd. Dit betekent dat zij, bekeken vanuit de tijd waarin zij tot stand
komt, steeds wijst naar de toekomst (gevolg), terwijl een gevolg steeds verwijst naar het verleden (oorzaak). Op die manier komt er telkens een volledig afgesloten tijdsgeheel tot stand, dat in wezen andere tijdsperioden
buiten beschouwing laat. Enkele voorbeelden uit de historiografie die dit
illustreren: de verhouding tussen het nationalisme en W.O.I.; de ontevredenheid met het censuskiesrecht en de monarchie in 't algemeen en de
februari-omwenteling (1848) in Frankrijk; de Akte van Navigatie (1651)
en de oorlog tussen Engeland en de Verenigde Provinciën (1652); de
eerste atoombommen om Hirosjima en Nagasaki (6-9 augustus 1945) en
de capitulatie van Japan (2 september 1945); de ideeën van de Verlichting
en de Atlantische Revolutie (1776 in de V.S. en in 1789 in Frankrijk). Het
gaat hier telkens om oorzaak-gevolg relaties die een zeer verschillende uitgebreidheid hebben in tijd en in ruimte, gaande van ca. een eeuw tot enkele
dagen en van een nationaal over een Europees naar een intercontinentaal
verband. Ook de aard van de bij elkaar gebrachte feiten is verschillend:
13 J. Romein, Historische lijnen en patronen, Querido, Amsterdam, 1971, p. 44.
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van zeer concreet (het afwerpen van twee atoombommen, ruimtelijk en
tijdelijk zeer nauwkeurig bepaald) tot vrij abstract (de ideeën van de Verlichting). Eën ding hebben al deze voorbeelden gemeen, nl. datgene wat
ik metaforisch hun 'zelfvoldaanheid' zou willen noemen. Hun onderlinge
verhouding vraagt immers geen verdere uitleg: hun oorzaak-zijn vindt een
afdoende verklaring vanuit hun gevolg en omgekeerd. Hierdoor doet men
niet alleen tekort aan de betekenis van de feiten zelf, maar deze relatie
plaatst zich ook voortdurend buiten de tijd. De Engels-Nederlandse oorlog
van 1652 verklaart wellicht het oorzaak-karakter van de Akte van Navigatie in deze situatie, maar daarmee is de Akte zelf niet volledig verklaard.
De Akte van Navigatie op haar beurt als gevolg gaan stellen van de prestigepoging van 0. Cromwell, lost in de grond niets op. Als enig resultaat
van deze werkwijze zou men twee zelfvoldane relaties krijgen zonder onderling verklarend verband. Een schakel overslaan en de relatie terugbrengen tot de verhouding: politiek van Cromwell-oorlog met de Verenigde Provinciën, biedt evenmin uitkomst: het probleem werd hier alleen verschoven. Verder wordt in het gegeven voorbeeld de oorlog beschouwd als
een eindpunt, vermits hij als gevolg alleen wijst in de richting van de Akte
van Navigatie, dus naar het verleden en niet naar de toekomst.
Zelfs indien het mogelijk was de gehele mensengeschiedenis-tot-nu-toe te
vatten binnen één grote oorzaak-gevolg relatie, dan zou dit omwille van de
negatie van de toekomst verworpen moeten worden. Deze tijdloosheid is
trouwens de fundamentele kentrek van de zelfvoldaanheid van deze relatie; ze verwerpt de toekomstdimensie waardoor ze zich buiten de historische tijd plaatst. Dit laatste lijkt mij een gegrond argument om deze relatie
als samenhang tussen de historische feiten te verwerpen. Mutatis mutandis
kan men dezelfde redenering toepassen op de actie-reactie relatie. Ook hier
treft men diezelfde zelfvoldaanheid aan, met dit verschil evenwel dat de
onderlinge samenhang tussen actie en reactie losser is dan bij de oorzaakgevolg relatie. Houdt bij deze laatste verhouding de eerste term tot op
zekere hoogte nog de tweede in, dan is dit niet meer het geval met de actie
die tot reactie leidt. Ik moet hier J. Romein bijtreden waar hij verklaart
dat de reactie als tegenstelling van de actie van buiten de actie vertrekt.14
Is de reactie zelf eenmaal een feit geworden, dan verwijst er niets meer
naar wat volgt. Hiermee is men terug beland bij het bezwaar dat al voor
de oorzaak-gevolg relatie gold.

Op- en ondergang der beschavingen: een biologische wet?
Met de behandeling van de biologische relatie komt men terecht in de wereld van Oswald Spengler. Mocht hij al niet de eerste zijn die een dergelijke
14 J. Romein, o.c., p. 44.
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relatie heeft gehanteerd, dan is hij het toch geweest die haar de grootste
verspreiding en diepgang heeft gegeven. Zelfs als men zijn biologisch gefundeerde evolutie van de hand wijst, valt het de lezer van Spenglers Untergang des Abendlandes l5 niet altijd even makkelijk om afstand te nemen
van de boeiende betoogtrant. Had men bij de vorige relaties vaak de indruk
rond te wandelen in een huis met kleine kamertjes, dan komt men bij
Spengler terecht in een paleis vol wijdse zalen. Jammer genoeg ontbreken
de deuren tussen deze zalen en is het paleis op zand gebouwd.
De bedoeling van Spengler is ambitieus: In diesem Buche wird zum erstenmal der V ersuch gewagt, Geschichte vorauszubestimmen. 16 En hij kan met
goed recht ook van de toekomst gewagen, daar hij de evolutie binnen de
door hem aangeduide beschavingen ziet als een biologische evolutie, begrensd door een ontstaan en een afsterven. Het ontstaan van een beschaving impliceert in feite reeds haar ondergang. Tot deze slotsom is hij gekomen door verschillende fasen binnen diverse beschavingen met elkaar
te vergelijken: deze methode is volgens hem de enige manier om lebendige
Formen te begrijpen. Verder ziet Spengler deze beschavingen als onafhankelijk van elkaar levende organismen die men als dusdanig niet kan vergelijken en die elkaar ook niet kunnen beïnvloeden. Een mogelijke continuïteit tussen de historische feiten, over de beschavingsgrenzen heen, wijst
Spengler resoluut van de hand: een dergelijke opeenvolging zou een ononderbroken keten zijn van oorzaken en gevolgen, een typische 19de-eeuwse visie waarin alles volgt uit alles en niets dus nog oorspronkelijk kon
zijn. 17 De opeenvolging van steeds terugkerende situaties binnen onderling
volkomen onafhankelijke, autonome gehelen constitueert een cyclische beweging van het geschiedenisverloop. Van een eigenlijke progressus kan
hier geen sprake zijn omdat elke beschaving, los van de vorige, de ganse
cyclus van voren af aan begint. De kritiek op dit systeem vind ik gegrond,
maar niet alle kritiek is even deugdelijk. Wat ik met gegronde kritiek bedoel is zeker niet de houding van sommige linkse intellectuelen die Spengler voor de kar van het fascisme willen spannen en hem daarom in een
volslagen pamfletachtige taal te lijf gaan. 18 Vervolgens wil ik er toch op
wijzen – tegen de kritiek in van het merendeel van de historici die, meestal
vanuit hun fundamentalistische visie, Spengler geen enkel krediet menen
te mogen gunnen – dat Spengler ten minste een poging heeft gedaan om
het verleden terug bij het heden te betrekken. Dat hij dit gedaan heeft,

15 0. Spengler, Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der
Weltgeschichte (2 din), Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 1973.
16 O. Spengler, o.c., dl. I, p. 3.
17 0. Spengler, o.c., p. 617.
18 S. De Beauvoir, La pensée de droite, aujourd'hui, in: Faut-il hi-filer Sade? Collection Idées, Gallimard, 1955, pp. 83-184.
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steunend op een cyclisch verloop van de geschiedenis, geef ik graag toe.
Maar dit gewoon van de hand wijzen met het (psychologisch) argument
dat in periodes van onzekerheid de karakteristieke ideologie nu eenmaal
de cyclische is, 19 lijkt mij al te goedkoop en is m.i. zeker nog geen ernstige
kritiek op de cyclische visie zelf.
Een eerste fundamentele kritiek op Spengler is dat hij heeft voortgebouwd
op wat gewoon een historisch antropomorfisme is. Nu is een historisch
antropomorfisme op zichzelf onvermijdelijk: de taal zelf brengt voortduend metaforische uitdrukkingen mee. Aan het beeld van de `revolutie die
rend
de staat naar de keel springt' zal niemand aanstoot nemen. J. Huizinga
merkt terecht op dat de retoriek van dergelijke uitdrukkingen het antropomorfisme zelf onschadelijk maakt: een forse retoriek werkt als de doodskop op het flesje vergif . 20 Spengler heeft echter deze antropomorfismen
behandeld als wetenschappelijke voorstellingen waarop men kon verder
bouwen. De beschavingen zag hij als wezens met een biologisch levensproces. Het gaat hier dus om een onverantwoorde transpositie van de wetenschappelijke terminologie uit de biologie naar de geschiedeniswetenschap. Dit heeft verstrekkende gevolgen, omdat hij aldus samen met die
terminologie ook de daarin geïmpliceerde gedetermineerdheid in het geschiedenisverloop heeft binnengebracht, wat ten langen laatste een negatie
is van de menselijke vrije wil.
Een tweede kritiek sluit aan bij de vorige maar legt het accent wel anders.
Spengler is bij het opstellen van zijn wereldgeschiedenis eigenlijk a-prioristisch te werk gegaan. Het feit dat de beschavingen zich zouden ontwikkelen
volgens een vast plan van ontstaan, groeien en vergaan (en dit vanuit een
deterministische visie), kan men weliswaar niet a priori van de hand wijzen, maar men mag en men moet er toch steeds een verklaring op basis
van de gekende historische feiten bij verlangen. De historische feiten hebben immers nog steeds voorrang op de structuur waaraan men ze a priori
had onderworpen. Dit is nu juist wat Spengler niet gedaan heeft. Men moet
zijn ex cathedra gegeven visie aannemen op gezag van de meester! 21 Dit
is uiteraard onaanvaardbaar. Ik meen dat precies dit wel erg geringe respect
voor de historische feiten gemaakt heeft dat Spengler eerder een geschiedenisfilosoof dan een historicus kan worden genoemd. Het is inderdaad zo
dat geschiedenisfilosofen meestal wel de indruk wekken van historische
feiten te willen uitgaan, maar dan deze feiten vrij vlug weer onder de tafel
schuiven. In dit verband treed ik J. Romein bij die A Study of History
van Toynbee als een van de zeldzame werken aanwijst die én de wereldgeschiedenis in één alomvattende visie wil begrijpen, én echt historisch
19 E. H. Carr, o.c., p. 43.
20 J. Huizinga, De wetenschap der geschiedenis, H. D. Tjeenk Willink, Haarlem,
1937, p. 69.
21 A. J. Toynbee, Beschaving in het geding, F. G. Kroonder, Bussum, 1952, p. 13.
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kan heten.
Met Toynbees A Study of History 22 komt men in de dialectische relatie
terecht. De dialectiek kent maar één zekerheid, namelijk dat alles verandert: een bepaald feit (these) brengt door zijn ontwikkeling zijn tegengestelde (antithese) voort; dit tegengestelde waarin de oorspronkelijke these
bewaard is gebleven, vormt samen met het begrip waarvan het de tegenstelling vormt een nieuw begrip (synthese) dat op zijn beurt these wordt
enz. Hier herkennen we de continuïteit van het historisch gebeuren. De
dialectische relatie komt momenteel tot uiting in twee stelsels: het historisch materialisme van Karl Marx en de uitdaging-antwoord-resultaat relatie van Arnold Toynbee.

De dialectische relatie van het historisch materialisme
Het begrip dialectiek is reeds vrij oud: de Helleense filosofie kende deze
term reeds. Het door Marx gebruikte systeem gaat terug op de dialectiek
v an Hegel. Of Hegel zijn systeem heeft opgebouwd op basis van zijn persoonlijke geschiedbeleving – opkomst en einde van de Franse Revolutie,
opkomst en ondergang van Napoleon – of op basis van een dieper in hem
liggende ervaring, 23 valt buiten het bestek van dit artikel. Het is een feit
dat mét Hegel de theorie van de scheppende tegenspraak begint die gedurende de 19de eeuw een groot succes zou kennen 24 en door Marx op het
historisch gebeuren geënt werd. Niemand zal ontkennen dat Marx voor de
uitbouw van zijn historisch materialisme enorm schatplichtig is geweest
aan Hegel. Toch zijn er een aantal opmerkelijke verschillen die niet te herleiden zijn tot het onderscheid dat Hegels systeem idealistisch en Marx'
systeem materialistisch is. Tussen het dialectisch denken van Marx en van
Hegel kan, volgens R. Heiss, een drievoudig onderscheid worden gemaakt:
1 ° volgens de definitie van de `tegenspraak', 2° volgens de vorm waarin de
tegenspraak verschijnt en 3 ° volgens het doel dat men wil bereiken. Voor
Hegel is de tegenspraak algemeen en overal aantoonbaar, voor Marx is
de maatschappelijke tegenspraak primordiaal. Met maatschappelijke tegenspraak bedoelt hij de verhouding tussen evoluerende produktiekrachten en
produktieverhoudingen die naar het immobilisme neigen. Vervolgens ziet
Hegel de tegenspraak overal in de geschiedenis (de absolute geest), terwijl
het voor Marx gaat over de historisch-maatschappelijke ontplooiing der
materiële tegenspraken. 25 Tenslotte heeft Hegel tot doel de waarheid van

22 A. J. Toynbee, A Study of History, Oxford University Press, Londen, 1934-1954,
10 dln.
23 R. Heiss, Hegel, Kierkegaard, Marx, Het Spectrum, Antwerpen–Utrecht, 1971,
p. 41.
24 R. Heiss, o.c., p. 22.
25 R. Heiss, o.c., pp. 369-370.
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het werkelijke geheel te vinden en de Geest waar te maken, terwijl Marx
de maatschappelijke tegenspraak historisch wil ontwikkelen, haar huidige
werkzaamheid wil aantonen en haar in de totale revolutie wil opheffen.25
Marx zal Hegel dan ook beschuldigen van mystificatie van de bestaande
wereld. Deze bestaande wereld moet veeleer plaats maken voor een betere
en dat via de revolutie.
Het historisch denken van Marx 26 is dus van meet af aan gekarakteriseerd
door het aannemen van de continuïteit in het geschiedenisverloop. Marx
aanvaardt daarin wel een aantal kleine breuken, die evenwel nooit zo sterk
kunnen zijn dat men ze totaal zou kunnen noemen. Voor Marx is elke
toekomst feitelijk reeds aangekondigd in het heden. Dit is één van de redenen waarom de Marxisten zich zo scherp tegen Toynbee verzetten.27
Zoals ik verder nog wil aantonen stoelt dit verzet ofwel op onbegrip ofwel
op een zeer onvolledige kennismaking met Toynbees werken. Verder kan
Marx worden beschouwd als één van de grote promotoren van de integrale geschiedschrijving, d.i. een geschiedschrijving die alle facetten van
het menselijk leven in één allesomvattend beeld wil onderbrengen, en de
verschillende specialisaties van de geschiedeniswetenschap overstijgt.28
Deze poging tot integrale geschiedschrijving wordt echter reeds bij voorbaat uitgehold door haar marxistisch uitgangspunt, met name door het
onderscheid dat Marx a priori maakt tussen centraal gelegen historische
feiten, de economisch bepaalde nl., en periferisch gelegen feiten. Vanzelfsprekend kan ook dit onderscheid eventueel het resultaat zijn van een
historisch onderzoek, maar het mag niet als een a priori-vertrekbasis
worden gebruikt. 2 ° Overigens bestaat er over de draagwijdte van de economische basis in het denken van Marx hoegenaamd geen eensgezindheid.
Volgens sommige historici, meestal niet-marxisten, worden bij Marx alle
facetten van de menselijke beschaving teruggebracht tot een economische
infrastructuur. De huidige marxisten relativeren deze afhankelijkheid.30
Het is niet mijn bedoeling op deze polemiek verder in te gaan. Het volstaat

26 In verband met het historisch denken van Marx, lijkt mij het volgende belangrijk. De Marxistische dialectische conceptie is deterministisch. Nu is dit deterministisch karakter niet uitgewerkt door Marx zelf maar wel door Engels. Het werd weliswaar door het werk van Marx gepostuleerd, maar hij schoof de uitwerking ervan
vrijwel altijd opzij. De kritiek op het historisch materialisme zoals die geformuleerd
werd op p. 11, geldt dus vooral Engels' voorstelling van het geschiedenisverloop.
Graag dank ik hier prof. dr. R. Boehm die zo vriendelijk was mijn aandacht hierop
te vestigen.
27 L. Kolakowski, in: L'histoire et ses interprétations. Entretiens autour de Arnold
Toynbee sous la direction de Raymond Aron, Mouton, Parijs, 1961, p. 27.
28 Een mooi voorbeeld is hier J. Romein, Op het breukvlak van twee eeuwen,
Querido, Amsterdam, 1967, 2 dln.
29 J. Romein, in: L'histoire et ses interpretations, p. 125.
30 A. Marwick, The Nature of History, The Macmillan Press, Basingstoke–Londen,
1971, p. 206.
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vast te stellen dat de kritiek op de integrale geschiedschrijving van Marx
gegrond is.
In de verdere evolutie van het dialectisch materialisme blijven drie elementen belangrijk: 1 ° het aannemen van een evolutie door tegenstellingen,
waarbij de tegenstellingen zelf niet als absoluut mogen worden aangezien,
2° het aanvaarden van de drieledigheid met dien verstande evenwel dat
een these niet noodzakelijk een antithese of een synthese voortbrengt en
3 ° het gelijktijdig aanvaarden dat elk object zijn tegenstelling van binnenuit doet ontstaan en dat de omvang van het object niet bepaald is. Dit
laatste brengt J. Romein in verband met wat hij noemt de krimpende en
de uitdijende totaliteit. 31 In een uitdijende totaliteit ontstaat de tegenstelling wel binnen een bepaald systeem, maar ontwikkelt zich daarbuiten,
terwijl in een krimpende totaliteit de tegenstelling buiten het systeem ontkiemt, maar er binnendringt om het om te zetten in zijn tegendeel. Het
aldus opgevatte historisch materialisme doorbreekt het zuiver formeel filosofische van de Hegeliaanse dialectiek, waardoor het voor de geschiedschrijving waardevol wordt. 32 Enerzijds beklemtoont het duidelijk genoeg
de continuïteit van de feiten binnen de historische tijd, terwijl het anderzijds toch soepel genoeg blijft om de complexe historische realiteit recht te
doen wedervaren. Daarenboven kunnen in het dialectisch materialisme de
historische feiten in hun geheel gevat worden.33
Nochtans kan ik het historisch materialisme niet volledig onderschrijven.
Door elke evolutie te situeren in verband met een vast omschreven einddoel, zit deze dialectiek m.i. vast in een naïef vooruitgangsoptimisme. Alles
wat gebeurd is, nu gebeurt of zal gebeuren, kan niets anders zijn dan een
stap op weg naar het einddoel. Ik geef hier wel toe dat de eindsynthese bij
de latere Marxisten wel anders geëvalueerd wordt dan bij Marx zelf. Zoals
hoger reeds werd aangeduid, relativeert J. Romein de band tussen de drie
dialectische fasen zeer sterk. Van zijn kant erkent de Marxistische filosoof
A. Schaff dat een menselijke situatie waarin de vervreemding geen rol
meer zou spelen, een hersenschim is. 34 Hiermee verwerpt hij in feite de
absolute geldigheid van de Marxistische eindsynthese. Maar zelfs in deze
genuanceerde standpunten blijft het uiteindelijke doel minstens als een na
te streven ideaal aanwezig, waardoor de kritiek op het vooruitgangsopti-

31 J. Romein, Historische lijnen en patronen, p. 49.
32 Men kan zich hier terecht de vraag stellen, meen ik, in hoeverre J. Romein hier
nog binnen het historisch materialisme blijft. Niet alleen de Hegeliaanse dialectiek
wordt hier doorbroken, maar, tot op zekere hoogte, ook het enge determinisme van
Engels. Mij komt het voor dat Romein een beroep heeft gedaan op Toynbees dialectische beweging als praktische oplossing voor de problemen die hij ervaren moet
hebben bij het vatten van de historische werkelijkheid in het oorspronkelijke historisch
materialisme.
33 J. Romein, Historische lijnen en patronen, p. 59.
34 A. Schaff, Marxismus und das menschliche Individuum, Wenen, 1965.
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33 J. Romein, Historische lijnen en patronen, p. 59.
34 A. Schaff, Marxismus und das menschliche Individuum, Wenen, 1965.
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de Orthodoxe. De cyclische beweging wordt op deze manier voortdurend
in een lineaire opgenomen en aldus overstegen. Of om een passender beeld
te gebruiken: de geschiedenisbeweging lijkt op de voortbeweging van een
kar. De wielen draaien in een voortdurend terugkerende beweging, maar
naargelang de wielen draaien, rijdt de kar ook vooruit. 38 Het einddoel van
deze beweging schijnt, voor zover ik het begrijp, een soort Godsrijk te zijn,
waarvan de uiteindelijke verwezenlijking niet op deze aarde kan gebeuren.
Doch hier verlaat Toynbee, wat hij trouwens zelf toegeeft, het domein van
de geschiedeniswetenschap. 39 De invloed van de Franse filosoof Henri
Bergson is hier duidelijk aanwijsbaar. Deze laat immers een scheppende
levensdrang, een God, de betrekkelijkheid van het individu en van de gemeenschap overstijgen.4°
Vooral in zijn latere werken legt Toynbee m.i. meer en meer de nadruk op
de continue beweging in het wereldgebeuren:... Geschiedenis ... is het
proces van verandering ... Het verloop van deze voortdurende verandering in verleden en toekomst in menselijke aangelegenheden is het onderwerp van dit boek. 41 Hoe verloopt deze voortdurende verandering volgens
Toynbee? De vorm waarin deze verandering verschijnt is deze van de uitdaging-antwoord-resultaat verhouding. Ik wil hier niet beweren dat deze
verhouding de bewegingsleer van Toynbee volledig expliciteert, maar zij
lijkt er mij wel het fundament van te zijn. Deze drieledige verhouding vertoont m.i. duidelijk een dialectisch karakter. De uitdaging is een bepaalde
situatie waartegen het antwoord antithetisch staat. Het resultaat van de
confrontatie uitdaging-antwoord wordt bepaald door beide vorige situaties.
Hoe groter de uitdaging, des te sterker zal het antwoord en des te duide-

lijker het resultaat zijn, alhoewel deze evenredigheid ook grenzen heeft.
De uitdaging kan inderdaad zo sterk zijn dat elk antwoord a priori reeds
tot mislukken gedoemd is. 42 Als (geschematiseerd) voorbeeld van de uitdaging-antwoord-resultaat evolutie, zou ik willen verwijzen naar de Islamitische bedreiging van West-Europa vanaf de 8ste tot de 16de eeuw
(uitdaging-these). Dit Arabisch-Turks machtsvertoon keerde zich uiteindelijk tegen zichzelf. Het had immers de reconquista-gedachte van het Westen voortdurend opnieuw gestimuleerd en wel vooral in die landen waar

38 Moet tenslotte een voertuig voorwaarts gaan op een traject, dat zijn bestuurder
heeft vastgesteld, dan moet het voortgaan op wielen, die eentonig al maar rond
draaien. A. Toynbee, Beschaving in het geding, p. 17.
M. Crubrillier, in: L'histoire et ses interprétations, p. 11.
39 Cfr. o.a. A. Toynbee, De betekenis van de wereld voor de ziel, in: Beschaving
in het geding, pp. 212-221.
40 K. L. Bellon, Wijsbegeerte der geschiedenis, Standaard Uitgeverij, Amsterdam—
Antwerpen, 1953, p. 162.
41 A. Toynbee, Blokkerende gewoonten, p. 27.
42 Door Toynbee uitgewerkt in zijn vergelijking met drie bekenden. A. Toynbee,
A Study of History, dl. II, p. 290 e.v.
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de bedreiging het grootst was. Daardoor kon op de duur het Iberisch
Schiereiland zelf tot het offensief overgaan, ten nadele van de Islam. Op
deze wijze heeft de Islamitische macht in dit gedeelte van de wereld haar
eigen ondergang opgeroepen (antwoord-antithese). Als resultaat werd de
Europese kolonisatie een feit, een kolonisatie die oorspronkelijk (15de16de eeuw) gekenmerkt werd door het streven zich te beveiligen tegen de
Turkse macht, zowel op militair (o.a. de pogingen om in contact te komen
met Priester Jan) als op economisch gebied (het zoeken en vinden van
nieuwe handelswegen). In dit resultaat (synthese) komen zowel de theseuitdaging als het antithese-antwoord naar voren, een vooruitgang. (De term
vooruitgang houdt hier geen waardeoordeel in!) Naar de vorm is er met
het historisch materialisme wel een overeenkomst: dit antwoord (de antithese) volgt niet noodzakelijk op de uitdaging (these) – het is er wel impliciet in aanwezig, maar het hoeft zich niet (altijd) te expliciteren. De uitdijende en krimpende totaliteit van Romein vinden we ook bij Toynbee,
in zijn onderscheid tussen het interne en het externe proletariaat.43
Het verschil tussen beide systemen ligt m.i. vooral op het niveau van de
inhoud en in de verhouding van de `eindsynthese' tot de weg die daarheen
leidt. Wat de betekenis van deze eindsynthese betreft, is er een fundamenteel verschil. In het historisch materialisme is het einddoel bepalend
voor de opeenvolgende dialectische veranderingen. De ganse dialectische
beweging verloopt noodzakelijk ten bate van de uiteindelijke Revolutie.
Elke evolutie is dus in se een evolutie die de mensheid dichter bij dat
einddoel brengt. Hierboven werd er reeds op gewezen dat in een aldus
opgevat dialectisch patroon geen ruimte is voor menselijke vrijheid. Hiermee neemt het historisch materialisme een plaats in naast het biologisch
determinisme van Spengler. De mens evolueert in de richting van een
stervende beschaving èf van de Revolutie, zonder dat hij in dit proces inspraak heeft. Het systeem van Toynbee stelt de vrijheid van de mens
primordiaal. De mens kent het onderscheid tussen goed en kwaad en
heeft de mogelijkheid om te kiezen; om verantwoordelijkheid op te nemen
voor zijn eigen daden. 44 Het feit dat er reeds een aantal beschavingen ten
onder zijn gegaan en zelfs dat men in die vroegere beschavingen gelijkwaardige evolutiepatronen kon waarnemen als bv. thans in de Westeuropese, betekent hoegenaamd niet dat onze beschaving noodzakelijk moet
ten onder gaan. De mens heeft ten allen tijde de gelegenheid om binnen
de grenzen van zijn menselijke mogelijkheden, zijn toekomst in die richting
te sturen die hij zelf gekozen heeft.
43 De term proletariaat betekent hier elke sociale groep die leeft in een bepaalde
maatschappij zonder deel uit te maken van die maatschappij. Het woord is hier dus
gebruikt in de betekenis van het Latijnse proletarius waarvan het afgeleid is. Cfr. A.
Toynbee, A Study of History, dl. I, p. 41.
44 A. Toynbee, Blokkerende gewoonten, p. 20.

Libanon, reddeloos, redeloos en
radeloos

Johan de Wit

Het `Zwitserland van het Nabije Oosten' maakte in april weer eens een week
van ernstige troebelen door. De analyse ervan ontwerpt een niet rooskleurig
beeld. Het heeft er veel van weg dat de politieke aardbevingen die dit land
teisteren, escaleren; ze hebben evenwel niet dezelfde wortel.
Zelfstandig geworden in de tweede wereldoorlog, had dit vroegere mandaatgebied zijn eerste belangrijke crisis in 1958. De minderheden die dit land
samenstellen, minnen elkaar niet. De nu overleden patriarch-kardinaal van
de grootste minderheid, die der Maronieten, presteerde het eens om tijdens
een toespraak tot de moslims uit te roepen dat hij méér van de Christus gevonden had in de Koran dan in de bijbel (het Arabische woord is zéér geduldig), maar de oecumenische toenaderingen spelen zich enkel af in de
top. Het gebrek aan vriendschap tussen de minderheden kwam, zoals dat
gewoonlijk gaat, tot een crisis door de inmenging van een buitenlandse
macht, in dit geval Nasr van Egypte. Nasr was in die tijd doende in de nabuurlanden een `versneld rijpingsproces' op gang te brengen, ten gunste van
een blokvorming met Egypte. In tegenstelling tot de hoeveelheid rondgestrooide kogels, waren er relatief weinig slachtoffers te betreuren. Het
machtsvertoon van de Amerikaanse vloot en naar het schijnt, ook de directe
invloed van de banken die hun positie in gevaar zagen, maakten een einde
aan de politieke paralyse.
In 1961 was er een korte episode van onrust veroorzaakt door een kleine
partij, die de kans schoon meende te zien om zijn droom te realiseren van de
Vruchtbare Halve Maan. Dit is een configuratie waarvan Syrië en Irak de
belangrijkste delen zijn. In deze periode versterkte het leger zijn positie:
Libanon kwam toen dicht nabij een vorm van een kolonelsregering. Dit had
een reactie ten gevolg in de daarop volgende verkiezingen: in géén geval
een sterke legerpartij.
Globaal echter bleef het rustig tot ongeveer 1968. De befaamde zesdaagse
oorlog beroerde Libanon eigenlijk niet. Wel begonnen van die tijd af de
Palestijnse vluchtelingen zich te organiseren en te bewapenen. Libanon telt
er meer dan 300.000, voor een groot deel in miserie levend in kampementen rondom de hoofdstad. De Palestijnen spelen voor het eerst een rol in de
troebelen van 1969, hierbij gesteund door de moslims en door Syrië. Ge-
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woonlijk uit zich de deelneming van de moslims hierin dat de bewoners van
Basta, een grote arme volkswijk van Beiroet, `de straat opgaan'. Vandaar
stromen dan elementen toe die de winkels plunderen en vernielingen aanrichten. Het is dan gebruikelijk dat leger en politie vrij lang verstek laten
gaan. Aan de troebelen kwam een voorlopig einde met het Akkoord van
Cairo, een van de laatste ambtsdaden van president Nasr, waarin het recht
van de Palestijnen om zich militair te organiseren en te bewapenen officieel werd vastgelegd. Het is niet strikt nodig om aan een nieuwe daad van
corruptie van de medeondertekenende Libanese generaal Boustani te denken, want het Akkoord werd kennelijk afgedwongen. Overigens is de inhoud
van het Akkoord nog steeds een geheim. Maar men kan wel zeggen dat van
die tijd af de Palestijnse kwestie de politiek gaat beheersen in Libanon. Het
is immers eigenlijk zelfmoord zulke grote bewapende groepen toe te laten
in eigen land. Dit feit gaat nu domineren in alle verdere `evenementen', zoals men de episodische toestanden van burgeroorlog in Libanon eufemistisch noemt.
In 1970 voerde Israël een represaillemaatregel uit door op het `Schiphol'
van Beiroet een aantal verkeersvliegtuigen te vernielen. De overval had
evenwel een averechts effect. Het liet de Palestijnen koud, maar beinvloedde
scherp de publieke opinie, die tot nog toe inzake Israël tamelijk lauw was
geweest. Het is moeilijk in Nederland een voorstelling te hebben van de
visie in het Nabije Oosten op Israël. In het Westen immers is Israël een
heroïsche herleving na zijn lijdensgeschiedenis uit de Tweede Wereldoorlog
en elders. Maar deze achtergrond speelt voor de Arabieren geen enkele rol.
We zouden het in Nederland moeten vergelijken met een massale terugkeer
van de oude Batavieren; ook dan ziet men maar moeilijk hoe de Nederlanders vreugdevol een of twee provincies zouden ontruimen voor de oude
voorzaten, zelfs al zouden die zich intussen de allerbeste landbouwmethoden
hebben eigen gemaakt. Kort samengevat: de Palestijnen willen hun vroegere grond terug en de Libanezen zouden maar al te graag van de drukkende
aanwezigheid van hun `gasten' verlost zijn.
In 1973 kwam het tot een eerste openlijke botsing tussen de staat en de
Palestijnen. Deze laatsten hadden enkele soldaten gegrepen; de president
gaf voor het eerst het leger de opdracht de zaak te `regelen'. Enkele kampementen werden gebombardeerd. De Palestijnen trokken uit deze machtsconfrontatie de les, aan hun reeds overvloedige bewapening nog betonbunkers en luchtdoelgeschut toe te voegen. In deze tijd nemen de terreuracties
op Europese vliegvelden af; de Palestijnen gaan zich toeleggen op kortstondige acties op Israëls grondgebied. Vergeldingsacties tegen Libanon kunnen
dan niet uitblijven. Het Libanese leger trekt zich meer en meer terug uit de
grensgebieden zodat de Palestijnen die zich `Résistance', revolutionairen of
de groep van de Weigering noemen, er de vrije hand hebben. Er verschijnt
een foto in de krant met het opschrift `Republiek Sidon' als een teken van
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de groeiende afsnoering van het zuiden van de Libanon. De Palestijnen zijn
er in direct contact met het achterland Syrië, dat hen des te meer met wapens
ondersteunt naarmate zij hen in eigen land onder de duim kan houden. Terwijl nu de `evenementen' van twee jaar terug de publieke opinie niet diepgaand geraakt hebben, is dit wel het geval met de periode van afgelopen
april, hoewel die eigenlijk korter duurde.
De sterkste minderheid in Libanon, die ook het recht heeft de president te
benoemen, vertoonde meer en meer ongerustheid over de Palestijnse
machtsvorming. Het kwam tot een `uiteenzetting' op de dag van de herdenking door de Palestijnen van hun overval op de Israëlische kibboets Qiryat
Chamóne. Zoals gewoonlijk ging dit gepaard met veel wapengekletter op de
openbare wegen. Er had een min of meer toevallige confrontatie plaats tussen gewapende aanhangers van de sterkste minderheid van het land en de
Palestijnen. Aan weerszijden vielen doden en binnen de kortste keren waren
de poppen weer aan het dansen. De Palestijnen richtten aanstonds barricaden op op een groot aantal punten in de hoofdstad — en dit is kenmerkend:
ook op plaatsen zonder enig verband met hun kampen — en de falangisten,
de aanhangers van de heersende minderheid, sloten hun eigen wijken af. De
raketten die inmiddels het wapenarsenaal verrijkt hadden, werden druk gebruikt naast het traditionele mitrailleur- en mortiervuur. Talrijke goedgeplande vernielingen in de stad verraden deze keer een solide Palestijnse organisatie. Leger en politie houden zich aan de gebruikelijke gedragslijn zich
volledig buiten schot te houden. In dit machtsvacuüm is er dan ook plaats
voor rampokken en plundering, maar dit is merkwaardig, de gevallen blijven individueel, want deze keer gaan de moslims niet `de straat op'.
Laten we kort zijn over de evenementen van april jl., want ze duren niet
lang. Het aantal doden wordt geminimaliseerd tot officieel 150. De politie
komt magischerwijze weer uit haar schuilhoeken. De Franstalige L'OrientLe Jour toont minder vrees voor represailles in de vorm van de gebruikelijke bomaanslagen en bewierookt minder dan vroeger de Palestijnse verzetsorganisaties. Deze keer zijn de Libanezen werkelijk geschokt. Het gaat
om de staat zelf.
Nieuw is de rol der Islamitische partijen. De Sunimieten namen deze keer
geen deel aan de straatgevechten. De nieuwe aanvoerder van de Chi'ieten,
de imam Sadr, wiens invloed snel stijgt, probeerde te bemiddelen. De
regering liet het volledig afweten en dit kan niet alleen maar toegeschreven worden aan het verblijf van de president in het ziekenhuis. Het
ontbreken van leiding neemt criminele proporties aan. De moeilijkheden
kunnen vandaag de dag nog opnieuw uitbreken. Maar hoewel de Palestijnse kwestie de laatste vijf, zes jaar centraal staat, doet zij toch eigenlijk niet
veel meer dan een langbestaande latente malaise het daglicht doen zien.
Vooreerst is daar het labiele machtsevenwicht tussen de minderheden. Indertijd waren de christenen in de meerderheid, maar sinds enige jaren ligt
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dit nu bij de moslims met hun veel grotere geboorteaanwas. Vastbesloten
beginnen zij aan te dringen op een rechtmatig aandeel in de taart. Het is
vrijwel zeker dat alleen een min of meer bloedige omwenteling de Maronieten zal dwingen hun dat aandeel af te staan. Men kan niet zeggen dat de
Palestijnen bekend staan als vurige moslims, maar als puntje bij paaltje
komt, voelen de moslims zich toch aan hen verwant.
Verder is het evident dat in zo'n klein land de politiek niet alleen maar beheerst wordt door lokale factoren. De Palestijnen hebben bij de laatste
evenementen direct een beroep gedaan op de Arabische landen; ze vinden
steeds een willig oor — en geld — bij de kolonel in Egypte. Syrië heeft nooit
een ambassade geopend in Beiroet; misschien rekent dit land op een terugkeer naar de vroegere eenheid tussen Libanon en Syrië; zoals andere landen
steunen zij energiek de Palestijnen, temeer omdat zij dit netelige probleem
elders kunnen lokaliseren. Het schijnt dat de V S. een oplossing voorstaan
in de zin van een toewijzing van zuidelijk Libanon aan de Palestijnen, alles
liever dan een terugkeer van de Palestijnen naar het Beloofde Land of een
deel ervan, zoals Cisjordanië.
Ten slotte kan men de huidige malaise nog op een breder fundament terugbrengen. Libanon was lange tijd het meest geëvolueerde land in het Nabije
Oosten, maar het heeft er alles van dat het land niet in de pas is kunnen
blijven. Men moet het zo zien dat aanvankelijk in heel het Nabije Oosten
alle machtsverhoudingen gegroepeerd en geregeld werden vanuit het stamverband. Het individu zetelt in de grotere familie die de stam is en de aanvoerders van de stammen regelen in meer of minder grote onenigheid onder
elkaar het leven van de staat. Voor zulke feodale gemeenschappen is typisch
dat de horizontale structuren zoals syndicaten en middenstanders er als
groep ontbreken. Syrië, Egypte en zelfs Irak zijn er nu in geslaagd via de
tussenvorm van het leger dit stamverband te doorbreken. Koeweit, SaoediArabië en Libië zijn hard op weg erheen. Maar de oorspronkelijke koploper Libanon is blijven hangen in zijn bestuursvorm van een patriarchale
oligarchie, of volgens anderen, een constitutionele anarchie. De afwezigheid van zoiets als een nationale bewustwording uit zich op allerlei niveaus,
ook in de economie. Neem bijvoorbeeld de haven van Beiroet, lange tijd de
voornaamste aan deze zijde van de Middellandse Zee. Eindeloos liggen de
schepen er te dobberen alvorens aan de beurt te komen voor laden en lossen en het probleem vindt maar geen oplossing. Syrië heeft zich al onafhankelijk gemaakt door twee nieuwe grote havens te creëren. De nieuwe kapitalen die zich ophopen in de olierijke landen, gaan steeds meer hun eigen
weg en hebben de know-how die Beiroet hen kon bieden, niet meer nodig.
Omdat Libanons toekomst via de Palestijnse kwestie innig verbonden is met
die van Israël, is het nuttig de toekomst van Israël te bezien vanuit Arabische
perspectieven. Dan is Israël niet méér dan een eiland omgeven door een
Arabische oceaan. Momenteel lijkt de dijk rondom Israël nog wel min of
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meer stevig. Maar om een vergelijking te gebruiken: in Nederland schijnt
het landniveau iedere eeuw met een meter te zakken; bijgevolg moet er dus
steeds aan de dijken gewerkt worden. Men kan echter veilig stellen dat de
oceaan rondom Israël sneller stijgt dan een meter per eeuw. De conclusie,
even onvermijdelijk als naargeestig, dringt zich op. Deze tragische afloop
van het Israëlische avontuur wordt door het westen nog niet serieus onder
ogen gezien. In het Nabije Oosten is het evenwel een groeiende zekerheid.
Het zit er dik in dat in de loop van dit proces Libanon zal inkrimpen: afstaan
van het gewest Tripoli aan Syrië, de oprichting van een eigen Palestijnse
staat in Zuid-Libanon, zodat er slechts zal overblijven een soort Monaco
of Andorra aan de oostkust van de Middellandse Zee. Voldoende materie
om zich reddeloos, redeloos en radeloos te voelen. Jammer van dit aardige,
mooie land.

Wie is Jezus?

Hans van Leeuwen

'Jezus, het verhaal van een levende'
Het nieuwe boek van Schillebeeckx 1 is een indrukwekkend werk. Het is een
dieptepeiling in het hart van het christelijk geloof: wie is de Jezus van wie
wij geloven en belijden dat Hij de Christus is? en hoe is die belijdenis gegroeid? Een dieptepeiling, omdat deze vragen beantwoord worden na een
zeldzaam diepgaand onderzoek en met behulp van een zeer uitgebreide
keuze uit de literatuur die over dit onderwerp bestaat. Het is een synthese
daarvan geworden, gebaseerd op een persoonlijke keuze; de keuze ook van
een theoloog die de exegese niet meer als bladwijzer voor zijn dogmatiek
gebruikt, maar haar bevraagt, weegt en uitdiept tot waar ze enerzijds tegemoet komt aan zijn kritische instelling, anderzijds zijn geloof voedt en doet
groeien. Geloof en kritisch onderzoek gaan hier hand in hand. Wie vragen
heeft over wat er nog te geloven valt in Jezus Christus en wat dat vandaag
voor ons kan betekenen, ziet zijn vragen niet weggewuifd maar ernstig genomen en met zorg beantwoord. Wie die vragen niet zozeer heeft en zich
toch overgeeft aan dit betoog, komt tot de ontdekking dat hij vaak te gemakkelijk denkt en dat zijn geloof nog reëler en verrassender kan worden.
De wording van het christelijk geloof op deze wijze nagaan heeft iets van
het zich buigen ook over de groei van eigen geloof, ja het eigen geloof kan
aan dit onderzoek van Schillebeeckx groeien, denk ik.

De beweging van Jezus van Nazaret
Uitgangspunt van de wording van het christelijk geloof en van dit onderzoek
is de beweging die Jezus van Nazaret opriep. Geen leer allereerst, maar wat
er in mensen open is gegaan, wat er voor hen openbaar is geworden in de
ontmoeting met Jezus. Hij kwam niet onverwacht, kwam toch niet geheel
overeen met hun verwachtingen. Er is een continuïteit en ook een discontinuïteit tussen Israël en Jezus, maar evenzeer — zij het anders — tussen

1 Edward Schillebeeckx, Jezus, het verhaal van een levende. H. Nelissen, Bloemendaal 1974, 622 blz.
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Jezus en de levende gemeente, waarin de veelvuldige beweging die Hij opriep, zich verzamelde en uitsprak. De gemeente zoekt naar haar antwoord
op wat open ging. Haar belijdenis stelt ons voor de vraag, hoe wij hier en nu
antwoorden op wat voor ons open kan gaan, als wij hun antwoord door een
historische kritiek heen durven laten gaan. Het is mogelijk op zoek te gaan
naar wat Jezus-echt is.

Boodschap en praxis
De volgende delen behandelen achtereenvolgens: de inhoud van Jezus'
boodschap en praxis; hoe kon dit toen als heil worden ervaren?; hoe kunnen wij dit nu nog? Het zou te ver voeren Schillebeeckx stap voor stap te
volgen, alleen de hoofdlijn van zijn onderzoek zij hier aangegeven. Jezus
heeft alles te maken met Gods heerschappij. Hij staat in dienst van het Rijk
Gods, dat is: op menselijkheid bedachte Gods heerschappij. Zijn boodschap
is dat die heerschappij in Hem nabij is gekomen en dat die radicale betrouwbaarheid van God een oordeel is over onze geschiedenis, oproept tot een
nieuw leven dat mogelijk is. Hoe God dat mogelijk maakt, wordt reëel en
gegarandeerd in spreken en doen van Jezus, die daardoor steeds meer openbaar wordt als de bode en profeet en doener van Gods uiteindelijk heil. Wat
mensen in Hem ervaren is, dat Hij zijn medemens reddende gemeenschap
met God aanbiedt. Deze waarlijk menselijke bevrijding is mogelijk, zo geloven zij, dankzij de nieuwe en oorspronkelijke Godservaring van Jezus.
God is er een die gezegd heeft 'Ik zal er zijn voor u'. Hem noemt Jezus
'Abba' en zo brengt Hij op nieuwe en doorbrekende wijze God voor mensen
ter sprake. Hij doordringt hen opnieuw van een oude waarheid: mensen zijn
mensen naar wie God omziet. Zo nieuw is dat in Hem dat gaandeweg 'je
bekeren tot God' wordt tot 'je bekeren tot Jezus'.
Zeker wordt dat zo als Gods radicale trouw vermoed wordt door Jezus'
dood heen. Als Jezus sterft, wordt al wat Hij deed en was en zei tot een
hermeneuse van die dood. Het Christus-geloof ontstaat aan de dood van
Jezus en dan wordt zijn leven daardoor ook weer op nieuwe wijze herinnerd.
De zaak van Jezus gaat door, dat was al aan het komen vóór Pasen, maar
het wordt nu pas goed een beweging. Na Pasen vond er een herverzameling
plaats van mensen die geloven dat het Rijk Gods het gezicht van Jezus heeft
gekregen. Dat geloof ontstaat in hen als een gebeuren dat hen nieuw maakt,
een werkelijk nieuwe ervaring is het en tegelijk een interpretatie van vroegere ervaringen. Het wordt de nieuwe wijze waarop zij met Jezus omgaan,
met Hem verder leven.
In de levende gemeente waarin dit gebeurt, is er eigenlijk vanzelfsprekend
geen sprake van een eenduidige belijdenis over de verrezen Heer. Het betekent zoveel voor mensen en juist voor ménsen, dat hun woorden en formules uiteen gaan, soms ver uiteen. Het traditie-complex is hier zeer inge-
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wikkeld. Toch is er een grond-credo: Jezus van Nazaret wordt hoe dan ook
geïdentificeerd met de eindtijdelijke profeet. Het is uiteindelijk heil van God
wat in Hem voor mensen reëel werd en wordt. Zijn verrijzenis is het eigenlijke eschatologische gebeuren. Zo was het Christus-geloof oorspronkelijk
een theo-logische visie op Jezus. Het is later een christo-logische visie geworden. Dat was goed, iedere tijd moet zijn eigen en nieuw interpretatiemodel zoeken.
Maar nu wij iets van een christologische crisis doormaken, is de tijd gekomen ons de vraag te stellen of wij het christologisch interpretatiemodel
niet opnieuw moeten verstaan vanuit een theo-logische visie op Jezus. Het
christologische probleem is, hoe Jezus als `parabel van God' en als `paradigma van menselijkheid' zich tot elkaar verhouden. Dat zijn niet twee componenten van Jezus, maar twee totaalaspecten van zijn bestaan. Jezus heeft
zich geïdentificeerd met de zaak van God, maar omdat de zaak van God de
zaak van de mens is, wordt tegelijk in Hem openbaar en werkelijk wat een
mens kan zijn. En omdat God zich met deze identificatie geïdentificeerd
heeft, is Jezus eersteling van het Rijk Gods, personificatie van Gods er-zijnvoor-mensen. Geloven is je daaraan overgeven, het in je open laten gaan. Het
is niet zozeer een alles verhelderend inzicht alswel een praxis: al doende,
al volgende — in de beweging gaan staan — ervaar je de waarheid ervan aan
den lijve, nieuw. Dat is ook nu nog mogelijk. Zó is het nog mogelijk.
Ik weet dat dit alleen de grote lijn is, de heel grote lijn. Misschien is het niet
eens zo nieuw als alleen dit geraamte overblijft. Nee, geen nieuw geloof
wordt aangereikt, maar het geloof in Jezus die de Christus is wordt bevestigd.
De ervaring die Jezus mensen gaf en geven kan, wordt breed en diep en rijk
uitgesponnen. Een rijk en genuanceerd Jezus-beeld als een mozaïek dat je
wel kende, maar dat nu pas zijn kleur krijgt en grotere bevestiging ook misschien. Dit gebeurt door een keuze uit voorhanden materiaal, gefundeerd en
verantwoord volgens aannemelijke criteria. Het ene moment verdrink je
bijna in de hoeveelheid gegevens en argumenten, het andere is er een AhaErlebnis die alle moeite beloont. Het blijkt een moderne apologetiek, maar
is ook een verantwoorde poging van een christologie `von Unten' in de goede zin van het woord: een heilshistorische christologie, waardoor Jezus'
functie in de geschiedenis van Gods heil voor mensen en zijn plaats daardoor in mijn bestaan `aannemelijker' worden.

'Wetenschappelijke spreektaal'
De compositie van het werk als geheel is helder en consequent doorgevoerd.
In de afzonderlijke hoofdstukken en paragrafen is die compositie vaak veel
minder. De gegevens, ideeën, intuïties, combinaties, veronderstellingen, exegetische en historische details zijn daar vaak zo groot in aantal en soms in
een zo kort en gedrongen bestek bijeen gezet, dat alles over elkaar heen
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rolt, elkaar versterkt, relativeert of nuanceert en de grote lijn nauwelijks is
vast te houden. Wellicht zullen niet weinig lezers zeker in het derde deel af
en toe de ervaring hebben, dat ze het nu verder `wel geloven' en zich afvragen, of daar niet meer gegevens bijeen zijn gebracht dan strikt nodig was.
Van de andere kant is die volledigheid bewonderenswaardig. Daar blijkt ook
dat de kritiek van Schillebeeckx kenkritisch en historisch zo diep aanzet, dat
men zich toch moet afvragen, ondanks de bedoeling van Schillebeeckx zelf,
of deze wijze van onderzoek niet een wetenschappelijk en kritisch -- in de
zin van zelf ook kritisch met de stof omgaand -- publiek vraagt. De stijl van
schrijven, die weliswaar zeer levendig is, maar tegelijk hortend doordat de
schrijver zich voortdurend herneemt, zelfs binnen één zin alle nuances probeert te articuleren en daarvoor gebruik maakt van zeer veel gedachtenstreepjes, komma's, aanhalingstekens, zou ik omschrijven als `wetenschappelijke spreektaal', met alle voor- en nadelen vandien.
Meer inhoudelijk heb ik deze vraag aan dit boek van Schillebeeckx overgehouden. Het christologisch dogma en de ontwikkeling daartoe krijgen niet
meer dan 10 bladzijden toegewezen. Schillebeeckx is van mening dat toentertijd een verkeerde weg is ingeslagen of althans een minder wenselijke, ofschoon dat toen niet anders kon. Hij meent zelf dat `terugkeren naar de tweesprong van toen om dan de andere, destijds alternatieve weg in te slaan, hermeneutisch en historisch onmogelijk is ... De sindsdien voltrokken geschiedenis kan men niet ongedaan maken.' (467) Hij gaat de weg van de
`kritische herinnering, waardoor niet de oude keuze maar haar eenzijdig
accent en verzwijgen van complementaire, wezenlijke aspecten ongedaan
worden gemaakt'. Zou de traditie die niet ongedaan kan worden gemaakt,
dan niet een grotere rol moeten spelen op die weg waarlangs we op zoek
gaan naar `de levende'? Zijn de vragen waarmee we Hem nu tegemoet gaan,
alleen negatief en eenzijdig beïnvloed, of kan ook onze wijze van vragen
stellen niet ongedaan worden gemaakt? Met andere woorden: ik heb zelf
mogen ervaren dat dit boek verrijkend kan zijn en ben daar Schillebeeckx
dankbaar voor, maar heb toch het idee dat anderen vragen overhouden die
hier niet aan bod komen. En ik denk dan niet meteen aan een weinig welwillende kritiek als die van Galot in de Civiltá Cattolica van 18 januari jl.
Of moet een ander dat maar weer eens proberen? Immers, hoe omvattend ook, zelfs dit verhaal is geen laatste evangelie. Maar een boodschap
heeft het wel.
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de maand mei

• Internationale samenwerking
De NAVO
De NAVO heeft weer eens een topconferentie gehouden in Brussel. Ditmaal met
niemand minder aanwezig dan president
Ford.
De Nederlandse bewindslieden Den Uyl
en Van der Stoel gingen met een bezwaard
gemoed Brusselwaarts. Zulks omdat Ford
had laten uitlekken, dat zijnerzijds voorstellen zouden worden gedaan om Spanje
in het NAVO-verband te betrekken. Van
der Stoel liet al van te voren weten, dat
zijn veto al op tafel lag. Evenzo liet hij
weten, dat samenwerking tussen de NAVO en Zuid-Afrika, in dier voege dat de
NAVO aldaar een basis zou vestigen, voor
Nederland onaanvaardbaar was. Hij bleek
echter zoals gewoonlijk voor zijn beurt te
hebben gesproken. President Ford kwam
niet met de gevreesde voorstellen. Integendeel. Hij voelde zich door een algemene uitspraak van de NAVO tegen deelneming door Spanje gesterkt bij zijn op
Brussel volgend gesprek met de Spaanse
Caudillo. Alles samen werd die topconferentie toch een soort verbroederingsfeest, waarin de Amerikaanse president
nog eens duidelijk te kennen gaf, dat hij
Europa hoog had en de samenwerking met
Europa zeer op prijs stelde. De atoomparaplu van Amerika blijft voorlopig nog
boven Europa uitgestoken. De vredesapostelen kunnen rustig hun gang gaan
met de afbraak van de eigen bewapening;
Amerika draait er straks wel voor op.
President Ford heeft in ieder geval ook
reeds te kennen gegeven, dat hij meer contacten wenst met de NAVO-leiders.
Over de broeiende conflicten binnen de

NAVO — tussen Turkije en Griekenland
onder andere — werd stilletjes gezwegen.
Vanwege de openheid.

De Europese Gemeenschap
Griekenland heeft de wens te kennen gegeven tot de Europese Economische Gemeenschap toe te treden en krijgt daarbij
alvast de steun van minister Van der Stoel.

De energieconferentie
Dreigde de energieconferentie aanvankelijk nog te blijven steken in de opvatting
dat zij een confrontatie tussen de olieverbruikende en de olieproducerende landen
zou worden — een opvatting die minister
Kissinger duidelijk van plan was aan het
energiebureau in Parijs voor te leggen —
geleidelijk begint deze conceptie te wijken voor een mildere opstelling. Kissinger
heeft de rede waarin hij de harde lijn verdedigde en waarvan de tekst was uitgelekt, herschreven. Of dat uitlekken wel
zo toevallig was als Kissinger het naderhand deed voorkomen, mag worden betwijfeld. Er is van Kissinger maar héél
weinig uitgelekt in de loop der jaren. En
het is niet onaardig om door zo'n `lek'
even wat onrust te kweken over wat de
Verenigde Staten eventueel zouden kunnen zeggen. Maar goed: de rede is herzien en richt zich nu meer op samenwerking tussen de twee landengroepen dan
op het toespitsen van tegenstellingen tussen hen.
Ook ten aanzien van de wens der ontwikkelingslanden om niet alléén het olieprobleem onder ogen te zien maar ook het
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grondstoffenprobleem in zijn algemeenheid en in het kader van de ontwikkelingshulp, werd naar het schijnt enige verzachting bereikt. Men wil dit probleem niet
van de discussie uitsluiten, maar de oplossing ervan toch doorschuiven naar de
OESO.
Ook president Ford heeft water in zijn
wijn gedaan. Liet hij nog maar kort geleden doorschemeren dat hij niet zou aarzelen in het Midden-Oosten in te grijpen
wanneer die paar oliesjeiks wederom zouden proberen de wereldeconomie in de
war te schoppen, thans verzekerde hij duidelijk, dat de Verenigde Staten geen gewapend ingrijpen in het Midden-Oosten
overwogen.
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ken aan het tot stand komen van een verdrag, zij in feite de industrieel ontwikkelde landen alleen maar langer de gelegenheid geven om de rijkdommen uit de zeebodem op eigen gelegenheid en ten eigen
bate te gaan exploiteren. Waarschuwingen anderzijds aan de rijke landen, dat
zolang er geen internationale overeenkomst is bereikt, de verleiding van de andere landen groot is — voor zover zij tenminste aan zee grenzen — om eigenmachtig of middels bilaterale overeenkomsten
willekeurige regelingen ten aanzien van
de vrije zone te verwezenlijken.
Volgend jaar maar weer een vierde ronde, dan in New York.

Afrikaanse eenheid
Het zeerecht
Voor de derde maal is de internationale
zeerechtconferentie bijeen geweest — ditmaal gedurende acht weken in Genève.
Resultaat: nihil. Geen verdrag. Aan waarschuwingen ontbrak het overigens niet.
Waarschuwingen aan de conomisch zwakke landen, dat als zij niet gauw meewer-

Pogingen om voor de Afrikaanse landen
te komen tot een overeenkomst vergelijkbaar met de Europese Gemeenschap, lijken meer een vrome wens dan een realiseerbare toekomst. Gedeeltelijk, voor
West-Afrika alleen, lukt het misschien
nog wel.

• Internationale conflicten
Het Midden-Oosten
Rustig is het in het Midden-Oosten nog
lang niet. Nog steeds bestoken de Palestijnen vanuit hun kampen in Libanon het
noorden van Israël en nog steeds ondernemen de Israëliërs razzia's in die kampen over de Libanese grens heen. Libanon
keek tot dusverre zorgvuldig steeds een
andere kant uit als die Israëlische eenheden begonnen te opereren, maar in de
loop van deze maand stond zo'n patrouille toch eensklaps en onverwacht tegenover eenheden van het geregelde Libanese leger. De razzia werd een fiasco.
Aan het einde van de maand echter leek
het erop, dat er toch weer enig licht begon te dagen. Met name door de houding
van de Egyptische president Sadat. Na het
mislukken van Kissingers laatste vredesreis door het Midden-Oosten verwachtte
iedereen dat er nu geen andere uitweg

meer mogelijk was dan een hervatting van
de conferentie van Genève, waar niet alleen de Russen een vette vinger in de pap
zouden hebben, maar ook de Palestijnen
van Arafat als volberechtigde partners
mee zouden praten — hetgeen voor Israël
onaanvaardbaar was. Het bezoek van president Ford aan Europa zorgde echter
voor een wending in de situatie. Ford ontmoette Sadat in Salzburg en de beide bewindslieden kwamen daarbij tot overeenstemming over een hervatting van Kissingers diplomatiek heen-en-weer gereis.
De stap voor stap diplomatie. Sadat verzekerde heilig, dat Egypte geen oorlog
meer wil. Als de Arabische gebieden worden teruggegeven en de Arabische landen
Israël erkennen en beloven niet meer aan
te vallen, dan is het uit met de oorlogssituatie. Israël heeft meteen op de laatste
dag van de maand gereageerd door aan
te kondigen dat het zijn troepensterkte
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aan het Egyptische front met de helft zal
verminderen en zich weer een eind verder
zal terugtrekken van het begin juni te heropenen Suezkanaal. Militair heeft dat niet
veel te betekenen, maar als gebaar is het
bijzonder belangrijk.
Het woord is nu aan Henry Kissinger.

Indo-China
In Vietnam en Cambodja is de oorlog ten
einde. Wat voor situatie zich nu in deze
beide landen gaat ontwikkelen, daar is nog
weinig van te zeggen. Voorlopig zullen
Noord- en Zuid-Vietnam ieder op zichzelf blijven bestaan, dat staat wel vast,
maar hoe het regime er in Zuid-Vietnam
en in Cambodja zal uitzien, daarover zijn
nog nauwelijks enige aanwijzingen aanwezig.
Het Cambodjaanse bewind heeft in ieder
geval onomwonden te kennen gegeven,
dat het op wraak tegen de Amerikanen
zint. De Rode Khmer heeft een Amerikaans containerschip midden op zee in
beslag genomen en opgebracht naar een
van de Cambodjaanse havens. Dit is je
reinste zeeroverij, vonden Ford en Kissinger samen en zij namen meteen maatregelen om deze Cambodjaanse actie ongedaan te maken. Vanuit Siam opereerden
Amerikaanse militairen, hoofdzakelijk
mariniers, in de richting Cambodja en zij
slaagden er na een korte botsing met Cambodjaanse strijdkrachten in het Amerikaanse schip los te krijgen en de bemanning vrij. Daarmee haalde Amerika zich
wel nieuwe moeilijkheden op de hals. Ditmaal met Siam. Met de meeste klem protesteerde de Thailandse regering tegen het
gebruik van haar grondgebied als operatiebasis voor de Amerikaanse strijdkrachten tegen Cambodja.
Intussen kwam ook Laos in actie. De
laatst-overgebleven sector van het voormalige Franse Indo-China. Ook daar grepen de communisten om zich heen naar
macht. — Misschien krijgen Eisenhower en
zijn mede-dilettant Dulles dan toch nog
gelijk met hun domino-theorie: als één
opgezette dominosteen valt, vallen ze op
een rijtje allemaal achter elkaar.

De Verenigde Staten van
Amerika
Terwille van de (binnenlandse) smeer likt
president Ford de (buitenlandse) kandeleer. De binnenlandse smeer moeten de
verkiezingen van volgend jaar hem opleveren. Hij wil best nog vier jaar het Witte Huis bezetten, maar binnenslands heeft
hij zijn kiezers bitter weinig te bieden. Hij
blijft maar rondreizen inplaats van ernstig op de binnenlandse vraagstukken te
studeren; hij laat zich overal zien behalve
in de ovale werkkamer.
De buitenlandse politiek biedt hem veel
meer mogelijkheden om een zekere populariteit te verwerven. Johnson en Nixon
beiden deden hem dat voor. Ontmoetingen met andere staatshoofden en regeringsleiders werden door beiden hoog opgepijpt in de publiciteit en de Amerikaanse kiezers kregen bij elk van die bezoeken
weer eens het gevoel, dat Amerika nog altijd druk bezig was `zijn rol' op het wereldtoneel te spelen.
Ford gaat dat nu ook doen. Maar anders
dan Johnson en Nixon, die hun heil en
glorie zochten bij hun politieke tegenvoeters in Rusland en China, is Ford kennelijk besloten het dichter bij huis te zoeken. Hij wil Europa te vriend houden en
Amerika in het Nabije Oosten nog altijd
als vredestichter laten functioneren. Hij
is daar deze maand druk mee doende geweest. Hij heeft de NAVO-vergadering in
Brussel bijgewoond en heeft besprekingen gevoerd met de Portugese, de Griekse, de Turkse en de Egyptische regeringsleiders. Maar of hem dit alles zoveel populariteit oplevert als een spelletje tafeltennis, waarmee Nixon de betrekkingen
met China opende, is de vraag.

Portugal
Het is nog steeds niet helemaal duidelijk
waar de militairen Portugal heen willen
hebben. Zij geven hoog op van hun voornemen om een socialistische samenleving
op te bouwen; zij verwerpen meedogenloos het Maoïstische communisme, maar
om nu te zeggen dat zij lief zijn voor de
sociaal-democraten, nee. Tegenover Amerika en de andere bondgenoten in het
NAVO-pact houden zij vol, dat zij geen
communistisch land willen worden, maar
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intussen laten zij de met Rusland verbonden communistische partij als vrijwel enige ongemoeid haar gang gaan.
Wat dat betekent, hebben de sociaal-democraten in de loop van deze maand weer
ondervonden. De drukkers en de zetters
van hun krant, de Republica, die merendeels waren aangesloten bij communistische vakverenigingen, bezetten op een gegeven moment het gebouw van de krant
en stopten de uitgave. Kennelijk met instemming van de militairen, die aanvankelijk geen stap verzetten om de uitgave
van de socialistische krant weer mogelijk
te maken. Het werd de socialisten onder
Mario Soares nu toch te veel. Zij zetten
hun schroom om tegen de militairen in
te gaan opzij en demonstreerden massaal
tegen de terreur van de communisten. Zij
voelden zich sterk door het enorme succes
dat zij bij de verkiezingen behaalden.
In het begin zag het ernaar uit, dat de
communisten schamper hun schouders
konden ophalen over dit verzet, maar de
militairen leken er toch wèl van onder de
indruk te zijn geraakt. De leider van de
communisten, Alvaro Cunhal, werd bij de
militairen ontboden en kwam er allesbehalve opgewekt vandaan. Zowel de militairen als de communisten blijken nu danig te zijn geschrokken van Soares' optreden. Het is nu aan de militairen duidelijk te maken wat zij verstaan onder de
socialistische gemeenschap, die zij van
Portugal willen maken. Een centralistisch,
communistisch terreurbewind of een socialisme dat de eigendomsrechten van de
kleine man en de bestuurlijke rechten
van de kleine, lokale gemeenschappen
erkent. Afwachten.

Noord-Ierland
Nog steeds komt er geen einde aan de
ellende van Noord-Ierland. De protestantanten hebben nu besloten een eigen leger
op te richten voor het geval dat de Britse
troepen zich terugtrekken. Zij zullen dan
tevens een voorlopige regering benoemen.
Hoe de katholieken in Ulster nog aan
bod kunnen komen voor hun normale
burgerrechten, blijft een raadsel. Er is in
Ulster blijkbaar nog iets van de geest van
wijlen Cromwell blij ven hangen.

Oost-Duitsland
In Oost-Duitsland schijnt de strijd over de
positie van Berlijn weer op te laaien. De
partijpers is er ballonnetjes over aan het
oplaten; een regelmatig terugkerend kinderfeest voor de journalisten. Berlijn, zo
heet het, is de hoofdstad van Oost-Duitsland, en de drie geallieerde mogendheden
die thans West-Berlijn `bezet' houden hebben daar niets meer te zoeken. Willen zij
er blijven, best, maar West-Berlijn mag
niet als een onderdeel van West-Duitsland worden beschouwd. Blijft Bonn
doorgaan met de bestaande situatie op
dit punt te handhaven, dan zal OostDuitsland laten zien, dat het over middelen beschikt om Bonn te dwingen. — Allemaal goed en wel, maar men zou wel eens
willen weten in hoeverre dit oplaten van
proefballonnetjes wordt gesteund door de
grote broer van de DDR in Moskou.

• Nederland
— Het kabinet Den Uyl. Langzaam maar
zeker raakt het kabinet Den Uyl in de versukkeling. In de loop van de maand mei
heeft het zijn zoveelste crisis overleefd.
Een crisis die begon als een binnenbrandje op het Ministerie van Justitie. Van de
gelegenheid dat minister Van Agt in het
buitenland vertoefde, maakte diens staatssecretaris Glastra van Loon gebruik om
haastio drie interviews af te geven aan

drie verschillende bladen. In elk van deze
interviews gaf hij duidelijk te kennen, dat
het hem bijzonder moeilijk viel de verantwoordelijkheid te dragen voor het beleid dat hem in het bijzonder was toevertrouwd, het beleid ten aanzien van de gevangenissen. De schuld daarvoor schoof
hij keihard naar de ambtenaren van zijn
departement, met name naar de secretaris-c'enera a1, rlr. M»1^1Pr, aasmede naar cie
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bewindslieden die hem waren vóórgegaan, met name de vorige staatssecretaris mr. Grosheide en zijn eigen minister
Van Agt. Volkomen terecht nam Van Agt
dit niet. Hij kon moeilijk meer vertrouwen schenken aan een onder hem gestelde
staatssecretaris die in het openbaar de
ambtenaren van zijn departement de
handschoen had toegeworpen en zijn beleid als minister had aangevallen. Constitutioneel rechtlijnig denkend concludeerde Van Agt, dat hij het volste recht had
zijn staatssecretaris te verzoeken op te
stappen. Staatssecretarissen hebben immers geen eigen politieke verantwoordelijkheid doch handelen onder de verantwoordelijkheid van bun minister. Tussen
beiden behoort een vertrouwensverhouding te bestaan, anders is werken voor
beiden onmogelijk. Van Agt had geen vertrouwen meer in Glastra van Loon en de
consequenties lagen voor hem voor de
hand.
Dit binnenbrandje echter werd aanstonds
een uitslaande brand. Glastra van Loon
begon meteen moord en brand te roepen,
vlijtig gesecondeerd uiteraard door zijn
partijgenoten van D'66 en door Van Thijn
van de Partij van de Arbeid. Het was gewoon een schandaal dat een minister van
het witte confessionele boordje zich zo
maar verstoutte een `progressieve' staatssecretaris tot ontslag te dwingen. Daar
moest de minister-president een stokje
voor steken. Maar de minister-president
zat in Suriname te hannesen met de uitverkoop van het Koninkrijk. Wachten dus
tot hij terugkwam. Dagenlang onderhandelen echter tussen hem en minister Van
Agt leverde niet het gewenste resultaat op.
Van Agt hield voet bij stuk en ook Den
Uyl zag tenslotte geen andere mogelijkheid meer dan inbinden. Glastra van Loon
ging. Met de verzekering echter, dat de
Partij van de Arbeid tot het laatst achter
hem had gestaan. Als D'66 het been net
zo stijf had gehouden als Van Agt, was
het kabinet gevallen, maar de edelmoedigheid van D'66 redde het kabinet.
Maar intussen heeft het kabinet dan toch
zijn eerste veer(tje) gelaten. Of er binnenkort een grote veer uit de staart van de
uil wordt getrokken, is nog even een
vraag. Vredeling heeft zich namelijk niet
meer alleen het ongenoegen, maar zelfs
een zekere verbittering van zijn partij op
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de hals gehaald door in te stemmen met
de keuze van de F-16 als opvolger van de
Starfighter, zulks in lijnrechte tegenstelling tot de uitgesproken wil van de Partij
van de Arbeid, die gesterkt door haar
congressen breeduit op de stoel van de
regering probeert te gaan zitten. Begin
juni moet dit besluit aan het oordeel van
de Tweede Kamer worden getoetst en de
mogelijkheid is stellig aanwezig, dat een
motie van afkeuring van de zijde van de
Partij van de Arbeid een meerderheid verwerft. De VVD heeft al aangekondigd, dat
zij vóór een dergelijke motie zal stemmen.
Niet omdat zij Vredelings besluit afkeurt
maar omdat haar dit een enige kans geeft
om Vredeling te wippen en mogelijk het
hele kabinet Den Uyl ten val te brengen.
De elfde crisis staat voor de deur.
Crisis dreigt ook in de verhouding tussen
de `progressieve' partijen onderling. De
PPR heeft schoon genoeg van het kabinet Den Uyl. De sfeer tussen de progressieven is om te snijden, verklaarde Bas de
Gaay Fortman en in diezelfde geest moet
men eigenlijk ook de uitlating van Den
Uyl zelf verstaan, dat hij voor een volgende regeringsperiode niet zoveel heil
meer ziet in het maken van afspraken tussen `progressieven' vooraf. Alleszins begrijpelijk. Van die afspraken heeft hij tot
dusverre alleen nog maar verdriet gehad.
Crisis dreigt tenslotte ook bij de samenstelling van de Rijksbegroting voor het
jaar 1976. De eisen die de bestrijding van
inflatie en werkloosheid aan de staatskas
stelt en de terugslag van de economische
neergang der laatste jaren op de overheidsinkomsten stellen de minister van
Financiën voor nagenoeg onoplosbare
problemen. Onoplosbaar in ieder geval
wanneer het kabinet met alle geweld haal'Keerpunt'-program wil blijven vasthouden — en daar hangt het enthousiasme van
af dat het in zijn achterban geniet.
Den Uyl krijgt het moeilijk.
— De democratie van de bovenmeesters.
Het zint een aantal medewerkers van de
VARA niet, dat voorzitter Kloos van deze omroepvereniging een onmiskenbare
terugloop in de belangstelling voor haar
programma's wil tegengaan door eindelijk eens op te houden met dat eeuwige
sombere of ophitsende geklets van socialistische of quasi-socialistische opinie-
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bouwers en het amusement wat meer
centraal wil stellen. Op dit punt hebben
de jonge socialisten de rol overgenomen
van de oude calvinisten: amusement is
zoiets als de erfzonde! Het moet allemaal
bloedserieus blijven, anders deugt het niet
en is het gedoemd tot het marxistische
hellevuur. Zo willen het de schoolmeesters in het VARA-omroepbestel. Zij wilnu nu een nieuwe zuil stichten, die puur
socialisme predikt en die meteen een
kwart van alle zendtijd opeist krachtens
het feit dat het politieke socialisme in Nederland een kwart van de stemmen haalde bij de laatste verkiezingen. Ledentallen, daar hebben zij lak aan. Zo is de democratie van de bovenmeesters nu eenmaal.
— De Christen-Democraten. De leider van
de Anti-Revolutionaire fractie in de
Tweede Kamer, Aantjes, heeft een bijzonder constructief voorstel gedaan ter bevordering van het Christen Democratisch
Appèl. Dit voorstel kwam hierop neer,
dat de 3 confessionele partijen nu reeds,
dus nog geruime tijd vóór de verkiezingen, in onderling overleg één lijn zouden
trekken. Dit zou kunnen geschieden door
bij het regelmatig beraad tussen de AntiRevolutionaire en de KVP-fracties met
hun ministers in het kabinet Den Uyl, ook
de Christelijke Historische fractie te betrekken, die géén tegenspelers in het kabinet heeft. Aldus zou men de samenwerking van de confessionelen in één CDA
alvast kunnen uitproberen. Het is nog
maar een voorstel, waar de Christelijke
Historische fractieleider, dr. Kruisinga,
voorlopig nog niet erg geestdriftig op reageerde. Van de KVP kan men nog geen
hoogte krijgen zolang het onzalige bedrijf
van de heer De Zeeuw voortgaat, die éérst
zo nodig (en gelukkig!) als voorzitter
moest aftreden en nu weer zo nodig als
voorzitter wil terugkeren. Een aantal lieden in de KVP schijnen er met alle geweld het stempel op te willen drukken van
Roomse onbetrouwbaarheid.
De `top'-conferentie van het glorieuze
Koninkrijk der Nederlanden, die in Paramaribo bijeen kwam om de laatste hand
te leggen aan de voorbereiding van de
onafhankelijkheid, is voor een aanzienlijk
deel een `flop'-conferentie geworden.
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Eensdeels omdat de Nederlandse bewindslieden, naar het wonderlijkerwijs schijnt
tot hun verbijstering, werden geconfronteerd met de consequenties van hun beleid voor de numeriek grootste groep der
Surinaamse bevolking, de groep der Aziaten van verschillende herkomst. Anderdeels omdat zij werden geconfronteerd
met de stugge vasthoudendheid waarmee
de Surinaamse premier en zijn kornuiten
het onderste uit de kan van de ontwikkelingshulp en van de Nederlandse burgerrechten proberen te halen.
Het is volkomen duidelijk voor wie niet
— zoals blijkbaar de heren Den Uyl en
De Gaay Fortman — moedwillig de ogen
dichtknijpt, dat die hele onafhankelijkheidsfarce uit één hoek komt, de hoek
van de Creolen-leiders. De Hindoestanen
en de Javanen moeten er niets van hebben en vrezen het ergste. De Hindoestanen met name hebben alle reden om
bang te zijn voor een toekomst in een
`zelfstandig' Suriname, waar de Creolen
de rol hopen te gaan spelen van de Protestanten in Noord-Ierland. Met dit verschil dat de Hindoestanen noch een minderheid vormen zoals de Katholieken in
Noord-Ierland, noch arm zijn. Zij zijn in
de regel intelligent, arbeidzaam en spaarzaam. Hun ideaal ligt niet in de politiek
maar in een spaarrekening op de bank,
die hun in staat stelt hun kinderen te laten studeren. Dat dit jaloezie moet opwekken, ligt voor de hand en men mag
dan ook inderdaad zijn hart vasthouden
voor de toekomst van deze volksgroep.
Maar daar hebben de heren Den Uyl en
De Gaay Fortman lak aan. Zij gaan rustig door met Arron te onderhandelen en
laten de vertegenwoordigers van de Aziatische meerderheid in de kou staan. Voor
zover in de tropen van kou kan worden
gesproken.
Dat dit op moord en doodslag kan uitlopen, is de heren tijdens de topconferentie wel duidelijk geworden. Er werden
tijdens de conferentie zware branden gesticht in Paramaribo. Den Uyl begon nu
eindelijk een vaag idee te krijgen van wat
hij aan het aanrichten was; het idee dat
hij bloed over zijn hoofd riep. Ten koste
van grote ruzie met Arron trad hij tenslotte toch nog in overleg met de leider
van de Hindoestanen. Maar of deze er
veel wijzer van werd, is een open vraag.
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Arron wenste ook het onderste uit de kan
van de ontwikkelingshulp. De duidelijke
grens die de vertegenwoordigers van Nederland daaraan stelden, lag hem te laag.
Hij wilde meer, veel meer, en liefst zo
ongecontroleerd mogelijk. Hij wilde ook
voor Surinamers die naar Nederland willen uitwijken, meer vrijheid dan de Nederlandse regering wilde verlenen. De Nederlandse regering stelt zich -- juridisch terecht -- op het standpunt dat Surinamers
vanaf het ogenblik dat hun land zelfstandig is geworden, voor Nederland `vreemdelingen' zijn geworden en dus ook als
zodanig moeten worden behandeld. Maar
dat zint Arron weer niet. Hij rekent er
klaarblijkelijk op, dat naarmate de onafhankelijkheid dichterbij komt, de aandrang onder de Aziaten om naar Nederland te emigreren zal toenemen en dat
komt hem uitstekend te pas.
De puntjes staan nog steeds niet op de i.
In juni zal een nieuwe `topconferentie',
ditmaal in Den Haag, de laatste knopen
moeten doorhakken.
-- Vermogens-aanwas-deling. Nog in de
loop van dit jaar wil het kabinet Den Uyl
een wetsvoorstel door de Staten-Generaal
slepen, dat de vermogens-aanwas-deling
invoert. Wat dat nu precies is, daarover
bestaat nogal vaagheid. Het is een heffing
op `overwinst'; een heffing ten behoeve
van de werknemers. Maar wanneer een
bedrijf nu `overwinst' maakt, hoeveel van
die overwinst wordt afgeroomd en hoe die
room naar de werknemers wordt geleid,
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daarover liepen in het kabinet de meningen sterk uiteen. Minister Lubbers vooral kwam in heftig verweer tegen minister
Boersma — Economische tegenover Sociale Zaken. Dit verschil van mening ging
zo diep, dat Lubbers met zijn portefeuille
begon te zwaaien. De fractievoorzitters
moesten eraan te pas komen en tenslotte
kwam er een compromis tussen de beide
bewindslieden tot stand. Prompt gevolgd
natuurlijk door een tegenvoorstel van de
slimme Van Thijn, die het moeilijk kon
hebben dat het kabinet werd gered door
een overeenstemming tussen twee confessionele ministers. Maar in ieder geval de
overeenstemming kwam er en het kabinet
kon rustig blijven zitten — met Lubbers.
Hoe het nu precies gaat worden, is nog
niet helemaal duidelijk. Wel duidelijk is,
dat de room van het bedrijfsleven niet
terstond in de zakken van de arbeiders terecht zal komen. Zij krijgen gezamenlijk
een aandeel in het bedrijf; dat aandeel
krijgen zij echter niet zo maar in handen.
Het gaat naar een fonds, waar de arbeider het pas na zeven magere jaren uit kan
halen. Al die tijd staat het fonds onder
het beheer van de vakbonden, die op deze
manier miljarden in handen hopen te krijgen. En dan wel zullen zorgen dat daar
het nodige van in hun zakken terechtkomt.
In goed Nederlands heet dat de kat op
het spek binden. Het zou niet ondienstig
zijn de geschiedenis van de Amerikaanse
vakbonden er eens op na te slaan.
Hans Hermans

i, België
De China-reis van de heer Tindemans zit
er intussen weer op. Onze premier sprak
met de hoogste leiders van de Chinese
volksrepubliek, de voorman van de partij
Mao Tse-toeng en de eerste minister Tsjoe
En-Lai. Tussen België en China werden
akkoorden ondertekend betreffende onder meer de scheepvaart, de intellectuele
eigendom en de landingsrechten van Sabena in Peking. Op breder internationaal
vlak vormden Europa en de politieke en
militaire uitbouw van de Europese Gemeenschap veelal het onderwerp van de
gesprekken.

Gisteren nog confereren hoe het nu moet
met China, met Europa, met België, vandaag al weer verzonken zitten in de dagelijkse problematiek van de binnenlandse
politiek, ziedaar het ritme van de heer
Tindemans de jongste weken.
In eigen land roert intussen heel wat omtrent de sociale verkiezingen, die momenteel in vele ondernemingen aan de gang
zijn. De vakbonden bieden tegen elkaar
op omwille van de goede indruk bij de
werknemers, en zien in regeringsmaatregelen vaak politieke maneuvers om die verkiezingen te beïnvloeden. Zo vergaat het
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in elk geval de beslissing die de regering
begin mei trof om de prijzen voor twee
maanden te blokkeren. Onmiddellijk bleken heel wat belangengroepen er niet mee
akkoord te gaan. Het Verbond van Belgische Ondernemingen, de Middenstandsorganisaties en het Algemeen Belgisch
Vakverbond haastten zich om hun ongenoegen terzake bekend te maken. Het Algemeen Christelijk Vakverbond was dadelijk een gematigd voorstander van een
prijzenstop, wat verklaart waarom sommigen hierin een poging van de regering
zagen om met die maatregel haar positie
bij de sociale verkiezingen te verstevigen.
Uiteraard kan een dergelijke prijzenstop
slechts beperkte resultaten hebben: hij
verloopt eigenlijk te zacht, het publiek
merkt helemaal niets van een prijzenblokkering en, gewend geraakt aan steeds
maar hollende prijzen, betaalt het haast
stoïcijns gelijk welk bedrag. Al wordt volgens de resultaten van de Algemene Ekonomische Inspektie de prijzenstop behoorlijk nageleefd, van een psychologisch
effect op de bevolking kan men voorlopig
nog niet gewagen, en of er intussen een
sfeer gecreëerd wordt waarin gemakkelijk
over matiging van de inkomensstijging
kan worden gesproken, valt nog te betwijfelen. Het is overigens wel wat eigenaardig dat de regering nu tot een prijzenstop
beslist, daar waar ze vroeger, toen ze de
inflatie-erfenis van de regering Leburton
in handen kreeg, resoluut tegen een dergelijke ingrijpende maatregel gekant was.
Is ze zich wellicht plots bewust geworden
voorheen een schuine schaats te hebben
gereden, en wil ze nu opknappen wat er
nog op te knappen is? Wellicht niet. In
het kader van soepele relance-maatregelen lag het evenwel in haar bedoeling via
meer kredieten en ruimere fiscale voordelen bij investeringen de bedrijfswereld
nieuw leven in te blazen, om aldus ook de
werkloosheid in te dijken. Daardoor zou
natuurlijk de inflatie weer onafwendbaar
aangroeien, tenzij de prijzen geblokkeerd
werden ... en dat is precies wat de regering nu beslist te doen! Niet iedereen is
daarover gunstig gestemd. Vooral het
Middenstandsfront is in zijn wiek geschoten en verwijt de regering en in de eerste
plaats de heer Oleffe met die onverhoedse prijzenblokkering bezweken te zijn
voor de arbeiderssyndicaten, die daarmee
eten schrale Pyrrhnsoverwinninc hebben
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geoogst ... al is het dan toch maar alleen
het (christelijke) ACV dat van een absoluut noodzakelijke maatregel gewaagt en
de prijzenstop liefst over een langere periode uitgebreid zou zien. Het (socialistische) ABVV is gewoon tegen. Gedreven
door een vreemde opvatting van wat `oppositie-zijn' betekent, kant het zich nu
eenmaal tegen alles wat deze regering
plant of beslist. Kort voordien heeft het
zich ook radicaal verzet tegen regeringsvoorstellen omtrent de omvorming van
de Nationale Investeringsmaatschappij
tot een publieke holding met alle ontwerpen qua beheer, controle, kapitaalstructuur en dies meer. Er zal wel heel wat op
de huidige bewindsploeg aan te merken
vallen: ze mist waarschijnlijk voldoende
politiek ritme en ze tracht, temidden van
zovele hete hangijzers, zoveel mogelijk
conflicten te vermijden, hoofdzakelijk
door bereidwillig overleg en aangepaste
maatregelen. Maar het moet toch ook gezegd worden dat van de oppositie die we
nu beleven, weinig creatieve stimuli uitgaan.
Het puin rond het RIZIV kan gelukkig
worden opgeruimd. Na veel schermutselingen in de kringen die bij de gezondheidszorg betrokken zijn, heeft minister
van volkshuisvesting, de heer De Saeger
eindelijk een oplossing gevonden. De artsenfederatie van dr. Wynen werd gekortwiekt, maar behoudt niettemin acht zetels
in het RIZIV, terwijl het Algemeen Syndicaat van dr. De Brabanter slechts drie
zetels toegewezen kreeg. Werd die zure
appel reeds doorgebeten, rond de geneesheren en de gezondheidszorg blijven nog
vele problemen onopgelost: de numerus
clausus, de vestigingswet, de Orde van
Geneesheren en niet in het minst het tekort aan geld.
Het straatje van de communautaire betrekkingen lijkt ook nog steeds zonder
einde. Zelfs de fameuze gevechtsvliegtuigenaankoop komt al in hetzelfde daglicht
te staan: de Walen vóór de Mirage, de
Vlamingen vóór het Amerikaanse toestel. Over deze koop van de eeuw zullen
we maar weer niet te veel inkt laten vloeien. De beslissing ligt nog uitsluitend bij
onze regering, en moeilijk kan de keuze
niet meer zijn. De Noren en Denen en nu
pas ook de Nederlanders hebben zich duidelijk uitgesproken voor het Amerikaanse tuig ... de voordelen van de Franse
Mirage zullen behoorlijk tegen die van
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General Dynamics moeten opwegen, wil
België gerechtigd zijn om tot een aankoop
bij Dassault over te gaan. Onder het mom
van de Europese eenmaking flirten met
het toch al niet in Europese solidariteit
uitblinkende Frankrijk, zou de schijn wekken dat een taling wordt opgelaten om
de eendvogel te vangen ... en dat past hopelijk niet in de Tindemans-diplomatie.
Intussen zijn de taalproblemen in het
Brusselse nog lang niet van de baan. De
heer Anciaux van de Volksunie diende
reeds een wetsvoorstel in tot wijziging van
de taalwet van 1963. Deze wet kent aan
de Vaste Kommissie voor Taaltoezicht
duidelijk het initiatiefrecht toe om de
heersende toestanden in Schaarbeek te
doen ophouden. Wil die Kommissie evenwel geen annulatieberoep indienen bij de
Raad van State, dan kan de regering nog
sancties treffen. Toch gebeurde er vooralsnog niets. De regering en de Vaste
Taalkommissie volharden in hun pingpongspelletje, waarbij de verantwoordelijkheid besluiteloos van de ene naar de
andere partij wordt gekaatst. Schaarbeek
krijgt inmiddels alsmaar navolgers. Etterbeek richtte één van vier loketten in voor
de Nederlandstaligen, maar moest ze
toch weer sluiten, en gelijkwaardige plannen voor Vorst werden gelukkig ongedaan gemaakt. Wanneer wordt de stier
nu bij de horens gevat? TAK betoogt in
elk geval nog eens tegen de lamlendigheid terzake op 8 juni a.s. Misschien wordt
in de toekomst de bewering nog bewaarheid, die de heer Valeer Portier zopas uitte op het 38e Vlaams Nationaal Zangfeest, namelijk dat de vernedering van de
Vlamingen zo groot is, dat weldra de
lauwste Vlaming nog een extremist zal
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worden.
Een slechte economische toestand, inflatie, werkloosheid en dergelijke, worden
tegenwoordig vaak als argument uitgespeeld om het uitblijven van een oplossing voor andere netelige problemen te
verantwoorden. Daarmee blijft zelfs de
braafste burger in dit land niet tevreden.
In de onderwijssector schuilt er duidelijk
een addertje onder het gras. Als rechtmatige eisen op een beslissend moment worden weggewuifd, dan wordt ook daar de
toestand onhoudbaar. Op 23 mei staakten
leerkrachten uit alle netten op elk niveau
en te Brussel had een nationale betoging
plaats. Er wordt geijverd voor de uitvoering van een akkoord d.d. 5 december
1973, een eisenprogramma van 1974-1975,
een progressieve onderwijspolitiek, een
vooruitstrevend personeelsbeleid en onderhandelingen over de rationalisatie, en
tegen lichtvaardige hervormingsplannen.
Een gevuld programma, inderdaad. Vooral de onderwijsministers, de heren De
Croo en Humblet, moeten het de laatste
tijd ontgelden. Zo beleefde de heer De
Croo pas een vrij heftige interpellatie van
Volksuniesenator de heer Coppieters, die
fel van leer trok tegen schandalige benoemingen van ambtenaren zonder vereiste bekwaamheden. De ministers van
Nationale Opvoeding zijn -- naar verluidt — op nogal gortige wijze omgesprongen met de benoemingen volgens
partijaanhorigheden in plaats van capaciteiten. Zo verliest onze democratie uiteraard veel van haar pluimen ... het zal
beslist een mooie zaak zijn als het ontwerp
op de aansprakelijkheid van de ministers,
waarmee de huidige regering wel eens
uitpakt, er reëel doorkomt!
Helma Houtman-De Smedt
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De moderne samenwerking in
de spiegel van de affiche*
In deze studie peilt Max Gallo in de
eerste plaats naar de achtergronden van
onze samenleving, waarbij hij ons de affiche als een socioculturele spiegel voorhoudt. Twee revolutionaire polen bakenen de bestudeerde periode af: de Franse
revolutie van 1789 en de mei-revolte van
1968-1970.
Gallo beperkt zich evenwel niet tot
Frankrijk: de reprodukties, van een uitstekende kwaliteit en diversiteit, komen
uit de hele wereld. Dit maakt het boek
juist zo interessant: heel onze hedendaagse cultuur wordt aldus gecompileerd
aan de hand van een tot nu toe al te weinig bestudeerde bron, de affiche. Een
grote, supplementaire verdienste van het
werk is bovendien zijn historische gefundeerdheid.
Een eerste gedeelte behandelt de periode
1789-1848, tot aan de doorbraak van het
industriële wonder. Erg opvallend zijn
hier de utopieën. De ganse maatschappij
is nog wel doordrongen van christendom
en mystieke denkbeelden, doch stilaan
groeit een nieuwe eredienst, de 'religion
du progrès', het geloof in de onbeperkte
vooruitgang.
De `politieke' affiche is overheersend
agressief van toon, maar de affiches die
een produkt aanprijzen, moeten het hebben van een emotionele sfeerschepping:
Bonne Double Bière (± 1810) bv. pakt
uit met enkele prachtige geuniformeerde
soldaten in een idyllisch landschap. De
intrinsieke eigenschappen van het te verkopen produkt blijven in deze affiches

volkomen achterwege. Dergelijke conceptie is nog heel typisch voor een tijd
waarin het barokke, aristocratische leven
overheerst. De sub-cultuur (het volk van
de revolutie) is in deze periode nergens
te bespeuren.
Toch steken nieuwe sociale attitudes
stilaan de kop op. De bourgeoisie, die de
plaats van de adel heeft ingenomen, of
de imitatie ervan, triomferen in de affiches.
Dit leidt in de vijftig volgende jaren – tot
het einde van de 19de eeuw – tot een
complete metamorfose. De technische
evolutie van het industriële tijdperk ontreddert de archaïsche maatschappij. Geleidelijk komt de kritiek los, schuchter
maar niettemin onstuitbaar. De stad
wordt nu voorgesteld als het grote attractiepunt, waar allerlei consumptie-artikelen, als zovele bewijzen van beschaving, gekocht kunnen worden. In deze
stad overheerst de bourgeoisie-stijl en
men wil er breken met de religieus geïnspireerde gewoontes en de kerkelijke achterstelling van de vrouw. Terzelfdertijd
zien we ook het begin van een vluchtreactie: toerisme en natuurrecreatie krijgen geleidelijk meer belangstelling. Op
het einde van de eeuw is de affiche paradoxalerwijze opnieuw archaïsch en mythisch geworden, alhoewel de technologische en wetenschappelijke ontwikkeling
hoge toppen scheert. Het beeld is geworden tot masker en illusie; het wordt zuivere propaganda, die tot dromen aanzet.
Gallo betreurt dat het woord of de tekst
nagenoeg helemaal verdwenen zijn. Hij
beschouwt dit als de degeneratie van de
affiche-cultuur, waarbij nog alleen het

* Max Gallo, L'A f f iche – miroir de l'histoire, miroir de la vie, Robert Laffont, S.A.,
Paris, 1973, 315 pp.
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emotionele in de mens aangesproken
wordt, met uitsluiting van het rationele,
het met vrije wil kiezende, kortom het
menselijke bij uitstek.
In de nu volgende vooroorlogse periode
komen verschillende en soms erg contradictorische tendensen aan het licht. Er is
belangstelling voor het geweld, het antiklerikalisme steekt de kop op, er zijn het
antisemitisme enerzijds en het beroemde
`J'accuse' van Zola anderzijds. Sommige
affiches doen een rechtstreekse aanval op
de werkende klassen en het anarchisme.
Daartegenover staan dan weer de eerste
socialistische kranten, zoals het Italiaanse blad `Avanti', die bij voorkeur de viriliteit benadrukken.
De vrouw speelt tot dan toe slechts een
bescheiden rol: op affiches voor fietsen
mag zij de elegantie incarneren. Verder
poseren vooral de soldaat en een verscheidenheid aan mythologische figuren.
Ook de sport-voor-iedereen begint nu
stilaan in trek te komen en de bourgeoisie geeft hierbij natuurlijk weer de toon
aan: tennis, ski en paardrijden worden
dan ook vooral door haar beoefend. Het
gewaagde spektakel voor de rijkelui
wordt eveneens geafficheerd en een nieuwe moraal en nieuwe produkten (bier.
koffie en champagne) worden aangeprezen.
Ook de politiek krijgt door de affiche
een nieuwe dimensie:
`De affiche is een politiek middel geworden om de opinie te veroveren. Woorden
en beelden dragen het hunne bij om de
politieke polemieken te simplificeren en
te schematiseren'. (p. 119)
Het begin van de twintigste eeuw was tevens het begin van een politieke propaganda, die sterk beïnvloed werd door de
neo-romantiek, met haar ideeën over geboortegrond, vaderland, ras en nationale
tradities. Het nationalisme viert hier weldra hoogtij en de bevolking wordt meer
en meer opgezweept door affiches die onverpoosd `de andere' als schuldige aanwijzen.
Deze burgerlijke bloeiperiode culmineert
tenslotte in een totaal nieuw verschijnsel:
waar tot dan toe het woord, de esprit,
het theater overheersen, zal het beeld
(image) stilaan en steeds meer zijn rechten gaan opeisen, wat niet zelden zal leiden tot een veronachtzaming van de
tekst, en aldus ook tot een zekere ver-
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zwakking van de mededelingskracht.
Volgens Gallo `vervrouwelijkt' tevens deze maatschappij: hij bedoelt dat de producenten hun publiciteit in de eerste
plaats op de vrouw afstemmen. Zij gaat
immers een grotere rol spelen: ze wordt
politiek bewust, begint deel te nemen aan
het arbeidsproces en integreert zich langzaam in het sociale leven. Een nieuwe
verslaving volgt: de elegantie of de mode. Aan de man wordt er niet zoveel aandacht besteed: hij wordt geconditioneerd
tot nieuwe gewoontes zoals het roken.
waarbij deze imitatie van de bourgeoisie
allereerst moet worden gezien als een poging om te ontsnappen aan de klasse
waartoe men behoort (een beetje zoals
het huidig massatoerisme het toerisme
van de rijkelui heeft afgelost) .
De affiches bedoelen vooral de begeerte
op te wekken. Vandaar het doordringen
tot de intimiteit met publiciteit voor toiletpapier, vandaar ook, en vooral, de intrede van `sensuele' publiciteit: man en
vrouw worden gemakkelijk naakt voorgesteld. Ook het kind wordt als afficheobject gebruikt: alles is immers goed als
het produkt maar verkoopt. Op die manier verschuift het accent stilaan naar
het beeld toe, welke tendens door de opkomst van de film nog versterkt wordt.
Inhoudelijk wordt de periode van vóór de
Eerste Wereldoorlog vooral gekenmerkt
door een neiging tot mythologiseren: Icarus duikt weer op voor de promotie van
luchtvaartshows, maar ook de figuur van
de autorenner wordt met een waas van
mysterie omhangen, een verschijnsel
waaraan de neo-romantiek zeker niet
vreemd is.
De vorm wordt vooral door de eigentijdse kunst beïnvloed. Impressionisme en
expressionisme, naast Mode rn Style, doen
hun intrede in de affiche-grafiek, m.a.w.
kunst en industrie sluiten een publicitair
verbond. Het surrealisme met zijn kubistische uitlopers is tenslotte de regelrechte
weerspiegeling van het explosieve klimaat
dat Europa in deze jaren kenmerkt en
waardoor de bevolking aan doodsgedachten went en oorlogsrijp wordt gemaakt.
Dat deze oorlog voor het eerst een wereldoorlog is, verklaart Max Gallo vanuit de
rond de eeuwwisseling gegroeide internationalisatie, die zelf stoelt op de technische vooruitgang, waarin de elektriciteit
een overheersende rol speelt en waaraan
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de telecommunicatie de beslissende stoot
gaf.
Dan komt evenwel de grote breuk met
de tot dan toe vrij normaal verlopende
historische curve:
`Weldra zullen de affiches met hun reclame voor produkten of hun voorstelling
van girls nog slechts flarden papier zijn
op tot puin vervallen muren. Andere affiches zijn verschenen, die oproepen tot
offer, bloed en heldendom. Voor enkele
jaren wordt het produkt dat verkocht
moet warden, de dood.' (p. 180)
De conceptie en de voorstelling van de
affiche veranderen drastisch tijdens en
onmiddellijk na W.O.I. De oorlog laat
geen plaats meer voor nuances. Omdat
de rede overwonnen moet worden, komen we terecht bij onvervalste propaganda:
`Het affiche-maaksel wordt nog eenduidiger, de affiche spreekt niet meer, ze laat
zien en voelen. Eens moest ze aansporen
tot het kopen van een produkt, nu port ze
aan tot toewijding en offervaardigheid.
De rede ruimt het veld, de (zinnige) tekst
verdwijnt: gevoelens zijn de krachten die
doen bewegen ... sterke, agressieve, excessieve beelden.' (p. 185)
Doordat de affiche een dressuur geworden is, vinden we er in alle landen dezelfde grondidee in weerspiegeld: mannelijk
heroïsme naast vrouwelijke tederheid. De
propaganda steunt vooral op de traditionele cliché's vrouw, familie, haard en vaderland, waarbij het vaderland met de f amilie wordt geïdentificeerd. Toch blijkt
dergelijke propaganda niet altijd een onverdeeld succes te zijn. Zo moet bv. Engeland de dienstplicht invoeren omdat er
onvoldoende vrijwilligers zijn. Dit leidt
tot een nog bottere beeldpropaganda om
het individueel schuldgevoel aan te wakkeren: zoals de vrouw die met het geweer in de hand haar man de vraag stelt
Will you go, or must I?' (een tekst weliswaar, maar binnen welke beeld-context!).
Ook de haat en de verontwaardiging tegen de `vijand' moeten massief worden
aangewakkerd: in beide kampen worden
zijn sadisme en barbaarsheid uitvoerig
voorgesteld. Men zal echter wel altijd
vermijden de oorlogsverschrikking zelf
objectief weer te geven: het geweld en het
leed worden op de affiches steeds esthetiserend weergegeven.
In deze benarde oorlogssituatie heront-
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dekt de vrouw dat ze de `gelijke' is van de
man: zij wordt aangespoord om zijn
plaats in te nemen in de fabriek en op
het thuisfront.
Een van de belangrijkste verschijnselen
– zoniet het belangrijkste – dat in deze
periode ontstaat, is wel de ver doorgedreven mystificatie, om te beginnen met de
vliegtuigpiloot en de onderzeejager, voor
wie het doden op afstand een roemrucht soort sport is. Enkele jaren later
leiden mystificaties en simplificaties, door
hun brutale en moraliserende beelden, tot
een idealisering van de realiteit, waaruit
dan weer positieve en negatieve mythes
ontstaan. De personencultus steekt de kop
op en is de rechtstreekse voorbode van
het fascisme. Waar het kapitalisme als de
verantwoordelijke geldt voor het oorlogsgebeuren, beleeft men de opkomst van
revolutionaire (communistische en socialistische) denkbeelden, mede onder invloed van de Russische Revolutie van
1917. De na-oorlogse maatschappij is
aldus op weg naar een radicale polarisatie. De affiches prediken een volledig gemilitariseerde maatschappij, volledig buiten de werkelijkheid van hongerende kinderen, stempelaars en armoede, een werkelijkheid die slechts sporadisch afgebeeld
wordt. Het succes van de nieuwe ideologie is dan ook gemakkelijk te begrijpen:
het nationalisme zal het ideologisch cement zijn dat de ontevredenen samenvoegt. Dit is de ideale voedingsbodem
voor een fascisme dat steunt op religie en
mythologie. De nieuwe goden zijn `De
Staat die alles is, de Partij die een Orde is,
het Ras dat Heerst, de Macht die beslist.' (p. 217)
Het fascisme zal zelfs de oude proletarische thema's van de strijd tegen de corrupte bourgeoisie handig uitspelen. `Nazisme, staat dit niet voor nationaal-socialisme?' (p. 217)
De komst van de vreemde legers had in
Europa evenwel ook de na-oorlogse (na
W.O.I.) internationalisatie gestimuleerd.
De mensen schenen zich volop in het leven te storten, alsof de verschrikking in
een oogwenk vergeten was. Jazz en blues,
the American way of life doen hun intrede. De erkenning van deze vreemde
(zwarte) cultuur kondigt tevens het einde
van het kolonialisme aan. Ook de radio
bevordert de wereldomvattende communicatie. De oorlog is er evenmin in ge-
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slaagd het traditionele vrouw-patroon te
doorbreken. In de publiciteit verschijnt de
elegante, slanke vrouw: een perfect model dat de droom van iedere vrouw zal
worden, een nooit te bereiken ideaalbeeld
dat aanhoudend aanspoort tot kopen en
imiteren – een nieuwe slavernij en een
struikelblok voor de emancipatie.
Vooral in de stad creëert de sociale druk
een verlangen om de mode en vooral de
conventie te volgen, wat dan weer mogelijk wordt gemaakt doordat de massaproduktie de prijzen verlaagt. De opkomst
van de auto-industrie mag terecht een
mijlpaal worden genoemd, mede door de
ontzaglijke nevenindustrie en -bedrijvigheid welke zij in het leven roept. In de
luchtvaart overheerst het militaire nog
steeds, maar nu doet ook de burgerluchtvaart haar intrede: het begin van de demystificatie. De filmindustrie haakt in op
de algemeen groeiende sociale malaise
met o.a. de `Metropolis' van Fritz Lang,
een regelrechte aanklacht tegen de stedelijke beschaving die de mens wegdrukt.
In deze periode (tot 1945) valt het accent
echter op de politiek. Hitler en Mussolini
treden op als goddelijke figuren en maken
vooral indruk op de jeugd. Maar aangezien tegelijke rt ijd alle krachten samenwerken om de communistische revolutie
af te wijzen, kunnen zij beide ongestoord
en door de bourgeoisie gesteund hun slag
thuis halen. In Rusland komt eveneens
een personencultus tot bloei rond Stalin.
De affiches die nog met redelijke argumenten komen aandragen, kunnen niet
optornen tegen een fascisme dat steunt
op onredelijkheid en emotionaliteit. Hitler
begrijpt de mythevorming blijkbaar heel
goed, want dra wisselt hij het burgerpak
voor het militaire uniform, beladen met
een massa oogverblindende kentekens als
evenzovele symbolen. Het volk (massa)
wordt meegesleurd in een totaal nieuw
oorlogstype. Volk staat nu tegenover volk:
vernietigen is de eerste doelstelling geworden. De parachutist en de partizaan
worden in deze oorlog de nieuwue `mythologische' helden.
De affiches roepen al gauw op tot volksverbondenheid in de schaarste: recyclage,
zuinigheid, vrouwen aan de arbeid, inlevering van metalen, de geschiedenis herhaalt zich eens te meer. Terecht wordt
deze oorlog de oorlog van de propaganda
(vooral dan op de radio) genoemd. De
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Duitse propaganda toont de soldaat als
kindervriend. Daarnaast zien we groteske
voorstellingen van De Jood, van de zwarte Amerikaanse sergeant, afgeschilderd
als een kunstdief: allemaal elementen
waaruit tevens het racisme blijkt. Uit
angst zal de weerstand er lange tijd het
zwijgen aan toe doen, alhoewel iedereen
best weet dat de Joden-affiches slechts
een voorwendsel zijn voor de meest irrationele genocide.
Het redelijke woord in de affiche zal
echter stilaan weer opduiken, van zodra
men opnieuw afstand kan nemen van
passie en sentiment.
Na de oorlog hervalt men echter in de
traditionele affiche van omstreeks 1918.
Toch is de situatie grondig veranderd, en
wel vooral door de presentie van de
atoombom: dit is het tijdperk van de supermachten. Ondanks de affiche-campagne voor de vrede, waaraan kunstenaars
zoals Picasso hun medewerking verlenen,
blijft steeds het besef aanwezig dat het
tijdperk van het politieke wereldspel aangebroken is, waarin de wereldvrede altijd
precair zal blijven.
De meest moderne periode die Max Gallo behandelt, wordt gekenmerkt door de
ongebreidelde consumptie en een publiciteit die slechts daartoe aanspoo rt . Naast
één enkele affiche met een doodshoofd
en de bekende atoompaddestoel, vinden
we duizenden `gelukkige' affiches, die de
mens tot kopen en consumeren aanzetten. Zelfs de erotiek wordt een consumptieprodukt (sex-shops), temeer daar alle
reserve opgegeven werd wat de voorstelling van het menselijk lichaam betreft.
De wereld wordt niettemin bedreigd door
totaal nieuwe rampen van nooit geziene
omvang (vervuiling, hongersnood) en het
is precies dààr dat Max Gallo de vinger
op de wonde legt:
Wat ons echter treft is de afwezigheid
van propaganda over het thema van de
organisatie van de wereld: de massa-informatie ontbreekt waar het om de ernstigste wereldproblemen gaat. Nu en dan
even een flits op een bepaald probleem
gericht. Nauwelijks een paar affiches.'
(p. 284)
Die overvloed aan gelukkige' affiches is
propaganda voor slechts één levensstijl,
één wereld, de onze. De realiteit wordt
ook hier weer geweld aangedaan. Op vele
plaatsen is er aanhoudend oorlog, zoals
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bv. in Vietnam. De affiches hierover, samen met de mythevorming rond de Chinese en Cubaanse revoluties, worden
voor vele volkeren de rechtstreekse symbolen van hun strijd tegen het kolonialisme. Ook het neo-kolonialisme krijgt een
veeg uit de pan, maar de moderne publiciteit heeft voor deze contestatie een ongevaarlijke oplossing gevonden: handig
wordt de idealisering gekanaliseerd en
opgeslokt door de publiciteit, zodat we de
paradoxale toestand beleven van een contestatie die niet alleen gekanaliseerd, maar
tevens geassimileerd en misbruikt wordt
door de business. Ook en vooral in de politiek tiert de publiciteit welig: de president of politicus moet aan zijn kiezers
letterlijk verkocht worden.
Er wordt echter ook gereageerd tegen deze beeld-maatschappij. Vooreerst is er de
verwerping van de American way of life
door de vlucht in het `Oosterse'. Maar
ook hier heeft de mode ingegrepen: denken we maar aan de Mao-mode. Gallo
merkt terecht op dat er nooit een Hitlerof Stalin-mode is geweest: hier is de assimilatie dus weerom geslaagd. Anderzijds
zien we hoe de jeugd zich niet langer onbetuigd laat: plotseling ontdekken we op
de affiche een toevoegsel, met de stift of
de verfspray — een woordelijke vernietiging van de oorspronkelijke voorstelling:
`Dit onverwachte woord is een plotse
kloof tussen publiciteit en het subject. Deze kloof verbreekt de charme van het
beeld.' (p. 292)
Langzaam maar zeker krijgt het woord
opnieuw zijn recht en betekenis. Max
Gallo verheugt zich erover dat de beeldcultuur, op emoties gericht, verlaten
wordt voor het rationele van de tekst:
`Het is alsof de affiche, na een lange evolutie, tot haar oorsprong terugkeert. Het
zijn nog maar enkele woorden, het worden enkele zinnen en tenslotte een appèl.
Maar van woorden alléén. Een nieuw begin of een begin? Van de affiche? Van de
geschiedenis? Dat is de vraag. En ze is
beslissend.' (p. 293)
Ondanks de erg kritische beschouwingen
blijft Max Gallo toch altijd vrij objectief.
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Het enige wat ons bij de lectuur hinderde
was zijn al te uitgesproken voorkeur voor
de tekst in de affiche. Emoties zijn tenslotte toch ook inherent aan het menselijk wezen!
Op haast elke pagina wordt zijn tekst geillustreerd met kleurenreprodukties, van
bekende, maar ook van enorm veel onbekende en prachtige affiches. Met dit boek
geeft hij alleszins zelf het voorbeeld van
zijn pleit voor het herstel van het evenwicht tussen woord en beeld. Een boek
dat door zijn vakmanschap en `Griindlichkeit' het lezen en bezitten meer dan
waard is, zeker voor wie een bruikbare
synthese zoekt van de (sociale) geschiedenis van de laatste 200 jaar.
Het boek bevat tevens een Analyse Critique van de hand van Carlo Arturo
Quintavalle, een analyse die chronologisch de invloed van de kunst op de affiche, qua vormgeving, behandelt. Deze
tekst lijkt eerder bedoeld voor kunstkenners, maar het is alleszins verhelderend
te vernemen hoe het avant-gardisme door
de eeuwen heen steeds geassimileerd
werd door de industrie om tenslotte gemeengoed te worden. Een boeiende gedachte in een tijd waarin het experimentele hoogtij viert!
Guido Deboutte

De joden van Leeuwarden
Er zijn in Nederland vele plaatsen waar
vroeger vele joden woonden en waar er
nu haast geen meer zijn. Kleine gemeenten die door de trek naar de grote steden
lang vóór 1940 al ontvolkt waren geraakt en grote gemeenten, die eeuwenlang
befaamde centra van bloeiend joods leven
zijn geweest en die thans niet meer de
tien joodse mannen op de been kunnen
brengen, nodig om de joodse eredienst in
de synagoge doorgang te laten vinden. Die
tussen 1940 en 1945 zijn vernietigd. Kapot
gemaakt.
In De Joden van Leeuwarden' beschrijft
de ruim tachtigjarige H. Beem, wiens kostelijke boekje Uit Mokum en de Mediene.
Joodse woorden in Nederlandse omgeving
in Streven van november 1974 door mij

1 H. Beem, De Joden van Leeuwarden. Geschiedenis van een Joods cultuurcentrum.
Met een bijdrage van J. F. van Agt over `De synagogen in Leeuwarden en elders in
Friesland' en met een inleiding van Opperrabbijn E. Berlinger. Van Gorcum, Assen,
1974, 368 blz, prijs f 49,—.
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besproken werd, de opgang en de neergang van zo'n Nederlands-joods cultuurcentrum, de kille koudesj Leeuwarden,
volks voor `Kehillas Koudesj', de heilige
gemeente van Leeuwarden. Het is de geschiedenis van een van de oudste joodse
gemeenten van Nederland, het joodse
cultuurcentrum bij uitstek in noordelijk
Nederland, een geschiedenis, die reikt van
1645, toen het Provinciaal bestuur beval
de joden in Friesland te laten tellen, tot
aan 1965, toen het waardevolle interieur
van de grote Leeuwarder synagoge, overgedragen aan een Israëlisch kinderdorp,
tijdens een speciale dienst in dat Kefar
Batja plechtig werd ingewijd. Het is de
geschiedenis van de Hebreeuwse natie,
die na de burgerlijke gelijkstelling tot het
Nederlands Iraëlitisch Kerkgenootschap
werd, `waardoor de geschiedenis van Nederland tegelijk de geschiedenis wordt
van de Nederlandse Joden ... tot 1940'
(p. 169).
Deze geschiedenis is typisch voor de joden
van Nederland. Zij kwamen hier, vluchtend voor vervolgingen elders en ze vonden hier een plek waar ze, zij het soms
met lede ogen, tenminste werden geduld.
Hier hadden ze tenminste een deel van
een leven, ook al bleven de stedelijke
overheden gedurende de gehele achttiende eeuw gekant tegen de groei van de
joodse gemeenten. Maar ze groeiden, ze
bouwden synagogen, ze stichtten hun
pieuze en weldadige verenigingen, begroeven hun doden op hun speciale dodenakkers, oefenden de paar beroepen uit
die zij, uitgesloten van de meeste gilden
als ze waren, vermochten uit te oefenen,
leden dientengevolge meer dan de anderen onder een schrijnende armoe, maar
genoten bescherming van lijf en goederen, zoals ieder ander die zich metterwoon in deze streken had gevestigd. En
vergroeiden met dit nieuwe vaderland,
zozeer, dat zelfs maar weinigen van diegenen die zich dat financieel konden veroorloven, er tijdig toe overgingen elders
ter wereld een veilig heenkomen te zoeken, toen Nazi-Duitsland, zo vlak naast
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de deur, reeds lang zijn joden openlijk
vervolgde, isoleerde en deporteerde. It
can't happen here.
De heer Beem heeft een schat van informatie in dit boek verwerkt, gebruik makend van het archief van deze joodse gemeente, dat grotendeels kon worden gered. Beems boek steunt onder andere op
de gegevens van het Leeuwarder Memorboek, dat in 1710 in het Jiddisch werd
aangevangen. Het is in de oorlog verloren
gegaan, maar een klein deel van de inhoud
is toch voor ons bewaard gebleven, omdat
het voordien in andere publikaties werd
overgenomen. Tot ongeveer 1840 bleef
men de gegevens over het interne leven
van deze gemeenschap in het Jiddisch
schrijven, gegevens over groei en organisatie, invloed van de gemeenteleden, bestuursverkiezingen, armen- en ziekenzorg,
contacten met de overheid, etc. Ook de
notulen van kerkeraad en parnassijns (bestuurderen) na 1815 konden als materiaal
worden benut. Zonderling is het te lezen,
hoe in 1756 een conflict ontstond tussen
de bestuurderen en sommigen van de bestuurden over het functioneren van een
particulier ritueel badhuis, een mikwe,
terwijl in het Nieuw Israëlitisch Weekblad van 3 januari 1975 uitvoerig wordt
geschreven over een conflict tussen het
bestuur van de Nederlands Israëlitische
Hoofdsynagoge te Amsterdam en een aantal van de bestuurden te Buitenveldert in
verband met een weigering van het bestuur een mikwe te bouwen in Buitenveldert, omdat er een in gebruik is bij de
synagoge in de Jacob Obrechtstraat. Hoe
meer er verandert ... De geschiedenis uit
de laatste hoofdstukken van dit boek
heeft Beem van binnenuit meebeleefd, de
verscheurende gebeurtenissen uit de Nazitijd heeft hij aan den lijve ondervonden.
Deze laatste hoofdstukken zijn geschreven
met een terughouding die nochtans zijn
emotionele gebondenheid aan deze droevigste aller gebeurtenissen niet verbergen
kan. Van Nederlandse joden tot joodse
Nederlanders. En vice versa. Een leerzaam boek.
M. v. Tijn
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Sociale wetenschappen
Belgisch recht: Strafwetboek, Wetboek
van Strafvorderingen, Aanvullende wetten
Van In, Lier 1975, 545 pp, BF 250
Illich, Ivan, Némésis Médicale
Editions du Seuil, Paris 1975, 22 blz
Kaltenbrunner, Gerd. Klaus Hrsg., Zur
Emanzipation verurteilt
Herderbiicherei, Initiative 6, Freiburg/
Basel/Wien 1975, 190 blz, DM 8,90. Abb.
DM 6,90
Kernvraag 52, De vrouw in Hindoeisme,
Boeddhisme en Islam
Geest. Verzorging Krijgsmacht, Den Haag
april 1975, 42 blz, gratis
Konzelmann, Gerhard, Die Reichen aus
dem Morgenland
Kurt Desch, München 1975, 197 pp,
DM 24,—

Ad van Heeswijk (psycholoog), Ontwikkelingsonvrijheid bij leerlingverpleegkundigen
De Tijdstroom, Lochem, 69 pp.,
De auteur, als psycholoog werkzaam in
de gezondheidszorg in Tilburg, tracht na
te gaan in hoeverre de persoonlijkheidsontwikkeling van de leerlingverpleegkundigen tijdens de opleiding verandert,
en in hoeverre juist de werksituatie, de
`ziekenhuisadat', hierin een rol speelt.
Hij pleit voor een `moratorium', een betere bezinningsperiode. Jammer dat S.
niet tot een nauwere omschrijving, definiëring, komt van het begrip (on) vrijheid. Uit zijn scriptie wordt wel duidelijk dat hij, wat dat betreft, een ander
idee van vrijheid heeft dan Uw recensent; en zeker een ander ideaal van vrijheid.

Ik kan het dus met S. niet eens zijn,
noch in zijn uitgaansstelling, noch in
zijn conclusies.
Wel acht ik het kleine boekje uitermate
leerzaam en voor iedereen die iets te
maken heeft met leerling-verpleegkundigen (een kleine 40.000 in Nederland)
of met jong-gediplomeerden, warm aanbevolen. Van Heeswijk voelt n.l. heel
goed het probleem aan van de moeilijkheden die op dit gebied, zowel in de
A- als in de B-opleiding, tastbaar zijn.
P. Beijerbergen v. H. s. J.

Projektlijst. Projekten in het kader van
de technische samenwerking met ontwikkelingslanden. Uitgave van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1974, 81
blz., gratis.
In Streven, jrg. 27 (1974), p. 720 heb ik
de projektlijst besproken die de stand
per 1 september 1973 geeft. Deze nieuwe lijst geeft de stand per 1 september
1974. De post medefinanciering van particuliere, niet-commerciële projecten
geeft indirect een beeld van de relatieve
bijdrage van de kerken in Nederland
aan de ontwikkelingshulp. Deze projecten worden namelijk medegefinancierd
via de katholieke bemiddelingsorganisatie CEBEMO, de protestantse ICCO, en
de niet-kerkelijke NOVIB, waaraan overigens ook door leden van de kerken
ruime steun geboden wordt. Ofschoon
NOVIB het kleinste aantal projecten
heeft, is het van de drie organisaties het
meest bekend. Het volgende overzicht
geeft aan welk percentage van de in uitvoering zijnde projecten werd medegefinancierd via CEBEMO, via ICCO, of
via NOVIB, per 1 november 1971 en
per 1 september 1974:
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sept.
nov.
1974
1971
264
205
in uitv.:
47%
47%
CEBEMO
34%
37%
ICCO
19%
16%
NOVIB
196
85
voltooid
460
290
totaal
Volgens de laatste volkstelling zijn er
in Nederland 33% katholieken, 39%
protestanten en 27 % niet-christenen. De
relatief grote bijdrage van de katholieken hangt samen met het grote aantal
missionarissen in de derde wereld: 1174
in 1918, 3734 in 1930, 6293 in 1940,
8482 in 1969 en 7608 in 1972. In 1940
was 1 op de 565 Nederlandse katholieken missionaris, in 1972 1 op de 700. In
1972 was 10% van alle buitenlandse
missionarissen in de jonge kerken Nederlander.
Gelet op de relatief geringe omvang van
de post mede-financiering op de totale
begroting voor ontwikkelingshulp zou
men zich kunnen verkijken op het ontwikkelingswerk dat door missie, zending
en vrijwilligers verzet wordt. Prof. Zeegers van KAROSI heeft eens uitgerekend, dat in 1967 het werk van de missionarissen een waarde had van 1% van
ons nationaal inkomen, als zij het salaris
van een ontwikkelingsdeskundige zouden
ontvangen.
J. Auping
projecten

Dr. A. J. H. Thiadens, Ziekenhuis menselijk en modern. Rede ter gelegenheid
van de officiële opening d.d. 26-9-'74
van het Willem-Alexander Ziekenhuis te
's Hertogenbosch. Werkgroep 2000,
Amersfoort 1974, 25 blz.
In het kader van de stichting `ziekenhuis menselijk en modern' komt de
schrijver tot een verantwoorde en heldere historische beschrijving van wat er
al veranderd is in de afgelopen 8 jaar.
Hij knoopt daaraan, wat hij in de volgende 10 jaar verwacht en aanbeveelt.
In het licht van de in de samenvatting
vermelde `dreigende overbebedding in
de regio' wordt herstructurering en
`renovatie' wel nodig, om de beddenprijs
te halen waarschijnlijk.
Bij de metamurale integratie van het
ziekenhuis in de regio zijn een aantal
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potentiële nieuwe functies van het ziekenhuis, zoals gezondheidsvoorlichting,
dieetkeukens, woonruimte voor werkende jongeren, vermeld.
Samenwerking met verpleeg- en bejaardenhuizen wordt slechts voor de crèches
aangevoerd. `Crisisverwerking' geeft
slechts aanleiding tot fraseologie.
De democratiseringsgedachte leidt hier
tot de visie van de patiënt als medebestuurder in de gezondheidszorg. Misschien ook als medestervensbegeleider?
Het woord `syndroom' is geheel verkeerd
gebruikt op blz. 10.
Overigens een frisse mélange van rijp en
groen, zoals we van de schrijver al kennen, met een plaatje van Opland en twee
schema's.
J. H. van Meurs
Hans Bouma, red., De aarde is er ook
nog. Op zoek naar een ethiek van het
milieubeheer
Zomer & Keuning, Wageningen 1974,
205 blz., f 18,90
Hans Bouma is in gesprek met een aantal `deskundigen', voornamelijk theologen, op zoek gegaan naar een (bijbelse)
ethiek van het milieubeheer. Al vond
hij zelf dat het `bijzonder verhelderende
en opbeurende gesprekken waren', ik
heb er een heel andere indruk van over
gehouden. In hun verklaringen van de
oorzaken en de achtergronden van de
milieucrisis spreken de theologen elkaar
vaak tegen, wat hun niet belet dit met
grote beslistheid te doen. Nu men er
mijns inziens terecht aan verzaakt voor
andere ethische en morele problemen
pasklare oplossingen in de Bijbel te gaan
zoeken, wordt dit op een vrij naïeve en
vaak irrelevante manier toch nog eens
geprobeerd voor het ecologisch probleem, met overwegend een paar citaten
uit Genesis. De milieucrisis is ongetwijfeld ook een ethisch probleem waarvoor
de bijbelse en christelijke visie op mens
en wereld naar ik hoop enige inspiratie
kan leveren: maar dan niet omdat er in
de psalmen ook natuurpoëzie voorkomt
of omdat de wet voorschreef dat de
sabbatrust ook voor de huisdieren gold
en de landbouwgronden in de toenmalige cultuur elk zevende jaar braak moesten blijven liggen.
H. Jans
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Lawrence M. Brammer, Het helpende
contact. Vormen en functie
De Toorts, Haarlem 1974, 185 blz.,
f 22,50
Uit de titel (oorspronkelijk: The helping
relationship. Process and skills) is duidelijk dat dit boek handelt over relatievormen die helpend, c.q. therapeutisch
bedoeld zijn. De auteur beschrijft de
hele waaier van methodes, vaardigheden, doelstellingen waarmee helpers hun
eigen werkwijze kunnen opbouwen. Het
is een overzicht als voor universiteitscolleges: een beknopte, heldere, goed gestructureerde handleiding om de vaak
ver uiteen liggende `scholen' of benaderingen te situeren en bovendien een
leidraad om de praktijk te evalueren.
De auteur hoopt dat niet-beroepskrachten door zijn boek de nodige inzichten
en de beschreven vaardigheden zullen
verwerven. Daarvoor is zijn beschrijving
veelal te beknopt. Wel kunnen zij hun
studie en werkwijze erdoor beter structureren. Dat schrijft hij trouwens tegen
het einde van zijn werk heel precies: `Ik
hoop dat deze ideeën u zullen helpen
bij het aanboren van uw eigen bronnen,
een kader zullen vormen bij het denken over uw eigen ervaringen en u methoden zullen verschaffen om uw eigen
hulpvaardigheden te verbeteren'.
G. Boeve

Ged ragswetenschappen
Dasberg, Lea, Grootbrengen door kleinhouden als historisch verschijnsel
1975, 132 blz, f 16,50
Greenwald, Jerry, Tegengif, wees de mens
die je kunt zijn
De Toorts, Haarlem 1975, 184 blz, f 27,Mooy, Antoine, Taal en verlangen. Lacans theorie van de psychoanalyse
Boom, Meppel 1975, 263 blz, f 29,50
Sporken, Paul, Aanvaarding. Ouders en
hun geestelijk gehandicapt kind
Ambo, Bilthoven 1975, 126 blz, f 12,50
Strien, P. J. van (red.), Vervreemding in
de arbeid
Boom, Meppel 1975, 124 blz, f 13,90

Fien Driessen, Dagboek uit het ziekenhuis
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Dekker en van de Vegt, Nijmegen 1974,
196 pp, f 17,50
`Een unieke persoonlijke ervaring in
contrast met de ziekenhuisroutine' vermelden inleiding (dr. Michels) en cover.
Een eenvoudige 58-jarige vrouw ondergaat een darmoperatie en krijgt een A.P.
(tweede uitlaat). Ze tekent minutieus
haar hele ervaring op van de opname
in- tot het ontslag uit het universiteitsziekenhuis. Of de dokters toen al wisten
dat het kanker was, blijkt niet. Ze ontkennen het voor de operatie wel.
Later vraagt de patient er niet meer
naar.
De eerste helft vooral is zeer boeiend.
Alle ziekenhuiswerkers moesten dit boek
lezen, niet vanwege de kritiek (`U voelt
er niets van') is soms slechts waar!)
Echter ook als een soort 'medical audit'
oftewel intercollegiale toetsing. Het lijkt
me trouwens een goed ziekenhuis waar
de schrijfster lag, ook wat de begeleiding betreft.
J. H. van Meurs

Willard B. Frick, In gesprek met Maslow, Murphy, Rogers
Callenbach, Nijkerk 1974, 190 pp,
f 27,50, BF. 450
In een nogal verwarde inleiding stelt
Frick de humanistische psychologie voor
als de derde macht die opgekomen is na
het behaviorisme en de psychoanalyse.
In deze derde richting ziet hij Maslow,
Murphy en Rogers als de grote baanbrekers. De interviews die hij van hen
afneemt kringen rond de vraag: wat
voor mensbeeld steekt er achter de psychologische `scholen'. Frick is voldoende
vertrouwd met deze materie om de drie
geïnterviewden naar de kern van hun
eigen opvatting te brengen en de kritische bedenkingen aan te voeren die
nuanceringen, correcties en ook wel
twijfel doen uitspreken. Na de interviews volgt een essay van Frick zelf
over de gemeenschappelijke en de eigen
theorieën van de drie. Dit essay is een
goed gebouwde systematisatie, die nuttig is als achtergrond voor wat in de
interviews op een vrijere wijze ter sprake
komt.
Voortdurend begeven Frick en zijn ge-
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sprekspartners zich op meer wijsgerig
terrein. De psychologie levert de pragmatische gegevens, maar de aandacht
gaat telkens terug naar het mensbeeld
dat de auteurs zich gevormd hebben.
Nu is het wel boeiend eens te lezen hoe
deze mensen van uit hun psychologie
gaan filosoferen, maar een strenge,
grondige filosofie is er niet in te ontdekken.
G. Boeve

Brenda Thompson, Onderwijzen, hoe
leer je dat?
Het Wereldvenster, Baarn 1974, 219
blz. f 17,50
Dit boek is in de eerste plaats bedoeld
voor de kersverse onderwijzer, die vol
enthousiasme de basisschool instapt en
dan kennis maakt met de twee grote
problemen: orde en organisatie.
Ook is het werk geschreven voor de studenten van de Pedagogische Akademies:
de opleiding is in het algemeen nog te
theoretisch. Voor hen zijn deze praktijkervaringen ook waardevol. Op de derde
plaats is het boek bedoeld voor leraren
bij het Middelbaar Onderwijs: zij kunnen zo de achtergronden van het basisonderwijs leren kennen en dus de voorgeschiedenis van hun leerlingen. Waardevolle informatie voor alle mensen die
dagelijks met kinderen omgaan en m.i.
daarom ook een boek voor de ouders,
die tegenwoordig toch zoveel mogelijk
bij de school betrokken worden en op
deze manier wat meer te weten kunnen
komen over de organisatie en nieuwe
onderwijsmethoden.
Het boek leest erg prettig. De inhoudsopgave is een duidelijk en uitgebreid
overzicht van alles wat behandeld
wordt. Hoewel grote stukken regelrecht
uit het Engels vertaald konden worden,
is het boek wel degelijk bewerkt en helemaal van toepassing op het moderne
Nederlandse onderwijs. Achterin vindt
men een literatuurlijst met Nederlandse
uitgaven.
Lucienne Beentjes

Christy Brown, Met mijn linkervoet. De
strijd voor zelfexpressie van een zwaar
gehandicapte
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Lemniscaat, Rotterdam/Denis, Borgerhout 1974, 138 pp, BF 230
Hoe ziet de wereld van een zwaar gehandicapte er uit? De meesten van ons
kunnen niet meer dan er naar raden.
In dit boek wordt hij open gelegd, helder, sober, zonder sentiment. Christy
Brown beschrijft zijn lichamelijke en
geestelijke ontwikkeling als een uitbreken uit de gevangenis van verlamming
(athetosis) en afzondering. Het boek is
in 1954 in het Engels uitgegeven (My
left foot). Twintig jaar – en veel discussies over abortus en euthanasie – later
heeft het nog gewonnen aan betekenis.
Zonder het uitdrukkelijk te bedoelen
leert Browns levensverhaal ons hoe ontzaglijk afhankelijk de mens is van de
liefde van zijn naaste.
G. Boeve

Lorna Wing, In zichzelf gekeerd. Voor
ouders en opvoeders van het autistische
kind
Lemniscaat, Rotterdam/Denis, Borgerhout 1974, 160 pp, BF 265
Autisme is de naam voor een heel bepaalde handicap die vanaf de eerste
levensjaren optreedt. S. is van oordeel
dat er geen beknopte definitie van te
geven is en dat slechts een omstandige
beschrijving van het gedrag de handicap
nauwkeurig kan aanduiden. Tot nog toe
heeft de wetenschap nauwelijks iets ontdekt over de oorzaken of de therapie.
Dit boek is een heldere, praktische handleiding om autistische kinderen vooruit
te helpen. Al is het bedoeld voor ouders
van autistische kinderen, het bevat heel
wat raadgevingen die zonder meer in
alle opvoeding zijn toe te passen. Lorna
Wing is arts en haar grote ervaring blijkt
op iedere bladzijde. Om het even wie
kan door het lezen van dit boek zijn
houding tegenover kinderen en meer bepaald tegenover gehandicapten verbeteren.
G. Boeve

Jean G. Lemaire, Echtpaartherapie
Lemniscaat, Rotterdam/Denis, Borgerhout 1974, 205 pp, BF 392
Zelden komt uit het Franse taalgebied
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een verhandeling over gezins- of echtpaartherapie. Vandaar dat wij met
nieuwsgierigheid de lezing begonnen van
dit in 1971 uitgegeven werk `Les thérapies du couple'.
In de bibliografie zagen we al de grote
namen van de Angelsaksische schrijvers
op dit domein vermeld en we waren benieuwd hoe de Franse rationele geest
die zou benaderen. We zijn wat ontgoocheld, want Lemaire's bespreking van
de verschillende methodes is niet veel
meer dan een aanduiden van enkele
voor- en nadelen bij individuele of gezamenlijke behandeling van de partners.
Die teleurstelling is dan weer ten dele
goedgemaakt door het derde deel van
het boek waarin Lemaire verslag uitbrengt over zijn eigen ervaringen en zijn
bezinning erop. De redenen waarom ook
dit deel niet volledig voldoet, zijn: - dat
de auteur niet los komt van de psychoanalytische benadering, - dat hij te veel
aspecten te kort en abstract behandelt,
- dat hij een psychoanalytische vaktaal handhaaft tot in het belachelijke
(bv. `vrees de genegenheid van de partner te verliezen' heet `depressieve reactie
door verlies van het geïntrojecteerde object') . Op enkele plaatsen moet ook de
vertaler de draad kwijt geraakt zijn, zodat men vergeefs gaat raden naar de
oorspronkelijke zin. Wie geen psychoanalyse gestudeerd heeft zal m.i. slechts
enkele passages met nut lezen, zoals het
overzicht van diagnose-vragen (p. 127128) of de vormen van ingrijpen (p.
137).
Het is uiteindelijk jammer dat een therapeut met zo'n rijke ervaring, en zo'n
grote openheid tegenover allerhande
vormen van therapie, niet meer afstand
kon nemen van zijn eigen vorming en
zich niet beperkt heeft tot het hoofdonderwerp van zijn boek: Het gezamenlijk gesprek.
G. Boeve

E. Craig, P.S. u begreibt me toch niet.
Lief en leed met (heel) moeilijke kinderen
Lemniscaat, Rotterdam/Denis, Borgerhout 1974, 213 pp, BF 265
Wanneer een huismoeder onderwijs gaat
geven aan vijf bijzonder moeilijke, ge-
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stoorde kinderen en haar relaas geeft
van het eerste jaar, weet je vaak niet of
je moet lachen of huilen. Je kijkt toe
hoe in ieder kind een eigen persoon zich
langzaam, zo langzaam loswroet uit zij ni
gevangenschap. Je vindt ze meelijwekkend, onmogelijk, ontwapenend, verrassend begaafd. Je ontmoet ook een vrouw
die met benijdenswaardige rust en genegenheid contact bouwt met iedere
`leerling'. Soms ziet zij zelf niet hoe
goed ze slaagt; dan slikt ze weer haar
ontgoocheling in. En iedere lezer zal
haar dankbaar zijn als hij iets van haar
hoop en vertrouwen op zich voelt overstromen.
G. Boeve

Ann Faraday, De positieve kracht van
het dromen
H. Nelissen, Bloemendaal 1974, 293 pp,
f 19,75
Dit boek dat in 1972 in het Engels werd
uitgegeven onder de titel Dream Power,
begint met een paar hoofdstukken over
het laboratoriumonderzoek van slaap
(In Streven, december 1969, is dit on
derwerp behandeld door A. Bauchau:
De nachtelijke activiteit van de hersenen.)
Tegen deze achtergrond schetst de auteur de droominterpretatie van Freud,
Jung, Hall en Perls. Zij toont scherp
het ontoereikende aan van Freuds benadering, haalt bij Jung en Hall enkele
bruikbare elementen en stelt Penis Gestalttheorie voor als de beste methode
om dromen `bruikbaar' te maken. Op
een aantal details van haar analyse valt
wel wat aan te merken, maar haar globaal waardeoordeel is juist: de droom is
een boodschap aan mezelf in een taal
die slechts voor een klein gedeelte de
taal van het waakleven is en voor het
grootste gedeelte een beeldspraak die
probeert een totale perceptie te vertolken van mezelf in een situatie.
In de tweede helft van het boek werkt
S. haar eigen kijk op dromen en hun
interpretatie verder uit. Ze onderscheidt
drie niveaus die afzonderlijk of gelijktijdig in een droombetekenis voorkomen:
1. hoe zie ik de buitenwereld; 2. hoe zie
ik mezelf in de buitenwereld gespiegeld,
3. hoe zie ik mezelf binnenin? Ieder van
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deze niveaus illustreert zij met een overvloed van voorbeelden.
Een paar bedenkingen dringen zich op.
Vooreerst warden bij veel dromen meerdere interpretaties gegeven of zijn meerdere betekenissen mogelijk, zodat de indruk van glibberig terrein en louter gissingen nooit helemaal weggenomen is.
Ten tweede is veel van wat Faraday uit
dromen opdiept reeds aanwezig in het
bewuste leven van haar patiënten of in
haar eigen leven; om er conclusies of
betekenissen uit te halen is de weg via
de droom niet nodig. Veel mensen zullen door bezining en gesprek over hun
bewuste leven meer en vooral veiliger
zelfkennis verwerven dan door droomanalyse.
Toch is het boek een goed geargumenteerde hypothese en de methode is geloofwaardiger dan de analytische verklaring. Wanneer ze onwaarschijnlijk wordt
komt dit juist door een overhellen naar
de analytische uitleg. Bij mij heeft het
boek merkwaardigerwijze zowel de analytische methode als die van S. (Gestalt)
wat gedemythologiseerd en mijn vertrouwen versterkt in de bewuste bezinning en in het gesprek `zonder methode'.
Maar wij dromen nu eenmaal. En het is
alleen maar wijs deze stukken van ons leven niet als onnutte dingen naast ons te
laten liggen. Als we de taal van dromen
nog steeds niet verstaan, is een ernstige
poging tot ontcijferen welkom, ook als
ze nog niet sluit als een bus.
G. Boeve

Politiek
Bartsch, Gunter, Revolution von rechts?
Herderbiicherei, Freiburg 1975, 287 pp,
DM 7,90
Debroey, Steven, Kaunda. Grondlegger
van een christelijk humanisme in Zambia
De Vroente, Kasterlee 1975, 260 pp,
BF 300
Internationales Recht and Diplomatie,
Volksrepublik China - Sowjet-union 19641972
Wissenschaft and Politik, Köln, s.d., 376
pp, DM 65,
McInnes, Neil, The Communist Parties
of Western Europe
Oxford University Press, London 1975,
222 pp, £ 5,—
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Muller-Romer, Dietrich (inl.), Die neue
Verf assung der DDR
Wissenschaft and Politik, Kdln 1974, 112
pp, DM 10,—

C. E. M. Struyker Boudier e.a., Politieke Dissidenten
Ambo, Bilthoven 1974, 141 pp, f 12,50
In samenwerking met Amnesty International werd in december 1973 te Nijmegen een symposion gehouden onder
de titel `politieke dissidenten'.
De publikatie onder de zelfde titel is een
direct gevolg van deze bijeenkomst. Een
tiental min of meer bekende auteurs behandelen een aantal aspecten van het geweldgebruik door staten, het gaat daarbij
in de eerste plaats om het geweldgebruik
van de staat t.o.v. de individuele burger.
Met de regelmaat van de klok wordt
men met dergelijk geweld geconfronteerd
via de massacommunicatiemedia als radio en T.V.. Men betracht daarbij vaak
`de neutraliteit' of stelt het voor als het
kleinere ongemak als het gaat om zgn.
bevriende naties, brengt geweld breed
uit wanneer het politieke systeem minder in de markt ligt.
De publikatie `politieke dissidenten'
tracht echter een zo evenwichtig mogelijk beeld te geven door de verwijten (en
feiten) over het gebruik van geweld
door staten zo gelijk mogelijk over links
en rechts uit te smeren en tegelijk antwoord te vinden op de vraag waarom
geweld verkeerd is.
Een belangrijk vraagstuk blijft in deze
publikatie echter onderbelicht, n.l. waarom wordt geweld geaccepteerd?
Belangrijker misschien nog: hoe is het
mogelijk dat in deze tijd (dus niet in de
Middeleeuwen zoals wel in de publikatie
wordt aangesneden) praktisch het overgrote gedeelte van de Westeuropese bevolkingen nog het rechtvaardige geweld
als uitgangspunt neemt. Het rechtvaardige geweld, het rechtvaardige martelen
heeft o.m. een emotionele en een rationele dimensie; de auteurs trachtten de
rationele dimensie te omschrijven en te
kritiseren, de emotionele dimensie blijft
geheel buiten het gezichtsveld. Het is
m.a.w. erg jammer dat zoweinig aandacht wordt besteed aan de analyse van
de relatie samenlevingsstructuur en be-
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hoefte aan geweld zowel bij machthebbers als bij de eenvoudige burgers.
F. Nieuwenhof

Herman de Lange, Het moderne oorlogssysteem en de vrede
H. Nelissen, Bloemendaal 1975, 144 pp.
f 17,90
Het centrale thema van dit niet altijd
even objectief geschreven boek is, dat
gedurende de afgelopen decennia de nationale staat en de maatschappijen in hun
organisatiestructuur en in hun werking
steeds meer zijn vermilitariseerd, dank
zij de frequentie van wereldoorlogen en
een aantal regionale oorlogen en een permanente politiek van oorlogsvoorbereiding. Deze ontwikkeling wordt volgens
de auteur onder andere zichtbaar aan
de opvattingen die er thans bestaan over
de aard van de internationale politiek en
over de wijze waarop men internationale
politiek moet bedrijven. Een symptoom
van deze vermilitariseringstrend is voorts
de voortdurende bewapeningspolitiek van
nationale staten, die het meest dramatisch tot uiting komt na 1945 in de internationale bewapeningswedloop.
L. L. S. Bartalits

Lois Mitchison: De Chinese revolutie
Leopold, Den Haag 1974, 124 blz.
Er zijn bijna 800 miljoen Chinezen; dat
is ongeveer een kwart van de wereldbevolking. In vergelijking tot het belang
en de uitgestrektheid van dit land is er
in Nederland over het algemeen maar
betrekkelijk weinig bekend over de recente geschiedenis van China. De culturele revolutie en het huidige bewind
beschrijft de auteur vanuit de historische
achtergrond: zoals de ineenstorting van
het keizerrijk, het ontstaan van de republiek onder leiding van Sun Jat-sen en
de factoren die hebben geleid tot de nederlaag van de Kwamintang en tot de
overwinning van de communisten in
1949.
L. L. S.

Bartalits

Margret Boveri, Die Deutschen and der
Status quo

R. Piper and Co. Verlag, Munchen 1974,

160 pp., DM. 10,–
De schrijfster analyseert in dit goed gedocumenteerd en vlot geschreven boek de
geschiedenis van Duitsland sinds 1945.
In het middelpunt staat daarbij de door
de overwinnaars in de tweede wereldoorlog tot stand gebrachte verdeling van
Duitsland. Deze realiteit leerden de Westduitsers eerst na 1969 te accepteren. Vervolgens worden voortreffelijk de verschillende stadia van het denkproces in
de Bondsrepubliek onderzocht: van het
postulaat Wiedervereinigung' tot het postulaat van 'nicht-Wiedervereinigung' van
Duitsland.
L. Bartalits

J. C. Kuiper, De angst der patriotten.
Tendensen in de Westduitse politiek
Van Gorcum, Assen 1973, 133 pp,
f 19,50
Dit boek is een journalistieke beschrijving, door een in Bonn werkzame Nederlandse verslaggever, van de naoorlogse ontwikkelingen in de Bondsrepubliek. De Westduitse samenleving wordt
naar de mening van de auteur over het
algemeen beheerst door de angst: in het
bijzonder door angst voor het communisme, het socialisme, de democratie en
de toekomst. Het resultaat van deze, in
politiek en sociaal opzicht, tragische ontwikkeling is een toenemende verstarring,
politieke apathie en gebrek aan tolerantie.
L. L. S. Bartalits

Gerd-Klaus Kaltenbrunner, Hrsg., Die
Herausforderung der Konservativen.
Absage an Illusionen.
Verlag Herder, München 1974, 192 pp.
DM 8,90

In dit boek onderzoeken acht auteurs de
mogelijkheden van een herleving van de
conservatieve politiek en theorie. In het
bijzonder worden de problemen onderzocht in hoeverre conservatieve opvattingen op economisch, politiek en sociaal
gebied een alternatief kunnen vormen
voor het socialisme en het communisme.
L. L. S. Bartalits
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Geschiedenis
Lauryssens, Stan, Opmars naar het Vierde
Rijk
Wetenschappelijke Uitgeverij, Amsterdam
1975, 253 blz, f 27,50

Ir. C. E. P. M. Raedts m.i., De opkomst, de ontwikkeling en de neergang
van de steenkolenmijnbouw in Limburg
(Serie: Maaslandse Monografieën no
18), Van Gorcum en Co, Assen 1974,
VII, 239 blz., prijs f 32,50, geb.
bij int. op de hele serie resp. 27,50 en
f 35,--

f

f 40,—,

Nu de laatste mijnen gesloten zijn en
aan de steenkolenmijnbouw in Nederland een - voorlopig? - einde is gekomen, heeft Ir. Raedts met het schrijven
van dit boek allen aan zich verplicht,
die in de industriële geschiedenis van ons
land en in het bijzonder in de streekgeschiedenis van Zuid-Limburg zijn geinteresseerd.
Vanzelfsprekend ligt de periode van de
limburgse mijnindustrie nog te kort achter ons om in al zijn aspecten en achtergronden beschreven te kunnen worden.
De auteur zelf wijst er in zijn voorwoord op dat `de demografische, politieke, culturele, sociale en godsdienstige
ontwikkelingen wellicht onvoldoende of
nauwelijks aan bod zijn gekomen. Daarnaast is geen aandacht besteed aan de
mijnbouwtechnische ontwikkeling, de
medische verzorging, het ontstaan van
de toeleveringsbedrijven, de geschiedenis van de vakorganisaties en zo meer'
(blz. VII) .
Inderdaad, het werk van Raedts heeft
onvermijdelijk een voorlopig karakter.
Latere historici met meer archiefmateriaal tot hun beschikking zullen hem aanvullen, wellicht hier en daar ook tegenspreken. Als eerlijke geschiedschrijvers
zullen zij Raedts dankbaar zijn, gedachtig het woord van Lacombe: `Je tiens
qu'on est le disciple des hommes que
l'on contredit, autant que celui des hommes que l'on répète.'
Het zou intussen geheel onjuist zijn de
dankbaarheid jegens de auteur aan toekomstige historici over te laten. Ook
wij, tijdgenoten, zijn Ir. Raedts grote erkentelijkheid verschuldigd voor dit boek,

dat hij schreef met een grondige en gedetailleerde kennis van de geschiedenis
van de mijnbouw in het algemeen en
van Zuid-Limburg in het bijzonder. Als
oud-directeur van de Oranje-Nassaumijnen is zijn eigen levensgeschiedenis met
die van de mijnbouw nauw verweven.
Dit boek is - voorzover ons bekend de uitvoerigste publikatie die de auteur
totdusver het licht deed zien. Hoezeer
hij de aangewezen man was om deze
eerste schets van de Zuid-Limburgse
mijnbouw te geven, bewijst de opsomming van bijna 100 kleinere publikaties
van zijn hand in het literatuur-overzicht.
Ir. Raedts kon bij het schrijven van dit
boek niet alleen putten uit een rijk arsenaal van kennis, maar hij is ook een
boeiend verteller. Zijn boek is een
goed verhaal dat men met genoegen
doorleest.
Wij willen tenslotte nog graag een wens
uitspreken: wij hopen dat bij een volgende druk het boek zal worden uitgebreid
met een register van personen en zaken.
Dat zal de bruikbaarheid zeker verhogen en voorzien in de zo vaak gevoelde
behoefte om `eens even wat op te zoeken'.
F. J. C. J. Nuyens

Mijn leven - memoires van Mindszenty
Amsterdam Boek, Amsterdam 1974, 350
pp.
Het leven van Jozsef Kardinaal Mindszenty wordt getekend door een reeks politieke conflicten en de daaruit voortvloeiende vervolgingen.
Deze eerlijke en moedige Kardinaal is
naar alle waarschijnlijkheid bewust een
omstreden figuur in zijn land en de katholieke wereld geworden. Uit Kardinaal
Mindszenty's memoires blijkt, dat hij,
ondanks gevangenschap en verbanning,
zijn koppigheid en starheid van denken
heeft behouden.
L. L. S. Bartalits

Frederic V. Grunfeld, Het gezicht van
Hitler-Duitsland
H. J. W. Becht's Uitgeversmaatschappij,
Amsterdam 1975, 374, pp, 1 49,50
De Amerikaanse cultuur-filosoof Grun-
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feld, die dit boek – met een voorwoord
van de bekende Britse historicus Hugh
R. Trevor-Roper – over Duitsland van
de jaren twintig en dertig samenstelde,
heeft zich onder andere toegelegd op de
cultuurpolitieke en ideologische aspecten.
Daardoor heeft hij op zeer instructieve
wijze het contrast tussen de creatieve aspecten van de Weimar-republiek enerzijds en de barbaarse `cultuur' van het
Nazi-Duitsland anderzijds aan het licht
gebracht.
L. L. S. Bartalits

Raymund Kottje and Bernd Moeller,
Hrsg. Oekumenische Kirchengeschichte.
Band II. Mittelalter and Reformation
mation
Matthias-Griinewald-Verlag/Chr. Kaiser
Verlag, Mainz/Munchen 1973, 472 pp,
DM. 39,—
Dit tweede deel van de oekumenische
kerkgeschiedenis verscheen drie jaar na
het eerste, en is qua opzet niet gewijzigd.
Aan dit deel hebben vier katholieke en
vier evangelische auteurs meegewerkt,
op een Deen na allen Duitsers. Het boeiende van een dergelijke aanpak is dat
schrijvers van verschillende confessies
garant staan voor elkanders bijdragen, al
grijpen zij meermalen de hun geboden
kans aan om verschil van mening ter
plaatse in voetnoten tot uitdrukking te
brengen. Zulks ligt voor de hand, waar
belangrijke delen over de reformatie
door een katholiek, en het deel over de
contrareformatie door een protestantse
auteur werden geschreven. Wat dit laatste betreft valt de gebruikelijke proef op
de som niet onverdeeld gunstig uit, als
men leest hoe het beeld van de jezuietenorde en haar stichter geschetst is.
Ook het overzicht van het protestantisme in de Nederlanden is weinig genuanceerd en erg beknopt, hetgeen weinig verwonderlijk is in een werk waarin
ten onrechte zoveel nadruk ligt op
Duitsland.
Een uitvoerige bibliografie, een lijst van
vreemde woorden met verklaring, en een
naam- en plaatsregister besluiten dit
fraai uitgegeven boek.
P. Begheyn
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A. von Brandt, Werkzeug des Historikers. Eine Einfuhrung in die historischen
Hil fswisenscha f ten
7. veranderte and erweiterte Auflage,
Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart/Berlin/Min/Mainz 1973, 206 blz, ill., DM
10.—
Betaalbare en handzame handboeken
zijn voor historici onmisbaar. Deze
pocket is er zo een, en geeft een goede
inleiding op de historische hulpwetenschappen. Beknopte zakelijke hoofdstukken, literatuuropgaven, illustraties en een
register tezamen maken de aanschaf van
dit in eerste instantie op Duitse lezers
afgestemde boekje zinvol.
P. Begheyn

Helmar Junghans, Hrsg. Die Reformation in Augenzeugenberichten
Mit einer Einleitung von Franz Lau
Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1973, 538 pp, DM. 10,—
Inzicht in een bepaalde periode, zeker
waar deze het scharnier vormt in de geschiedenis der menselijke samenleving
en beschaving, is vaak eerder te verkrijgen via nauwkeurige lezing van eigentijdse bronnen dan via een algemeen geschiedkundig overzicht, dat meestal veel
later werd geschreven. Dit boek biedt
zulk een mogelijkheid, en geeft een voortreffelijke selectie van teksten, niet alleen
afkomstig van leidinggevende personen
en kringen in kerk en maatschappij,
maar juist ook van het `gewone volk'.
Het boek besluit met een tijdtabel, bronnenlijst en register.
P. Begheyn

Horst Duhnke, Die KPD von 1933 bis
1945
Kiepenheur & Witsch, Köln 1972
De strijd van de KPD tegen de republiek van Weimar wordt door Horst
Dunke beschouwd als een der oorzaken
voor de ondergang van de republiek en
als nederlaag van de KPD zelf. Van uit
dit uitgangspunt schikt Duhnke zich in
de rij van anti-communistische Westduitse historici. Duhnke vertrok in 1947
Naar Noord Amerika waar hij, na stu-
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die o.m. in Berkeley, zijn kost verdient
als Associate Professor aan het California State College.
De publikatie was oorspronkelijk een
dissertatie, die door de auteur verder
bewerkt en in het Duits vertaald werd.
Duhnke is dus bepaald geen vriend van
het communisme: de KPD is anti-democratisch, wil een linkse dictatuur en is
daardoor wegbereider van het geweld
van rechts. De NSDAP is daarom niet
zozeer een verschijnsel van politiekeconomische aard dan wel een cultureelideologische reactie op het gedram van
links.
Duhnke smeert de fouten en gebreken
van de KPD breed uit: weigering tot
samenwerking met de sociaal-democraten, miskenning van het gevaar van de
NSDAP, gebrek aan soepelheid binnen
het raam van de volksfrontpolitiek en
last but not least de onderhorigheid
aan de Communistische Partij van de
Sowjet Unie.
Interessanter dan het vaak versleten
anti-communistische jargon is echter dat
Duhnke er in geslaagd is belangrijk en
weinig bekend feitenmateriaal te verzamelen over de linkse oppositie binnen
en buiten het Reich tegen het regime
van Hitler.
Het veelal gangbare beeld van de 'passieve Duitse bevolking' tussen '33 en
1945 wordt hiermee doorbroken.
F. Nieuwenhof

Hartmut Elsenhaus, Frankreichs Algerienkrieg 1954-1962
Carl Hanser Verlag, München 1974,
908 pp, DM 39,—
In het voorjaar van 1958 werd de Vierde Republiek aangevreten door de Algerijnse oorlog. Deze oorlog was volgens de auteur een essentieel aspect van
de crisis in de Franse geliberaliseerdkapitalistische wereld, zoals de Vietnamese oorlog onderdeel uitmaakte van de
crisis in de Verenigde Staten. Dat de
Gaulle in Frankrijk aan de macht kon
komen, was te danken aan de steun die
hij kreeg van de militairen.
L. L. S. Bartalits

Godsdienst
Basisgemeenschappen
Concilium 11, jrg. no. 4, De Horstink,
Amersfoort 1975, 125 blz, f 10,90
Bergen, L. F. M. van, Licht op het leven
van religieuzen. Sannyasa — Dipika
Thoben Offset, Nijmegen 1975, 408 blz
Beuve-Méry, Hubert e.a., Taizé. Le concile des jeunes. Pourquoi?
Les Presses de Taizé, Diffusion: Le Seuil,
Paris 1975, 155 pp
Gispen, dr. W. H., Over Bijbelgebruik
Kok, Kampen 1975, 95 blz, f 8,90
Naastepad, Th. J. M., Salomo
Kok, Kampen 1975, 80 blz, f 7,90
Naastepad, Th. J. M., Jona
Kok, Kampen 1975, 91 blz, f 8,90
Yadin, Yigael, Hasor
Weidenfeld and Nicolson, London 1975,
280 ill., £ 5,25
Wunderli, dr. med. Jurg., Schritte each
innen
Herder, Freiburg 1975, 184 pp, DM 24,—

Rien Poortvliet, Hij was een van ons
Van Holkema & Warendorf Semper
Agendo, Apeldoorn/Bussum 1974, 124
blz. ill. f 95,De bekende Nederlandse illustrator Rien
Poortvliet heeft in ruim honderd schilderijen geprobeerd `het leven van Jezus
al schilderend te vertellen door gezichten en handen te laten spreken'. Daarbij
ging het hem er niet om `hoe Maria,
Petrus of Barabbas er uit zag, en zeker
niet wat voor gezicht Jezus misschien
had'.
Hans Bouma, die de afbeeldingen van
pakkende teksten heeft voorzien, schrijft
over het boek: `u kunt het opvatten als
een hommage aan de menselijkheid van
Jezus. Maar dit betekent niet dat de
mens Jezus iedere bladzijde in beeld
komt. Het zijn veel meer de mensen
om Hem heen, die u te zien krijgt'. Rien
Poortvliet drukt het zelf zo uit: `ieder
van ons is én Petrus én Thomas én
Judas én de herbergier, die — hoe 't
hem ook spijt — geen plaats heeft ...'
Hij is gefascineerd door wat Jezus allemaal losmaakt. Kijkend naar al die mensen in dit boek — kijkend naar onszelf —
weet je wie Jezus is: één van ons.
Het werk verdient een grote versprei-
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ding en een intensieve overdenking. De
enige belemmering ervoor is helaas de
hoge prijs.
Panc Beentjes

J. H. A. van Tilborg, Th. A. G. van
Eupen en P. J. M. Huizing: Alternatief
kerkelijk huwelijksrecht
(Annalen van het Thijmgenootschap,
jrg. 62, afl. 4) Ambo, Bilthoven 1974,
61 blz.
De titel van deze aflevering slaat eigenlijk alleen op de bijdrage van de derde
schrijver. Want Van Tilborg opent met
exegetische notities i.v.m. het Nieuwe
Testament. Het zijn inderdaad slechts
notities, en strikt exegetisch. Daarna
moet de gelovige er nog mee aan het
werk. Van Eupen stelt een vraagteken
bij de eenstemmigheid van de traditie
inzake de onverbreekbaarheid van de
huwelijksband. Het is een reeds eerder
door hem gepubliceerd artikel. In ieder
geval blijkt er uit, dat de traditie ingewikkeld is en teksten van vroeger voorzichtig te lezen zijn. Tenslotte geeft Huizing een schets voor een herzien canoniek huwelijksrecht. Deze schets is geen
verhandeling, maar omvat 38 canones
met korte, zakelijke toelichting. Behalve sterke vereenvoudiging ten opzichte
van het bestaande vallen erin op: meer
aandacht voor mensen in het huwelijk,
dan voor het huwelijk op zich bezien,
iuridisch te beoordelen, én aanvaarding
van eerlijke oorzaken van huwelijksontwrichting, die in bepaalde gevallen een
tweede, ander huwelijk ook voor de kerk
kunnen meebrengen. Zeer nauwkeurig
gaat hij om met de onontbindbaarheid
van het huwelijk. Zijn voorstellen in
deze zijn het interessantst. Niet zo duidelijk komt uit de verf, wat hij in het
algemeen precies wil met kerkelijke viering. Verklaarbaar wordt dit ten dele,
doordat hij de situatie in verschillende
landen voor ogen heeft. Maar ook speelt
mee onduidelijkheid over in-zegening,
bevestiging, en kerkelijke huwelijkssluiting. Al met al maakt dit zijn bijdrage
voor mij tot de boeiendste.
R. G. W. Huysmans

Theater
Barner, Wilfried u.a., Lessing. Epoche —
Werk — Wirkung
Beck, München 1975, 414 pp, DM 22,—
Buchner, Karl, Das Theater des Terenz
(Bibliothek der klass. Altertumswissenschaften) Carl Winter Universitdtsverlag,
Heidelberg 1974, 522 pp
Fiala, Oliver, Action On Stage
David & Charles, London 1975, 162 pp,
£ 3,95
Love, Harold, Congreve
(Plays & Playwrights) Basil Blackwell,
Oxford 1975, 131 pp, £ 3,Mautner, Franz H., Nestroy
Lothar Stiehm Verlag, Heidelberg 1974,
424 pp, DM 76,
Potter, Robert, The English Morality
Play
Routledge & Kegan, London 1975, 294
pp, £ 6,95
Roeder, Anke, Die Gebárde im Drama
des Mittelalters
(MTU 49) Beck, München 1974, 262 pp,
DM 56,
Weber, Alfred & Neuweiler S. (Hrsg.),
Amerikanisches Drama and Theater im
20. Jahrhundert
Vandenhoeck & Ruprecht, Gottingen-Zurich 1975, 363 pp, DM 42,
Wells, Stanley, English Drama (excluding
Shakespeare)
Oxford University Press, London 1975,
298 pp, Paper £ 1.75, board cover £4.25
Worth, Katharine (ed.), Beckett the shape
changer. A symposium
Routledge & Kegan, London 1975, 235
pp, £ 4,95

Martin Franzbach, Untersuchungen zum
Theater Calderons in der europkischen
Literatur vor der Romantik
W. Fink, München 1974, 215 pp.,
DM. 48,—
Omdat S. ontdekt heeft dat, in tegenstelling tot de literairhistorische opinie, het
oeuvre van Calderon bepaald wel vóór de
romantiek in West-Europa verspreid was
en opgevoerd werd (zij het vaak zonder
de naam van de auteur, dus eerder om de
thematiek van het werk), heeft hij de documenten, de data, de bewerkingen, de
vertalingen zoals ze in Frankrijk, Italië,
Duitsland, Oostenrijk, de Nederlanden
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en Engeland zijn terug te vinden, in een
logische synopsis opgenomen. Daarbij
stelt hij vast dat niet alleen de autos sacramentales op prijs werden gesteld, maar
ook de comedias; aan het voorbeeld van
La Vida es Sueno, La Dama Duende en
El Astrologo Fingido vat hij de huidige
wetenschappelijke theses samen, reconstrueert hij de verwerkings- en invloedsgeschiedenis en suggereert hij nieuwe elementen voor de interpretatie. Mede door
de overzichtstabellen (Calderon-receptie,
Calderon-spreiding, Calderon-opvoeringen in het Duitse taalgebied, alles tijdens
de 17e en 18e eeuw) presenteert S. een
belangrijk werkstuk zowel binnen de geschiedenis van drama en theater als binnen de comparatistiek en verspreidingsgeschiedenis.
C. Tindemans

Hiltrud Gnu, Don Juans theatralische
Existenz. Typ and Gattung
W. Fink, München 1974, 260 pp.,
DM. 36,—
Met de Don Juan-versies van Tirso de
Molina, Molière, Mozart/Da Ponte,
Lenau, C. D. Grabbe en M. Frisch (met
Kierkegaard als filosofische room eroverheen) als modellen, maakt S. uit welke
type-kenmerken kunnen worden gebundeld die tegelijk een noodzakelijke dramaturgische code hebben opgelegd. Uit de
wezenstrekken van erotische rusteloosheid
en metafysische wraak volgt een open
structuur, waarin verbeelding en waarneming als de dramatische richtingwijzers fungeren. De romantische vereenzaming van de figuur leidt tot lyrisme,
metaforische samenpersing en dus afwijking van de open vorm; Grabbe, met de
faustisch-titanische zelfrealisering, promoveert de kunst van de verleiding tot een
proces van vergeestelijking waardoor
meteen de meer gesloten vorm de cohesie
tussen type en dramatisch genre komt verbrokkelen. Frisch neemt de meest drastische consequentie; hij ontmaskert de zelfzekere identiteit van de spontane verleider als schijn en zoekt het ware wezen op.
Het door reflectie gedetermineerde individu verliest zijn oorspronkelijk mythosgehalte maar wordt als behoefteconventie in omgekeerde zin ook bevestigd; de
idealiserende mythe wordt gereduceerd
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tot een theatrale mythe, waarin de grondmomenten van `masker' en `wezen' de
vorm tot een bewustzijnsspel verheffen.
C. Tindemans

Erwin Kobel, Georg Buchner. Das dichterische Werk
W. de Gruyter, Berlin 1974, 338 pp.,
DM. 78,—
In het spoor van zijn grote Hofmannsthalmonografie (cfr Streven, dec. 1970, p. 334)
onderneemt S. een scherpzinnige poging
om het in rijke detaillering bestudeerde
oeuvre van G. Biichner te onderwerpen
aan een fundamentele revisie en z6 nieuwe constanten aan te dragen voor de definitieve evaluatie. De twee hoofdideeën
die S. aan de hand van het totale werk
demonstreert, zijn: het configuratieprincipe en de religieus-filosofische fundering.
Onder configuratieprincipe verstaat S. de
dubbele opbouw van een stuk (zij het in
individuen, zij het in groepen met telkens
graduele variaties), in scherp antagonisme, waarbij de uiteindelijke betekenis
moet worden gezien als het resultaat van
deze conflict-projectie die een overkoepelend inzicht moet opleveren. Noch Danton, noch Robespierre bepalen de teneur
in Dantons Tod: deze wordt geconstitueerd door wat uit de spanningsopbouw
tussen beide personages en beide wereldhoudingen resulteert als opstellingsmogelijkheid tegenover mens en wereld. Deze
dialectische behoefte en techniek ziet S.
(als 2e hoofdidee) gebaseerd op de filosofische stellingen van Schelling (stevig aanleunend bij Pascal, maar scherp agressief
tegen Descartes), een overrompelend en
verrassend standpunt dat in motief en submotief, taalimago en analysetechniek
(soms wel eens te) breedvoerig geargumenteerd wordt. Deze 2e hoofdidee leidt
logisch naar een complete reïnterpretatie
van de vrij vaak aan Buchner toegeschreven houdingen van materialist, cynicus of
nihilist: hier wordt er een nieuwetijdse
scepsis met hunker naar herbronning en
her-waardering ontdekt die samenhangt
met de begrippen individu, wereld, vrijheid, ratio, religie, God. Deze monografie
is een frontale aanval op de vele deterministische verklaringen; ze heeft, met alle
nuancering die S. zelf herhaaldelijk nog
aanbrengt omdat niet alle licht meteen
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mogelijk blijkt, nu reeds de bestaande
Buchner-vakliteratuur in één klap verruimd met inzicht en discussiestof.
C. Tindemans

Hans-Albrecht Koch, Das deutsche Singspiel
Metzler, Stuttgart 1974, (M 133), 108 pp.,
DM. 9,80
Terwijl S. de term `Singspiel' wel erg
breed opvat en bereid is elke theatertekstmet-muziekinslag op te nemen, gaat hij
wel logisch naar de verste tijden uit onze
Westeuropese literatuur terug en spant hij
een indrukwekkende boog over de periodes, stijlen en intenties heen. Andermaal is
het hoofdkenmerk de verbinding van ontwikkelingssynthese en evaluatiecommentaar met een zo grondig mogelijke bibliografie. Door de principiële aandacht voor
de muziek- en theaterwetenschappelijke
bronnen en instrumenten (naast uiteraard
de literairwetenschappelijke) is een erg
belangrijk werkmiddel ontstaan dat op
heldere wijze de ontwikkeling van libretto, opera en operette zowel qua genre als
qua persoonlijk oeuvre weet aan te geven.
C. Tindemans

Rémy Charbon, Die Naturwissenschaften
im modernen Drama
Artemis, Zürich 1974, 282 pp., SFr. 28,—
In deze studie tracht S. uit te maken op
welke wijze de (natuur)wetenschap in het
moderne Duitse drama aanwezig is gesteld. In een als programmaverklaring
op te vatten voortekst plaatst hij het begrip wetenschap en het begrip maatschappij een-zinnig in een hedendaagse betekeniscontext; dat is uiteraard geldig en
nodig maar het impliceert meteen dat de
eventuele historische evolutie van het wetenschapsbegrip in de dramatiek onmogelijk wordt. Dit principiële ontsporen (hoe
degelijk S.'s presentatie van de twee-culturen-ambivalentie ook uitvalt) stoort de
behandeling van de eerste drama's (G.
Kaisers Gas-cyclus) nauwelijks, omdat hij
zich beperkt tot narratieve parafrase.
Zelfs M. Frisch (Die chinesische Mauer)
en de atoom-stukken van C. Zuckmayer,
H. H. Jahnn en R. Schneider genieten
slechts een bleke analyse en interpretatie.
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Daarna haalt S. eindelijk breed uit; de
interpretaties van B. Brecht (Leben des
Galilei), F. Durrenmatt (Die Physiker) en
H. Kipphardt (In der Sache J. Robert Oppenheimer) bereiken een hoog niveau. Hij
ontbladert Galilei zo grondig dat niet alleen Brechts opstelling tegenover het fenomeen wetenschap (de optimistisch-marxistische visie als instrument van een te
verbeteren wereld) overduidelijk wordt
maar dat bovendien de gebruikelijke (eenzijdige) versie van een ingeworteld antiamerikanisme wordt weggenomen. Diirrenmatt vertegenwoordigt het ongenuanceerde pessimisme; hij ziet de wetenschap
en haar agenten volkomen afhankelijk
van als maatschappijen gesystematiseerde
hiërarchieën. Ook Kipphardts uiteindelijk
dubbelzinnige portret van Oppenheimer
wordt aan de hand van talrijke aspecten
geanalyseerd. Tenslotte waagt S., vanuit
zijn behoefte om de immanente werkingloosheid van de literatuur te combineren
met de gemanipuleerde slaafsheid van de
wetenschap, een discuteerbare (en discutabele) suggestie om het drama als maatschappelijk project een nieuwe functie toe
te kennen. Het teleurstellende begin wordt
door de centrale ontdekkingen en de vele
nuancerende details afgerond tot een erg
belangrijk resultaat, zowel voor de gerationaliseerde bouwcode van het actuele
drama als voor de menselijke thematiek
van onbetwistbaar wereldniveau.
C. Tindemans

Alfred Di%lin, Griffe ins Leben
Berliner Theaterberichte 1921-1924
Henschelverlag, Berlin 1974, 287 pp, pb,
DM. 9.—
Om den brode heeft de grote Duitse romancier A. Dóblin van 1921 tot 1924 als
theaterfeuilletonist meegewerkt aan het
Prager Tagblatt; deze wekelijkse opstellen zijn nu samengebracht en vormen een
uitzonderlijk prettige lectuur. Je moet er
wel niet een belangrijk criticus in zoeken,
want de inspanning (om het honorarium)
is er zo af te lezen. Met epigramachtige
scherpte echter ploetert hij doorheen het
artistieke geleuter. Achter dit proces voel
je zijn pijn om het degenererende theater. Voortdurend mengt hij zijn privé-zaken en de gang van het leven (in volle inflatie immers) met de kunstgebeurtenis-
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sen. Het winkeltje op de hoek is hem belangrijker dan het voze gestamel op de
scène. Op welsprekende wijze heeft hij je
ondertussen verteld wie hij wel kan luchten (Strindberg, Ibsen, Kleist, Wedekind,
Brecht, Bronnen) en aan wie hij zich een
kater kijkt (Goethe, Schiller, Hebbel, G.
Hauptmann, Schnitzler, L. Thoma, L.
Fulda, Barlach, G. Kaiser). Voor de theatrale aspecten heeft hij slechts terloops
(theater is voor dichters!) aandacht, maar
Jessner, Fehling, Martin, Diebold en Piscator verkiest hij toch voor Reinhardt.
Tussendoor doet hij lyrisch over de kubistische scenografie en de gastbeurten
van de Russische acteurs (Taïrow bevalt
hem niet), en lacht hij zich ziek om de
operette-manie en de melodramatische
film. Nooit serieuzerig, maar toch belangrijk, omdat hij vanuit zijn absolute artisticiteit voortdurend relativerend bezig is
blijvend te scheiden van vergankelijk. Intuïtief.
C. Tindemans
Michael 0 hAodha, Theatre in Ireland
Basil Blackwell, Oxford 1974, 160 pp,
£ 3.50
Terwijl Ierland traditioneel leverancier
van het Britse theater was (zowel qua acteurs als qua auteurs, van wie toch G.
Farquhar, 0. Goldsmith, R. Sheridan, 0.
Wilde, B. Shaw, B. Behan en S. Beckett
nog steeds tot de allergrootsten worden
gerekend), lag het eigen theater nagenoeg
braak. Deze beknopte geschiedenis wil,
als de zoveelste daad van eenvoudige
rechtvaardigheid, de oorzaken hiervan
nog eens nagaan en eventueel een nieuw
perspectief openen. Het mag dan wel in
de 17e eeuw begonnen zijn, het is pas in
de 19e eeuw -- met D. Boucicault -- dat
het theater spektakel en melodramatisch
belangrijk wordt, waarna de periode van
het Abbey Theatre (omstreeks 1900, met
Yeats en Lady Gregory als voortrekkers)
niet volkomen onverwacht aanbreekt. De
ontdekte auteurs, vooral J. M. Synge,
stijgen meteen boven het lokaal-nationale
belang uit; de invloed van O'Casey is,
door de sociale en religieuze remwerking
in eigen land, internationaal erg groot.
Daarna loopt het toch weer mis: al kan
S. een massa boeiende details en inspanningen uit de onrechtvaardige vergetelheid halen, toch mag hij niet op een op-

Boekbespreking

timistische noot eindigen. Ondertussen
heeft hij echter een fraai fresco geborsteld, met de bekende vertelling van vallen en opstaan, van reiken zonder horizon, van internationale roem zonder nationale bodem.
C. Tindemans
Clifford Leech & T. W. Craik (eds.), The
Revels History of Drama in English
Volume III: 1576-1613, Methuen, London
1975, 526 pp, pb. £ 4.50
Dit is het eerste deel van een reeks die
oe geschiedenis van het Engelstalige drama behandelt. Een editie-verantwoording
ontbreekt, zodat we alleen pragmatisch
enig inzicht krijgen in doelstellingen en
werkwijze. Voorop staat de integratie van
het verschijnsel drama (waarbij het theater bepaald sterk vertegenwoordigd is),
uitvoerig en principieel ingeleid door de
sociaalmaatschappelijke voorwaarden
en begeleiding (J. L. Barroll). Ook het
fragment dat de evolutie van de troepen en
de acteurs verzorgt (A. Leggatt) is gebaseerd op de economisch-sociale omstandigheden. De schouwburgen (Swan, Globe, Blackfriars) worden op volkomen
nieuwe wijze gepresenteerd (R. Hosley),
waarbij de architecturale, artistieke en
sociologische constanten aan de hand van
uitstekende plattegrondsreconstructies
aangegeven zijn. Het meest uitvoerige deel
heeft de auteurs en hun produkten (A.
Kernan) als thema. Uiteraard wordt de
historische lijn aangehouden maar ze is
opgedeeld in waarde-, genre- en perspectiefeenheden, zodat enerzijds de diverse
individuen nagenoeg geen afronding krijgen, maar anderzijds de organische uitbouw van het verschijnsel drama zelf
wordt afgespeurd. Dat is een grote winst,
vooral ook om de frisse en onbelaste taal.
Het werkprincipe is evenwel vrij traditioneel en er wordt nauwelijks met nieuwe
meetschalen van artistieke bepaling gewerkt. Dat mag een verantwoorde beslissing zijn (aangezien de diachronische beschrijving van een structuralistische geschiedenis van het drama nog steeds een
erg moeizame opdracht blijft), maar aangezien de criteria hiervan niet aangegeven worden, krijg je wetenschappelijk gezien de indruk dat het niet anders kan. En
daar valt wel iets op aan te merken.
C. Tindemans
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Kunst
Raphael, Max, Arbeiter, Kunst and
Kunstier
(Fischer Format) Fischer, Frankfurt
1975, 291 pp, DM 26,80
Silva, Umberto, Kunst and Ideologie des
Faschismus
(Fischer Format) Fischer, Frankfurt 1973,
257 pp, DM 26.80
Simon Mari Pruys, De Paradijsbouwers
Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1974, 128
blz.
Een bundel essays en kritieken over zeer
verschillende onderwerpen. Soms wat
oppervlakkig, zoals bijvoorbeeld een
serie van vier artikelen over de Sovjets.
De schrijver ziet daarin het nationale
karakter van het Russische bouwen over
het hoofd. Waarschijnlijk komt dat omdat hij niet op de hoogte is van de
bouwkunst in andere Sovjet-republieken.
Dit woord bouwkunst moet ik overgens
om aan de hoofdtendens van dit boek
tegemoet te komen, maar liever laten
vallen. Voor de schrijver is namelijk
iedere esthetiek in het bouwen uit den
boze. Van een Mies van de Rohe zegt
hij dat diens kunstwerken alleen tot
stand kunnen komen door alles aan leefbaarheid op te offeren. Bouwen moet
men vooral niet als kunst zien; het is
zuiver bouwen en niets meer. De Stokstraat-restauratie, die ook sociale bedoelingen had, keurt hij daarom af. Merkwaardigerwijze geeft de schrijver echter
wel een uitvoerige analyse van het Amsterdamse Weesperplein. Daarin wordt
betoogd dat architectuur iets met aangenaam vinden te maken heeft, zoals ook
het weer iets doet aan ons welbevinden.
Mij lijkt dit een zuiver esthetische benadering van het bouwen. Het zal aan
de definitie van het woord kunst liggen.
C. J. Boschheurne

Boekbespreking

Een uitstekend leesbare tekst, verlucht
met honderden foto's (alle in kleur!)
De grootste moeilijkheid voor de lezer
is de titel. De tekst van het boek immers bespreekt de geschiedenis van het
joodse volk vanaf Abraham tot en met
de Zesdaagse Oorlog, waarbij vooral het
onoverzichtelijke tijdperk van de Middeleeuwen voortreffelijk is beschreven.
De foto's waarmee het boek is geillustreerd, hebben mijns inziens nauwelijks betrekking op de tekst; ze leiden
een geheel eigen leven. De titel van het
boek slaat eerder op de talloze mooie
foto's, die inderdaad een beeld geven
van de `joodse beschaving' in schilderijen en plastieken, monumenten van architectuur, verluchte handschriften, edelsmeedkunst en mozaïeken, glaswerk,
kleding en naaldkunst. Het zou foutief
zijn nu te menen dat het boek om genoemde redenen minder de moeite
waard zou zijn; het is in dubbel opzicht
een kostbaar bezit.
Panc Beentjes

Prof. dr. J. J. M. Timmers, Christelijke
symboliek en iconografie
(Fibula) Van Dishoeck, Bussum 1974,
337 blz., f 49,50

Een herdruk van een boek uit 1947
maakt een bespreking eigenlijk overbodig. Niettemin enkele kanttekeningen.
De opzet van het werk is goed en overzichtelijk: tien grote hoofdstukken waarin steeds een bepaald thema wordt uitgewerkt (God, Maria, Kerk, Jaar, e.d.) .
Bijzonder handig is ook het systeem
dat de auteur gebruikt om elk besproken symbool een eigen nummer te geven
dat verwijst naar het corresponderende
notenapparaat. Registers zorgen voor
een goede naslagfunctie van het boek.
Dat is ook meteen het jammere; het is
geen boek om in te lezen, maar om in
op te zoeken; voor zo'n duur boek natuurlijk wel een handicap. Alle 200 afbeeldingen in het naslagwerk zijn in
Bezalel Narkiss, e.a., red., Spiegel van
zwart-wit afgedrukt, terwijl m.n. de
de joodse beschaving
kwaliteit van de gereproduceerde schilBruna, Utrecht/Antwerpen 1974, 252
derijen mijns inziens beneden de maat
blz.,
is. Tenslotte komt het mij voor dat de
nrs 26-30 over het Christusmonogram
Dit boek is een van de mooiste uitgaven t en onrechte onder het kopje `God de
die ik dit jaar in handen heb gehad.
Vader' staan, terwijl Christus in de nrs

960

Boekbespreking

31--111 uitvoerig aan de orde komt. Ondanks enkele nadelen toch een boek van
blijvende waarde.
Panc Beentjes

Aicher, Otl and Rudolf Sass, Ine Flug
fiber Europa
Lufthansa/Otto Muller Verlag, Salzburg
1974, 304 kleurenfoto's met tekst, OS.
550

Hans Redeker, Willem van Leusden
Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1974, 96
blz, ill, f 9,50

Over landen die men niet kent, moet
men voor zijn oordeel afgaan op de
foto's. Wat mij echter in dit prachtige
boek over `Europa vanuit de lucht' opvalt, is de zeer puntige en daardoor informatieve tekst, die de foto scherp onderstreept. En dat terwijl die tekst heel
kort is gehouden. Leest u bv. maar eens
wat men zegt over bloemen naar aanleiding van de bollenvelden, of sterker
nog over het Engelse landschap. Dat is
een manier van karakteriseren waarop
men jaloers kan zijn. Een kaart achterin
met alle plaatsen waar de foto's genomen zijn, geeft een goed idee van de
opzet. Een bijzonder boek.
R. S.

Nu het surrealisme zich in een hernieuwde belangstelling mag verheugen — zie de
aandacht die aan de 75-jarige Willink
wordt besteed — is deze monografie zeer
welkom. De auteur zegt dat hij veel te
danken heeft aan de bezoeken die hij in
het laatste jaar van diens leven aan de
kunstenaar gebracht heeft. Daardoor is
het boekje geen abstracte, academische
beschouwing geworden, maar treedt de
kunstenaar er zelf uit naar voren. Het
heeft weinig zin in een recensie nog eens
te zeggen wat het boek zelf zegt: de illustraties en de tekst zijn van dien aard dat
men een voortreffelijk beeld krijgt van
de schilder die qua opleiding, belangstelling en ontwikkeling allereerst een etser
en graficus is geweest, tot de slechte toestand van zijn ogen hem niet meer toeliet
etsen te maken. Een voortreffelijk boekje, ook voor de niet-professionele kunstbeschouwer.
G. J. Adriaansen

Miscellanea
Prieto, Luis J., Etudes de linguistique et
de sémiologie générales
(Langue & Cultures 5) Droz, Genève/Paris 1975, 196 pp

hel van der Plas, Het 2e schuinschriftt
Mad
Ambo, Bilthoven 1974, 127 blz, f 10,—
Een bundeling van een aantal dingen die
het in de directe context goed hebben gedaan, aangevuld met liedjes en gedichten,
is een hachelijke onderneming. Niemand
zal aan het veelzijdige talent van Van der
Plas twijfelen, maar dit bundeltje lijkt mij
een voortzetting van het `recept' Van der
Plas, waardoor men hem niet beter leert
kennen dan men al deed.
R.S.

Roland Auguet, Histoire et légende du
cirque
Flammarion, Paris 1974, 241 pp
In nostalgisch verlangen naar de waarden en de waardering van het circus
uit de goede oude tijd, schrijft S. een
verrukkelijk-intiem verhaal over opkomst, ontwikkeling en teloorgang van
dit aanvankelijk aristokratisch, later zo
volks vermaak dat voor zichzelf eigen
kunstnormen opstelde en bewaarde. Het
evenwicht in de eigenlijke geschiedenis
wordt daarbij echter verstoord doordat
hij veel meer nadruk legt op de Franse
resp. Britse ontstaansfasen dan op de
informatie over de Amerikaanse resp.
Duitse vormen, ofschoon hij voldoende
duidelijk de periodes van de vrije
kunstigheid en van de industrialiseringsprocédés onderscheidt. Het is ook nergens een chronologisch-trouwe beschrijving; de rode draad die door het werk
loopt bestaat uit de groeivormen van
beroemde onderdelen zoals het paardrijden, de clown, de dierentemmer, de
pantomime, de trapeze. Af en toe duikt
ook zoiets als een metafysica van het
circus op, vaag en vrij megalomaan; terecht echter worden al deze diepere analyses ingelijst door sociale en economische overwegingen, al gebeurt dit
soort argumentering toch meer emotioneel dan rationeel.
C. Tindemans
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Dr. L. L. S. Bartalits, geboren 1933. Studeerde sociale wetenschappen aan de K a tholieke Economische Hogeschool te T i l burg 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.
Lieven Rens, geboren 1925. Doctor in de
Germaanse Filologie (Centrale Examencommissie, Brussel 1962). Gewoon hoogleraar (Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis) en directeur van het Centrum voor de studie van het Nederlandse
renaissancedrama, aan de Universitaire
Faculteiten SintTgnatius te Antwerpen.
Adres: Lelielaan 16, 2630 Aartselaar.
Henry M. V. Buntinx, geboren 1930. Studeerde politieke en diplomatieke wetenschappen. Graduate van het Center for
Strategie Studies van de Georgetown University Washington. Was lange tijd politiek correspondent in Groot-Brittannië,
Engelssprekend Afrika en Bonn. Thans
correspondent voor verschillende Duitse,
Engelse en Franse bladen.
Adres: Martelarenlaan 1,3500-Hasselt.
Drs. R. Bauer, geboren 1944. Licentiaat in
de Moderne Geschiedenis. Leraar kunsten cultuurgeschiedenis aan het Hoger
Sint-Lucasinstituut te Gent.
Adres: Fabiolapark 220, 2700 Sint-Niklaas.
Johan de Wit S.J., geboren 1928. Studeerde behalve filosofie en theologie te Beiroet medicijnen aan de Universiteit van
Amsterdam en twee jaar Arabisch in de
Libanon, waar hij van 1959 tot 1965 werkzaam was. Daarna specialiseerde hij zich
in de cyto-histologie aan de Katholieke
Universiteit te Nijmegen. Thans is hij in
deze specialisatie werkzaam aan de U n i versiteit van Beiroet.
Adres: Faculté de Médecine, Laboratoire
d'histologie, P.O. Box 5076, Beiroet, Liban o n

Hans van Leeuwen S.J., geboren 1934.
Studeerde theologie en promoveerde in
1967 op een proefschrift over de systematische theologie van Paul Tillich. Was van
1967 tot 1970 theologisch medewerker
aan het Hoger Katechetisch Instituut te
Nijmegen. Is vanaf 1970 wetenschappelijk medewerker in de systematische theologie aan de Katholieke Theologische Hogeschool Amsterdam. Publiceerde theologische en katechetische artikelen in 'Bijdragen' en 'Verbum',
Adres: Vondelstraat 23, Amsterdam 1007.
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 ministerpresident en tegelijk lector in de dagbladwetenschappen aan de Universiteit te Nijmegen. Daarna zestien jaar Nederlands
Commissaris voor Algemene Voorlichting op Curacao. Hij is lid van het D B
van de Nederlandse Gezinsraad.
Adres: Vlaskamp 614, Den Haag.
Helma Houtman-De Smedt, geboren
1948. Licentiaat geschiedenis, wetenschappelijk medewerkster aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen; bereidt haar doctoraal proefschrift voor over een Antwerps bankiershuis in de 18de eeuw.
Adres: Carnotstraat 47, 2000 Antwerpen,
M. Meelker-van Tijn, studeerde aan de
openbare kweekschool te Amsterdam,
in het onderwijs werkzaam. Geeft
i e n Hebreeuws en Judaica. Is vaste medewerkster aan een aantal dagbladen en
tijdschriften. Adres: Arisstraat 17, Wor-
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Guido Deboutte, geboren 1949. Studeerde
Germaanse Filologie en Pers- en Communicatiewetenschappen aan de Rijksunivera n 1972 tot 1974 leraar
. te Gent, sinds 1971 lesgever aan
het Instituut voor Levende Talen van de
Rijksuniversiteit te Gent.
Adres: Opvoedingsstraat 71, 9000 Gent.
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Frank Moulaert, (Groot-) stad tegen (kleine) mens;
het drama van de Brusselse Noordwijk
Is de figuurlijke en al te vaak letterlijke afbraak van de (groot-)stad als
woonmilieu van de mens, een onbegrijpe lijke fataliteit of een aanvaardbare
noodzaak van onze laatindustriële samenleving? De auteur legt de economische mechanismen bloot van een proces dat ons aanvankelijk wellicht
nog overkwam, maar dat thans doelbewust, systematisch en met politieke
middelen wordt gestuurd.

Gerard J. Adriaansen S. J., Pluriformiteit in de R.K.
Kerkprovincie in Nederland
De onlangs gepubliceerde `tussentijdse balans' van de commissie pluriformiteit en een paar uitspraken van de kardinaal hebben de auteur ertoe gebracht, zich aan de hand van de documenten af te vragen waar de eigenlijke problemen liggen en of die werkelijk worden aangepakt.

L. L. S. Bartalits, Het Midden-Oosten tussen
Kissinger en Genève
De gebeurtenissen van de laatste maanden hebben meer kansen opgeleverd
voor een vrede in het Midden-Oosten, ondanks de benarde situatie van
Israël, zowel intern als naar buiten. Kissinger zal opnieuw kunnen bemiddelen, aangezien Genève geen werkelijk perspectief biedt.

Guy Posson, Een schrijver op zoek naar identiteit(en):
de Chileen Donoso
Met de Chileense auteur José Donoso bevinden wij ons in een bizarre wereld, die qua personages en handeling ver verwijderd lijkt van de onze, en
zelfs van wat wij ons voorstelden dat de Latijnsamarikaanse literatuur
thans zou moeten zijn. Neemt men echter de bewering van deze auteur au
sérieux dat `deze plaats overal is', dan dringt men door tot de symbolische
dimensie van deze uitzonderlijke verhalen.

John Auping S.J., De armoede van het historicisme.
Popper
Wil men over de thans sterk in zwang zijnde filosofie van Popper kunnen
oordelen, dan is het nuttig dat men in zijn denken wordt ingeleid. Dat is wat
dit artikel doet.

Javier Gafo Fernandez, Proefbuisbaby's, waarheid
en verzinsel
De polemiek rond de onthullingen van Dr. Bevis over de kunstmatige bevruchting, ontwikkeling en overplanting van menselijke embryo's is na één
jaar erg geluwd, zo niet vergeten. Een goede reden om even te preciseren
waar het nu juist om gaat, en welke de mogelijkheden, de beperkingen en
de wenselijkheid van dergelijke experimenten zijn.

Frans Oudejans, De Pius-almanak;
een niet te vieren eeuwfeest
De Pius-almanak, een begrip in katholiek Nederland, is sinds enige jaren
ter ziele. In dit artikel wordt een schets geboden van het ontstaan en de
ontwikkeling van wat eindigde als een adresboek voor Katholiek Nederland.

(Groot) -stad tegen (kleine) mens
Het drama van de Brusselse Noordwijk

Frank Moulaert

In het begin van dit jaar verscheen bij het Davidsfonds De Grote Stad:
een Geplande Chaos van Jozef Lievens, Nicole Brasseur en Albert Martens. Dit boek ging vooraf aan het Noordwijkarchief, samengesteld door
Willy Hauwaert onder de titel Le Plan Manhattan ou que crèvent les
expulsés. Beide werken – het laatste beter gedocumenteerd maar heel wat
minder duidelijk dan het eerste – verhalen ons het drama van de Brusselse
Noordwijk.
De schrijvers van De Grote Stad situeren de strijd van de bewoners van de
Noordwijk tegen de gemeentebesturen van Brussel, Schaarbeek en SintJoost-ten-Node en tegen de promotoren van het Manhattanplan, in het
breder kader van de grondspeculatie en de manklopende Belgische huisvestingspolitiek. Toch wordt het nog fundamenteler uitbuitingsmechanisme
(hoe politici hun eigen belangen en die van andere rijken verdedigen, terwijl ze de rechten van de kapitaalarmen ontkennen) onvoldoende aan de
kaak gesteld. Dit mechanisme is typisch voor de laat-industriële economie,
waarin de Noordwijktragedie zich situeert.

Laat-industriële stadsdynamiek
De laat-industriële samenleving kenmerkt zich door een hyper-expansieve
tertiaire sector. Met tertiaire sector bedoelen we dan vooral de diensten
noodzakelijk bij het (industrieel) produktieproces: organisatie, distributie
en de daarv an afgeleide activiteiten zoals transport-, bank-, verzekeringswezen, informatieverwerking, enz.... 1
De stijging van de arbeidsproduktiviteit gedurende heel de industriële fase
van de liberaal-kapitalistische economie heeft de expansie van die tertiaire
sector mogelijk én noodzakelijk gemaakt. De toenemende levensstandaard
van de industrie-arbeiders werkte een discrepantie in de hand tussen hun
statusaspiraties en het soort arbeid dat zij verrichtten. Deze discrepantie

1 Dus slechts een gedeelte van de activiteiten die de tertiaire sector normaal omvat.
Daarnaast komen nog diensten als openbaar vervoer, geneeskundige en sociale
zorg, . .. Deze diensten zijn onvoldoende ontwikkeld. De analyse in het artikel gaat
voor hen niet op.
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bevorderde op haar beurt de tendens (en ook de effectieve realisatie ervan)
om weg te vluchten uit die arbeidsplaatsen, waarvan de financiële vergoeding het sociale ongenoegen, de geringschatting of het gebrek aan status
niet kon compenseren. Deze vlucht dreef de arbeiders naar hoger geschoolde jobs en sociaal meer gewaardeerde taken in de tertiaire sector. Aanvankelijk beantwoordden deze verschuivingen in de tewerkstelling aan de nood
van de industriële produktie (op elk niveau van het transformatieproces):
aan betere organisatie- en distributievoorzieningen. Betere organisatie doet
inderdaad de arbeidsproduktiviteit (d.i. de produktie per arbeider) stijgen.
Georganiseerde distributie stimuleert de afzet, waardoor er meer inkomsten
voor produktie- en produktiviteitsverbetering beschikbaar komen. Deze
hogere produktiviteit per arbeider wordt gedeeltelijk omgezet in een hoger
reëel loon, waardoor ook de levensstandaard stijgt en de drang naar betere
jobs met hogere scholingseisen (in het industrieel produktieproces of in de
tertiaire sector) groeit. Zo ontstaat een kettingreactie die de dienstensector
steeds verder doet uitdijen.2
Een complement van deze evolutie is de kapitaalaccumulatie in de tertiaire
sfeer. Om de distributie en de organisatie gestalte te geven, moet een infrastructuur met informatie- en vervoerkanalen worden uitgebouwd. Deze
infrastructuur van organisatie en distributie (distributienetten met bijbehorend bank-, verzekerings-, transportwezen ...) moet beantwoorden aan
een aantal efficiëntiecriteria zoals centralisatie en coördinatie. Aan deze
criteria kan het best worden voldaan in de (groot)stad: daar zijn reeds
diensten gevestigd op kleine afstand van elkaar, daar liggen reeds verkeersen informatiekanalen ter beschikking; daar is dus reeds een minimum aan
centralisatie en coördinatie aanwezig voor de uitbouw van de nieuwe diensteninfrastructuur.
Voor dit nieuwe-gebouwen-en-wegen arsenaal moet er dus grond vrijkomen binnen de stad. Dat nu de stadsgrond precies voor handels- en
administratiecomplexen bestemd wordt en niet voor de aanleg van prettig
leefbare wijken is helemaal geen toeval: voor promotors en gemeentebesturen brengt het eerste veel meer op. De klantenondernemingen of openbare
instellingen die de nieuwe gebouwen zullen betrekken, zijn immers de
(nieuwe) kapitaalbezitters.
Goedkope woningen worden vooral gevraagd door arbeiders en kleine bedienden, oude mensen, vreemdelingen ... Zij bezitten geen kapitaal en zijn
op de immobiliënmarkt zo marginaal dat ze zelfs niet kunnen verhinderen
dat hun eigen woning, hun eigen buurt worden platgewalst en dat de winstgevende diensteninfrastructuur zich precies op de grondvesten van hun

2 Over deze horizontale uitdijing van de `bedrijfskolom' kan men meer lezen in
F. Moulaert, De Gastarbeid in de EEG (1), in: Tijdschrift voor Diplomatie, mei
1975.
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vroegere woning gaat inplanten. De houding van de politici is hierbij volkomen ondubbelzinnig: dat de gebruikte grond ontnomen werd aan volksbuurten of goedkope woningbouw is voor hen bijzaak. Want je gaat toch
niet investeren in volkswoningen, terwijl alte rn atieve beleggingen zoveel
méér opleveren? Bovendien bouwen de gemeente- of stadsbesturen toch
óók woningen: appartementen voor de ambtenaren en bedienden die in de
administratieve centra komen werken. Maar die verkiezen buiten de stad
te wonen en te pendelen. Voor de oorspronkelijke bewoners van de vernielde wijken zijn de meeste nieuwgebouwde appartementen dan ook te
duur. In Rome bij voorbeeld liep een dergelijk woningbeleid uit op een
weergaloze chaos: wegens de hoge huurprijs bleven bijna 40.000 appartementen leegstaan, terwijl de bidonvilles zich in de buitenwijken angstwekkend uitbreidden. Heel wat particulieren hebben dan maar op verboden
terreinen woningen gebouwd, waaraan de meest elementaire voorzieningen voor hygiëne en veiligheid ontbreken. Apotheken, scholen, openbaar
vervoer zijn er onbestaand.3
Andere (Westeuropese) grootsteden kennen dezelfde chaos. Met hun
asociaal huisvestingsbeleid negeren de verantwoordelijke stadsautoriteiten
het recht op goede woningen voor de arbeiders die nog niet door de mobiliteitsmaling gegrepen zijn. Het zijn die arbeiders die de vuile, laagbetaalde
jobs nog wél willen doen en zo de continuïteit in het produktieproces verder mogelijk maken. Deze arbeiders zijn in West-Europa voor een groot
deel vreemdelingen (bepaalde categorieën jobs stellen meer dan 50 %©
vreemdelingen tewerk). 4 Precies deze mensen komen terecht in de huizen
die de fabrieksbazen tijdens de industriële fase van de liberaal-kapitalistische maatschappij aan hun arbeiders (het industrieel subproletariaat) toegewezen hadden. Hun huizen zijn het die moeten wijken voor Manhattanplannen en consorten. Zoeken ze nieuwe huisvesting tegen dezelfde voorwaarden, dan belanden ze opnieuw in een wijk met verwaarloosde woningen. Tot de volgende stadsvernieuwing hen ook daaruit verdrijft.

Het Manhattanplan
Een voorbeeld van zo'n stadsvernieuwingsproject is het Manhattanplan
voor de Brusselse Noordwijk. Die Noordwijk ligt op de gemeenten SintJoost-ten-Node, Schaarbeek en Brussel. Ze wordt begrensd door de kleine
Ring, het Noordstation en het kanaal Brussel-Willebroek. Het plan is ontworpen door Structuren, een groep van stedebouwkundigen en architecten.
3 Le Monde, 2 april 1975, p. 30.
4 Er zijn – einde 1973 -- 6,4 miljoen vreemde arbeiders in de EEG (op een totaal
van 84,6 miljoen salaristrekkers; 7,5 % dus) . Met hun families maken zij een bevolking van 10,4 miljoen mensen uit (of 4,09 % van de totale bevolking) . In deze cijfers zijn klandestiene vreemdelingen niet inbegrepen.
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Het berust op drie beginselen:
— Volledige scheiding van auto- en voetgangersverkeer. De auto's krijgen
de volledige beschikking over de `begane' grond. De voetgangers moeten
zich bewegen op het voetstuk (sokkel) dat rond iedere building zal worden gebouwd. De sokkels zijn onderling verbonden door voetgangersbruggen.
— De wijk ligt op het kruispunt van 2 nog aan te leggen invalswegen die
respectievelijk de Europawegen Amsterdam—Parijs en Londen—Istamboel verbinden.
— Werk- en woongelegenheid in dezelfde wijk. De overheid heeft hiermee
een dubbel doel: de pendelarbeid naar de agglomeratie opvangen en
nieuwe werkgelegenheden scheppen (op. cit., p. 21).
In het totaal zijn 80 buildings tussen 18 en 162 meter hoog gepland; 11
overschrijden de 100 meter. Brussel wil 54 torens bouwen, Sint-Joost-tenNode 18 en Schaarbeek 8 (waaronder de hoogste van 162 m.). Er zijn in
het project 5.350 woningen voorzien voor 13.500 mensen. Cijfers over tewerkstelling variëren van 20.000 tot 125.000 te creëren arbeidsplaatsen.
Volgens dhr. Monsch, die een officiële studie voor het Manhattanplan
heeft gemaakt, zouden er in 1974 175.000 mensen in de woonwijk `wonen,
werken of zaken komen doen'. In de slotfase zouden het er 475.000 worden!
Het Manhattanplan vormt een geheel beschreven in de afzonderlijke Bijzondere Plannen van Aanleg — één per gemeente. De drie BPA's zijn bekrachtigd bij Koninklijk Besluit op 17 februari 1967. Anno 1975 is de voltooiing van het plan nog niet in zicht. Steeds opnieuw heeft Paul Vanden
Boeynants — de grote bezieler van het plan — de onderneming nieuw
(vooral financieel) leven weten in te blazen. Brussel kwam reeds klaar met
2 World Trade Center Torens, de Lakense Haard, het Harmoniecomplex
en een Amelinckxtoren op de Helihaven. Van de Schaarbeekse Noordwijk
zijn alleen 2 Amelinckxbuildings in opbouw. Sint-Joost-ten-Node heeft de
oudste Noordwijkers op zijn grondgebied staan: het Internationaal Rogiercentrum en het Manhattan Center (o.a. Sheraton en Lendihotel). De werken aan het Internationaal Communicatiecentrum — juist voor het Noordstation — gaan verder. Er wordt ook hard gewerkt aan de 2 invalswegen.
De nieuwe wijkschool Sint-Rochus (op Brussels grondgebied) heeft onlangs
haar deuren geopend.5
Van de aangekondigde — op een `officiële' studie gebaseerde — spectaculaire werkgelegenheid komt niet veel terecht: einde 1974 wonen en werken
in de Manhattanwijk iets meer dan 5.000 mensen. Stel daar tegenover de
11.000 oorspronkelijke bewoners die sinds 1967 uit hun huizen verdreven
5 Het Harmoniecomplex stamt uit het BPA van 1961 en behoort niet tot het Manhattanplan. Het Rogiercentrum dateert van vóór het Manhattanplan.
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zijn. Van deze groep zullen er ruw geschat nauwelijks 2.000 opnieuw in
de wijk worden gehuisvest.

De val van het Manhattan Center
Van de `nieuwe' Noordwijk is de Ten Noodse de oudste. Door haar als
voorbeeld voor het Noordwijkdrama te nemen lopen we misschien het gevaar de problemen te relativeren. Want vooreerst zijn de huisvestingsproblemen in Sint-Joost niet zo groot. En ten tweede – zou men kunnen beweren – zal het failliet van een aantal investeerders in het Manhattan Center de verdere bouwwoede wel afkoelen. De feiten zullen echter de omvang
van het probleem wel aantonen.
De bouw van het Internationaal Rogiercentrum geeft het startsein voor de
vernieuwing van de Ten Noodse Noordwijk. De gemeenteraad onder voorzitterschap van G. Cudell (PSB) is enthousiast over verdere projecten.
Kort na de goedkeuring van het BPA heeft de groep Structuren (cfr. supra)
reeds plannen voor de bouw van het Manhattan Center. Het zal er F-vormig uitzien en 3 torens omvatten: een hotel `van hoge standing', een luxehotel en een complex met luxueuze appartementen en kantoren.
Wanneer de NV Manhattan Center met financieringsmoeilijkheden te
kampen krijgt, snelt de gemeente Sint-Joost te hulp. Ze gaat bij de staat
een lening aan van 830 miljoen fr.: om zelf de bouwkosten van het hotel
`met hoge standing' te kunnen dragen – of hoe een particuliere onderneming zonder de minste sociale doelstelling door een socialistische burgemeester met staatsgeld gered wordt!
De burgemeester gaat nog verder. Hij geeft het hotel van hoge standing
in erfpacht aan de Zwitserse promotor L. Lévy. De condities van deze
overeenkomst vallen voor de Zwitser enorm voordelig uit. Zo bedraagt de
erfpacht na 30 jaar nog slechts 1.000 fr. Als de Zwitserse financier ook
nog de grond te koop krijgt voor 117 miljoen fr., terwijl de erfpacht bovendien nog enkel op het hotel gaat rusten, is voor de oppositie de maat vol.
Zij reageert dan ook heftig: `Hoe kan de gemeente voor 117 miljoen een
terrein verkopen dat haar 6 jaar voordien 146 miljoen heeft gekost?' Maar
het schepencollege doet alsof zijn neus bloedt en zwijgt. Ondertussen ziet
L. Lévy de kans schoon om een flinke winst te slaan uit het doorverhuren
van het `grand chic' hotel aan de Amerikaanse Sheraton-hotelketen (filiaal
van ITT).
Op 7 februari 1975 worden de 6 vennootschappen die de exploitatie van
de hotels en de aanverwante dienstbedrijven op zich genomen hadden,
door de Rechtbank van Koophandel te Brussel failliet verklaard. Onder
hen de NV Bernard Lévy Delec, de NV Manhattan Center en de NV Lendi
Hotel die het hotel in de tweede toren uitbaat. Belangrijke schuldeisers
zijn de `Grand Hotel Cosmopolite' (eigenaar van de Lenditoren), de Gene-
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rale Bankmaatschappij, de Chemins de Fer et Entreprises, l'Ecluse, de gemeente Sint-Joost-ten-Node, de fiscus en de Rijksmaatschappelijke Zekerheid.6 Wie nu zou menen dat L. Lévy zo maar de financiële dupe van dit
spel wordt, heeft het mis. Zijn advocaten zijn al begonnen met te stellen
dat, indien het failliet van hun cliënt niet bewezen wordt, hijzelf alle eventuele rechten zal afwijzen. Wat deze rechten betreft, moet hier in de eerste
plaats verwezen worden naar de erfpacht voor de gronden waarop het
Manhattan Center gebouwd is en die tot zijn eigendom behoren (cfr.
supra). En zelfs indien zo'n kerel failliet gaat, beschikt hij doorgaans nog
over voldoende reserves in Zwitserland. In die zin zou het voor de curatoren wellicht de moeite lonen heel nauwkeurig na te pluizen wie de Zwitserse schuldeisers zijn die nog vorderingen tegenover L. Lévy hebben.?

De bewoners in de kou
De eerste onteigeningen en afbraken voor het Manhattanplan in dit deel
van de wijk dateren van de periode 1968-1970. Sinds 1974 gaan ze onverpoosd verder. De meeste uitgedreven gezinnen worden opnieuw gehuisvest
in oude verwaarloosde woningen. Toch hadden er heel wat moeilijkheden
om een ander onderdak te vinden. Een bekend geval is dat van het Marokkaans gezin B. dat sinds 1971 op zoek was naar een huis en pas in oktober 1974 een behoorlijke, goedkope woning toegewezen kreeg. Kenmerkend voor dit en vele andere gevallen zijn de touwtrekkerijen tussen de
Brusselse agglomeratieraad en de gemeente Sint-Joost-ten-Node: eindeloze
bevoegdheidsbetwistingen tussen administratie en politici waarvan de mensen zelf de speelbal worden.
De nood aan goedkope vervangingswoningen, ruim genoeg om kinderrijke
vreemdelingengezinnen te herbergen, is sinds de eerste slopingen steeds
groot geweest. Het tegen-plan van de A.R.A.U. (Atelier de Recherche et
d'Action Urbaines) zoekt naar een oplossing hiervoor. De grondideeën van
dit tegen-plan zijn: het opgeven van de 2 invalswegen, de verbetering en
uitbreiding van de bestaande huizenblokken door aanleg van nieuwe parken en een groengordel tegenover de Willebroekse Kaai. De reeds opgetrokken torengebouwen zouden behouden blijven. De A.R.A.U. voorziet
de braakliggende terreinen gedeeltelijk voor een zakencentrum, maar het
wil dit tot kleinere afmetingen terugbrengen, zodat het een geïntegreerd
geheel kan vormen met de huizenblokken errond (op cit., p. 22).8
Een ander (beperkter) alternatief wijkplan komt van de buurtgemeenschap
Anawim. Deze gemeenschap heeft vooral de bedoeling oude woningen
6 De Standaard, 7 februari 1975.
7 De Standaard, 19 maart 1975.
8 A.R.A.U., Het Tegenplan van de A.R.A.U. (p. 104) .
Contactadres: J. Vanderbiest, Voorzienigheidsstraat 3, 1000 Brussel.
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weer bewoonbaar te maken. Bij wijze van voorbeeld vergelijkt ze de mogelijke alternatieven voor het nuttig gebruik van een oppervlakte van 6.000
vierkante meter: de ruimte van een huizenblok begrensd door 4 straten. Ze
verkiest de modernisering van bestaande huizenblokken boven de bouw van
2 buildings op deze oppervlakte. De argumenten die ze daarvoor aanhaalt,
berusten op een studie van architect J. Bredo. Het opknappen van de bestaande woningen heeft heel wat voor op de bulldozer-met-nieuwbouw
aanpak: een gemeenschappelijke tuin omringd door huizen die veiligheid
voor de kinderen en beschutting tegen de wind bieden. De huizen hebben
slechts 3 verdiepingen, waar de gemiddelde woontoren er 9 heeft. Een opgeknapt huizenblok zou 506 personen opnieuw kunnen huisvesten (slechts
441 in een toren). In de gerestaureerde appartementen zou de nuttige oppervlakte 96,63 vierkante meter beslaan (tegen 76,30 in een nieuwbouwappartement). Zelfs met een kinderkamer méér ligt de bouwprijs van het
gerestaureerde (en comfortabele!) appartement veel lager: 1.900 tot 4.000
fr. per vierkante meter bewoonbare oppervlakte tegen 6.000 tot 8.000 fr.
voor de nieuwbouwwoningen.9
Zowel het A.R.A.U.- als het Anawim-alternatief zijn degelijk gefundeerde
ontwerpen – in elk geval betrouwbaarder dan de reeds geciteerde officiële
cijfers. De plannen waren des te realistischer daar de bestaande woningen
helemaal niet afgeleefd of bouwvallig waren en heel goed gerestaureerd
konden worden. Dat werd trouwens bevestigd door de weigering van het
Bestuur van de Huisvesting (Ministerie van Openbare Werken) kort voor
de goedkeuring van het Manhattanpian, om deze huizen in de 3 gemeenten onbewoonbaar te verklaren. Maar voor de Noordwijk zullen de tegenplannen een utopie blijven. Zowel de betrokken burgemeesters als het Ministerie van Openbare Werken hebben de plannen naast zich neergelegd.
De meeste huizen zijn dan ook reeds platgewalst.

Brussel: dode democratie
De plaatselijke bevolking van de Noordwijk – geanimeerd door de wijkwerkers – heeft bij de respectieve gemeentebesturen steeds tevergeefs aangeklopt. Want voor een sociale huisvestingspolitiek hebben die heren en
dames geen tijd: een dergelijke politiek strookt niet met hun financiële belangen. Die financiële belangen dienen ze het best door ervoor te zorgen
dat de ontruiming van de gronden zo efficiënt mogelijk geschiedt. Daarom
is inspraak van de bevolking uit den boze. Om de dan toch bestaande

9 Aankoopsom van huis en grond, notaris- en architecthonoraria, afbraakkosten en
kosten van ondergrondse parkings niet meegerekend. Voor meer gegevens verwijzen
we naar Restauration. Réalité ou Utopie?'.
Contactadres: Anawim, Poststraat 156, 1030 Brussel.
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eisen tot inspraak te ontmoedigen gebruikt de overheid een drievoudige
strategie:
– Geheimhouding. `In geheime of technische besprekingen en op informele party's tussen politici, promotors en beleggers wordt het lot van duizenden bepaald. Wie deze promotors zijn en welke plannen ze hebben,
mag niet worden meegedeeld om hun "privacy" niet te schenden' (op.
cit., p. 91-92).
– De zo volmaakt mogelijke uitsluiting van het mondige deel van de bevolking in de besluitvorming: men houdt zich niet aan de afspraken en
de initiatieven van de bewoners worden met de grootste achteloosheid,
zelfs met verachting, bejegend. De politieke gladde aal weet zich daarbij
in velerlei bochten te wringen: bezwaren tegen het BPA worden afgewimpeld om redenen van `publiek belang' (?), afgelegde verklaringen
worden achteraf verdraaid, en minister De Saeger van zijn kant weigert
het tegenplan voor de wijkurbanisatie van de A.R.A.U. te bespreken.
Zogenaamde democratische bijeenkomsten met de wijkbewoners ontaarden in een demagogisch ontkrachten van zinnige argumenten en het
`voordragen' van een boel (valse?) verkiezingsbeloften. Van de zeldzame onderhandelingsresultaten die de wijkbewoners behalen, komt in de
praktijk niets terecht. Ze raken verstrengeld in het kluwen van de bevoegdheidsbetwistingen die het bestuur van de hoofdstad sieren. Deze
bevoegdheidsbetwistingen zijn allerminst een hinderpaal voor de eensgezindheid tussen de politieke partijen. Ook de verstandhouding tussen
de verschillende trappen van de politieke hiërarchie laat niets te wensen
over: ministers dekken de snode daden van burgemeesters en springen
bij – ook financieel – als er wat dreigt mis te lopen.
– Een `verdeel en heers' beleid. De overheid probeert een kloof te slaan
tussen de wijkwerkers en de bevolking. De wijkwerkers willen het democratisch proces terug op gang brengen door de contacten tussen de bewoners onderling te verbeteren en hen tot mondigheid aan te sporen. Dit
democratisch proces wil de overheid kost wat kost intomen. Op contactvergaderingen in de wijk probeert zij door haar beloften de ongegrondheid van de geformuleerde eisen aan te tonen en zo de geloofwaardigheid van de wijkwerkers bij de bevolking te ondermijnen. In andere gevallen weigert de overheid de bemiddeling van de wijkwerkers
en verkiest ze de bewoners individueel te benaderen.1°
Hoe het overheidsbeleid zich in Brussel in de komende jaren zal manifesteren, blijft een open vraag. Enerzijds lijkt voor een aantal politici – ook
voor dhr. Vanden Boeynants – de hoera-periode nu wel voorbij. Maar an10 F. Moulaert, Gewin met afbraak van volkswoningen, in De Nieuwe, 14 februari
1975, pp. 7-9.
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derzijds blijft (en groeit?) het onontwarbare net van 76 bestuursorganen
die op een of andere wijze bevoegdheid hebben in Brussel: een absoluut
wereldrecord! De bevoegdheidsbetwistingen stapelen zich op. De verwarring stijgt ten top. Vooral de respectieve bevoegdheden van gemeenten,
agglomeratieraad en gewest zijn niet afgelijnd. Deze verwarring werd in
het verleden door de promotors handig uitgebuit. Het vermoeden dat ze
deze opportunistische weg ook in de toekomst zullen volgen, blijft bestaan, zodat het einde van deze chaotische urbanisatiepolitiek nog lang niet
in zicht is.

Pluriformiteit in de R.K. Kerkprovincie
ín Nederland

Gerard J. Adriaansen S. J.

Was vroeger katholiek min of meer synoniem met een en onverdeeld,
tegenwoordig lijkt het wel omgekeerd. Er zijn zelfs bewegingen in de katholieke kerk die andere stromingen niet of nauwelijks nog katholiek vinden.
En iedere stroming heeft haar eigen aanhangers, die anderen met meer of
minder fanatisme verketteren of negeren. Deze situatie, nog scherper gemarkeerd door de nieuwe positie van de studentenecclesia en de kritische gemeente IJ-mond en door Pater Kotte, was voor het Nederlandse episcopaat in 1973 aanleiding een Commissie Pluriformiteit in te stellen. De opdracht die deze commissie bij haar oprichting meekreeg, was drieledig:
1 – adviezen voorleggen over basisgroepen die zich, links of rechts, onafhankelijk of althans kritisch opstellen; 2 – zodanige adviezen uitbrengen
dat ze de basisstructuren zelf tot nut strekken; 3 – proberen, waar blokkering werd geconstateerd, de dialoog binnen de R.K. Kerkprovincie in haar
geheel weer te openen.
We menen te mogen zeggen dat vele gelovigen met smart uitzien naar
enige duidelijkheid in de geloofssituatie van Nederland. Het lijkt dan ook
voor weinig tegenspraak vatbaar wat P. Vriens, voorzitter van de Commissie Pluriformiteit, schrijft in de brief waarmee hij een `tussentijdse balans'
aan de bisschoppen aanbiedt: `de commissie is van mening dat de in de
brieven getekende situatie betrekking heeft op de Kerkprovincie als geheel en niet slechts op enkele geprofileerde groepen'. 1 Logisch is dan ook
volgens hem het gevolg van deze tegenstellingen: `de reacties van kritiek,
ongenoegen en teleurstelling hebben meer betrekking op het beleid van de
Kerk, c.q. de bisschoppen, dan op de houdingen en activiteiten van de
respectievelijke groepen.' De betrokkenen op de allereerste plaats verwijten de bisschoppen ofwel dat ze niet ingrijpen ofwel dat ze niet toegeven
aan de eisen die ze vanzelfsprekend en gerechtvaardigd vinden. Maar ook
de grote groep der `gewone' gelovigen, die niet zo in de kerkelijke keuken
kan kijken, vraagt aan de bisschoppen dat ook zij eens zouden mogen
weten wat in geloofszaken nu wel en niet kan en mag en wat heilzaam is.
1 De documenten die wij hier bespreken, zijn te vinden in de 1-2-1 special van
20 mei 1975 en de informatie die gegeven wordt in 1-2-1 van 13 juni 1975, jrg. 3, n. 9.
Officieel heet het: Biltstraat 1-2-1, informatiebulletin. Het is een publikatie van het
secretariaat van de R.K. Kerkprovincie in Nederland.
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Iemand formuleerde het laatst zo: wat heeft het met ons geloof te maken
dat al die groepen zo zitten te harrewarren?
Er was dus reden genoeg om een Commissie Pluriformateit in te stellen.
Maar wat zien we gebeuren naar aanleiding van publikaties bij gelegenheid van het openbaar maken van een 'tussentijdse balans' in de vorm van
twee brieven, met daarbij gevoegd een stellingname van de bisschoppen?
'Wezenlijke, voor de geloofsgemeenschap als geheel waardevolle inzichten
en geloofshoudingen, worden vaak overschaduwd door verharde standpunten rond detailkwesties.' Aldus de voorzitter van de commissie. Als
men de zaak van die kant benadert – en dat is gebeurd – lijkt het gevaar
niet denkbeeldig dat men eerder van polarisatie zou moeten spreken dan
van pluriformiteit. Hetgeen nog wordt geaccentueerd door het feit dat aan
het eind van de brief die de bisschoppen hebben geschreven als eerste antwoord op deze `tussentijdse balans', wordt meegedeeld dat Mgr Gijsen
hetgeen hier aan de orde is te gecompliceerd acht om nu reeds een visie
op te geven.
Op zondag 18 mei heeft de kardinaal in een uitzending van `Kruispunt'
voor de radio gezegd: 'We hopen inderdaad dat het mogelijk zal blijken,
in gesprek te blijven, te zien welke wegen er open zijn om te bereiken dat
men de band niet doorsnijdt, maar probeert om samen Kerk te zijn,' Om
die reden willen wij trachten de inhoud van de verschillende brieven nader te analyseren, onze lezers daardoor te informeren over de huidige situatie, waarin niet alleen de Commissie Pluriformiteit, maar wij allen verkeren op dit ogenblik.

Verdeling der werkzaamheden
Met de drievoudige opdracht voor ogen en zeker om een dialoog op gang
te kunnen brengen heeft de commissie zich gesplitst in twee subcommissies: A – de werkgroep `kritische gemeenten', B .- de werkgroep `behoud
katholieke tradities', enigszins discriminerend naar de mening van de tweede groep gecontacteerden ook wel 'rechtse groeperingen' genoemd. Werkgroep B besteedt een uitvoerige paragraaf aan deze `diskwalificatie door
de uitdrukking 'rechtse groeperingen': Vat (dit) betreft, leek het dat u
de Kerkprovincie beschouwde als feitelijk opgesplitst in elkaar weerstrevende groepen'. Feitelijk lijkt men hiervan te zijn uitgegaan, als men ziet
hoe de commissie zich heeft opgesplitst. Dit kan noodzakelijk geweest
zijn, aangezien men anders met geen van beide stromingen enig contact
kon krijgen. Werkgroep A spreekt namelijk van prille, zij het bemoedigende contacten die zij met vertegenwoordigers van kritische basisgemeenten
gelegd hebben, maar die, zo voegen zij er onmiddellijk aan toe 'de stellige
vorm van beleidsuitspraken niet verdragen'. En werkgroep B vermeldt de
moeilijkheden die ontstaan zijn doordat aanvankelijk de rechtgelovigheid
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van de leden van de werkgroep in twijfel werd getrokken. B noemt dit 'gerezen misverstanden' en is eerlijk genoeg om eraan toe te voegen: `Vermeld zij slechts, dat deze mede opgeroepen kunnen zijn doordat in uw besluit tot oprichting van een Commissie Pluriformiteit, onderscheiden beleidsvragen te snel onder één noemer werden gebracht'. 0.i. heeft Werkgroep
B de problemen onder woorden gebracht, als gezegd wordt dat het gaat
om de volgende vragen: `de communicatiemogelijkheden tussen u en, kerkordelijk gezien, terzijde getreden groepen; de communicatiemogelijkheden
tussen u en de zogenaamde basis-gemeenten; de comunicatiemogelijkheden
tussen u en hen die zich groeperen uit verontrusting over geloofs-verzwakking en traditieverlies; en tenslotte uw verantwoordelijkheid m.b.t. een
pluriforme geloof s- en kerkbeleving, die veel meer omvat dan de indeling
in werkgroepen (A en B) suggereert'.
Concrete vraag na lezing van beide brieven: hebben zij, afgezien van de
ongetwijfeld bemoedigende eerste contacten naar beide zijden, de communicatiemogelijkheden vergroot? M. a.w. wordt er op zijn minst een richting
gewezen waarin de kerkprovincie in Nederland pluriform kan zijn en
toch van elkaar aanvaarden dat men, zij het pluriform, één is in geloof en
dat wij dit geloof in verscheidenheid als één gemeenschap kunnen beleven?
Dat is het belangrijkste waar de gelovigen zich voor interesseren. De rest
is een kwestie van een dialoog of een strijd om erkenning van de betrokken
groepen.

Waar gaat het eigenlijk om?
Uiteraard gaat het niet om vriendelijk te zijn voor elkaar over en weer. Men
mag van volwassen mensen verwachten dat men bereid en in staat is eerlijk
met elkaar te praten en de verschillende standpunten open te leggen. Maar
dat is niet genoeg. Werkgroep A zegt: `Naar ons oordeel is er ook nauwkeurig gesproken over verschillen in opvatting over theologie en kerkorde'.
Hoe komt het dan, dat er in de brief verder niet zo erg diep op wordt ingegaan? Er worden een aantal meningsverschillen naar voren gebracht bv.
over eucharistie en celibaat, maar er wordt niet duidelijk gemaakt in hoeverre de opvattingen over deze punten `theologie en kerkorde' wezenlijk
raken.
Wij maken deze opmerking beslist niet om scherp te slijpen of omdat wij
dogmatisch-theologische discussies zouden wensen, maar omdat de opdracht van de commissie gaat in de richting van een leefbare pluriformiteit.
Het is dus niet voldoende om goede contacten te hebben, men zal het moeten aandurven om de kwesties tot in de grond uit te spreken. De `stellingname van de bisschoppenconferentie' heeft dit in de volgende woorden uitdrukkelijk gesteld: `Met alle waardering voor het goede dat wordt nagestreefd, koesteren wij tegen sommige verschijnselen die in de documenten
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worden gesignaleerd, ernstige, soms fundamentele bezwaren, met name tegen bepaalde opvattingen over de geloofsinhoud.' Vandaar hun expliciete
verklaring: `Het zal iedereen duidelijk zijn dat publikatie geen goedkeuring
of wettiging onzerzijds inhoudt van alles wat in de rapporten beschreven
wordt ... ' Waarmee wij voor de geloofsgemeenschap, die graag een beetje duidelijkheid wil, blijven zitten met de vraag: over welke punten gaat het
nu eigenlijk en wat denkt men daar nu van? Brutaal gezegd: wat schieten
we hier mee op?
Werkgroep A stelt terecht dat men de ernstige verschillen in theologie en
kerkorde niet alleen maar moet vaststellen en het daarbij laten; dat zij het
nog minder heilzaam vindt dat men de eenmaal gevormde gemeenten isoleert en uitstoot. Dit is een lofwaardige menselijke, pastorale instelling,
maar draagt jammer genoeg op zich nog geen steentjes aan voor een oplossing van de vragen die zich stellen. Het gaat namelijk om het functioneren
van deze gemeenten in de kerkgemeenschap. Enigszins gechargeerd gezegd: de kerkgemeenschap is meer dan een `vriendenclub', we komen er
niet langs de vraag te stellen welke normen aan zo'n gemeenschap gesteld
moeten worden.
Tot besluit van hun werkzaamheden vraagt deze werkgroep aan de bisschoppen dat zij in concreto dit alles zullen aanmoedigen, beschermen en
bewaren, `zelfs als niet alles gebeurt zoals u het wenst en wensen moet'.
Wat bedoelt de werkgroep daarmee? Als men wil zeggen dat men de mensen niet mag afstoten en contact moet blijven houden wat er ook gebeurt,
ook al moet men afkeurend staan tegenover bepaalde zaken, dan is dat
eenvoudig een christenplicht, waarvan de bisschoppen in de afgelopen jaren voorbeelden genoeg gegeven hebben. Maar wat betekent `zelfs als niet
alles gebeurt zoals u het ... wensen moet'? Is dat `moeten' een noodzaak
van binnen uit, uitgaande van de verantwoordelijkheid en het geweten van
de bisschoppen, van hun functioneren in de kerkgemeenschap; of is het
een moeten dat door krachten van buitenaf wordt voorgeschreven, maar
waar de bisschoppen persoonlijk eigenlijk niet achterstaan? Hier ligt nu
juist de levensgrote onduide lijkheid waar het in de kwestie van de pluriformiteit over gaat; een onduidelijkheid die alleen door de bisschoppen zelf
kan warden weggenomen.
De kardinaal blijkt deze vragen heel goed te beseffen, want in het reeds genoemde radiogesprek heeft hij duidelijk gezegd: `Maar in de pastoraal die
wij hanteren is dat (verschil in opvattingen) geen reden om onmiddellijk af
te snijden, maar eerder te proberen de nodige correctie aan te brengen. Dat
veronderstelt natuurlijk wel dat de andere partijen als ik het mag uitdrukken, ook bereid zijn om hierover te praten. De bisschoppen moeten niet alleen luisteren naar de eisen van de diverse groepen, maar deze moeten ook
bereid zijn te luisteren, om zo samen te komen tot een oplossing van de
moeilijkheden'.
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De aanpak
De wijze waarop beide werkgroepen hun uiteenzettingen over de situatie
beginnen, wekt de indruk dat men echt naar een punt gezocht heeft dat
als startpunt niet al te agressief zou zijn. Werkgroep B begint met een uiteenzetting over de traditie en de waarde daarvan, maar men moet toch
terechtkomen op de vraag wat de betekenis van die traditie is en dat doet
men dan ook. Het uitgangspunt van groep A biedt m.i. minder houvast
voor een werkelijke dialoog over de plaats en de functie van de kritische
gemeenten. Als gesteld wordt met de `speelse zegswijze' dat `kritische gemeenten in een bisdom even zovele parels zijn op de mijter van de bisschop',2 dan hecht ik daar persoonlijk voor de kwestie waarover het gaat,
evenveel waarde aan als aan de vroeger nogal eens geuite opvatting ten
aanzien van de priesters die het ambt verlieten: de besten gaan weg. Dat
kan best zijn -- zo goed zullen degenen die blijven zichzelf ook niet vinden
- maar het is in het geheel geen uitgangspunt voor de vraag of en hoe een
kritische gemeente kan (blijven) functioneren in de kerkgemeenschap en
dus ook niet om een dialoog op gang te brengen tussen de `grote' kerk en
de kritische gemeenten.
We zullen het er allemaal wel over eens zijn, veronderstel ik, dat wij zijn
`de kerk, wij samen' en dat wij een gemeenschap vormen. Maar dan moeten wij dat ook bewust samen willen. Indien wij zouden uit gaan van de
houding: wij zijn de tijd vooruit en waar wij zijn, zal de kerk wel komen,
lijkt me dit voor de zaak waarover het gaat onvruchtbaar, want dan lopen we
het risico te zijn de kerk van de happy few en niet de kerk wij allen samen.
Dat moet nu net bekeken en besproken worden.
De bischoppen hebben zelf gezegd bij monde van de kardinaal dat, vrij
vertaald, de liefde niet van een kant kan komen. Men heeft Mgr Gijsen
verweten dat hij een starre houding aanneemt ten aanzien van de beide
brieven, maar men zal in alle eerlijkheid moeten zeggen dat voor hem terecht of ten onrechte, daar hoeven wij nu geen uitspraak over te doen,
daar gaat nu net de hele kwestie over -- de fundamentele vraag is, of deze
kritische gemeenten binnen of buiten de kerk staan, of - zoals hij het in
zijn communiqué uitdrukt - `hun geloofsinhoud voor de R.K. Kerk alleen
maar negatief blijkt te zijn'. Zelf geeft hij een verklaring van de zinsnede
die aan het eind van de bisschoppelijke brief van 13 mei over hem is toegevoegd, nl. dat hij nog geen visie kan geven: `Ook waar het binnenkerkelijke groeperingen betreft, welke in de rapporten onder de loep worden genomen, zijn de onderlinge verschillen zo groot, dat men deze absoluut niet

2 De speelsheid van deze zegswijze doet wat navrant en ondermaats aan, wanneer
men weet dat het celibaat in de aanvang van de encycliek van Paulus VI over dat
onderwerp `de parel aan de kroon van de Kerk' genoemd wordt.
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onder een noemer kan brengen. De bisschop van Roermond acht het
hoogst onrechtvaardig om over hun houding in wat algemene termen te
oordelen.'
Oordelen
Is er hier wel sprake van oordelen? Men kan er onmogelijk langs. Werkgroep B signaleert het probleem heel duidelijk, als gezegd wordt dat men
naast een positieve waarde, die men kan onderkennen in de vorming van
geloofsgemeenschappen en geloofsgroepen, deze waarde ook betrekkelijk
moet zien. `Gemeenschappen en groepen kunnen namelijk een grens overschrijden die vanuit een algemeen kerkelijk beleid gesteld moet worden.'
Hier wordt de moeilijkheid scherp geformuleerd, of men niet avantgarde
mag zijn of behoudend, of men geen waarden kan vertegenwoordigen die
de rest (nog) niet (of niet meer) ziet. Wij zijn dus nog even ver, want, afgezien van het feit dat `een algemeen kerkelijk beleid' een vreselijk vage term
is die van alles kan inhouden, alleen door het erkennen van `een grens' wordt
die grens niet aangeduid, zelfs niet in de meest algemene begrippen. Daarom lijkt mij op grond van wat in de brieven staat, de dialoog om tot een
echte pluriformiteit in de kerk te kunnen komen, zelfs nauwelijks aangeduid. Dat is een weg waarvan het tracé nog praktisch helemaal ontworpen
moet worden.
Het is mij dan ook een raadsel hoe een lid van de werkgroep A in een publikatie zich kan afvragen waarom de bisschoppen nu geen gevolgen willen
trekken uit wat er als tussentijdse balans op tafel is gekomen. Op grond van
het bovenstaande zou ik als buitenstaander willen opmerken dat aan de
bisschoppen geen concrete handreiking is gedaan buiten datgene waarvan
ze allang op de hoogte waren en waarmee ze nu al jaren zitten. Werkgroep A
heeft toch `de stellige vorm van beleidsuitspraken' afgewezen?

Conclusie
Erg positief ziet onze analyse van de tussentijdse balans er niet uit. Is dat om
het zeer moeizame werk van twee werkgroepen af te kraken? Ik ben er van
overtuigd dat de leden van beide werkgroepen bijzonder veel inspanning
hebben gedaan om eerlijke contacten te leggen. Ik heb echter wel gemeend
te moeten aantonen dat de brieven op zich slechts een allereerste begin
vormen van de weg naar een oplossing en dat men ze dus niet mag gebruiken om op grond van wat er in staat, concrete maatregelen, erkenning of
afwijzing te verlangen. De tussentijdse balans is een eerste aanzet, een
allereerste benadering, waarbij de ham-vragen nog niet aan bod zijn gekomen. Vandaar dat de bisschoppen in hun brief van 13 mei zeggen dat zij er
een bijzondere aanleiding in vinden tot bezinning en studie. Belangrijk lijkt
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ons wat het episcopaat onmiddellijk hierop laat volgen: `In het dagelijks
leven zullen, bij alle vragen over beleidsvoering als zodanig, toch concrete
beslissingen moeten worden getroffen. Deze zullen, hoezeer ook voortkomend uit oprechte zorg voor het geloofsleven, niet altijd ieders instemming
kunnen hebben. Uw brieven maken ons eens te meer duidelijk welke overtuigingen en gevoelens in onze overwegingen betrokken moeten worden
om een evenwichtige beleidsvoering te ontwikkelen.'
En wij nu?
Het is duidelijk dat de beleidsbeslissingen van de bisschoppen, om het heel
zacht te zeggen, `niet altijd ieders instemming kunnen hebben'. De heer
Mourits heeft met instemming van de kardinaal de vrees uitgesproken dat
de pogingen van de bisschoppen met de commissie pluriformiteit de band
tussen de groepen ter rechter en ter linker zijde van de Kerk van Nederland
nauwer aan te halen, averechts gaat werken.
Dat vindt m.i. voor een deel zijn oorsprong in het feit dat men allerlei zaken
in de publiciteitsmedia voorgeschoteld krijgt, terwijl men de feitelijke ontwikkelingen niet kent en dus ook niet kan beoordelen. Waarbij dan vaak
nog bij de publiekmaking een vriendelijk duwtje in een bepaalde richting
wordt gegeven.
Het is ons de laatste weken niet zo erg gemakkelijk gemaakt.
Pater Kotte werd veroordeeld door een kerkelijke rechtbank. Dat heeft
onder zijn aanhangers vanzelfsprekend veel beroering gewekt en men
spreekt van `meten met twee maten'. Als hij maar progressief was geweest.
Ik weet daar niets van en wil het gegeven accepteren zoals het op mij af
komt van de officiële personen, want ik heb geen enkel vonnis en geen
motivatie gelezen. (Pas daarna zou ik het recht hebben mij kritisch op te
stellen, voorzover de gegevens mij daartoe in staat zouden stellen). Ter
verdediging van de bisschoppen, nl. dat zij niet met twee maten meten,
las ik in een blad dat er van een ongelijke behandeling geen sprake is, want
`de uitspraak van Bisschop Zwartkruis van Haarlem is nog steeds van
kracht, dat een aantal pastores van de Amsterdamse studentenecclesia en
van de kritische gemeente IJ-mond hun werk doen "buiten verantwoordelijkheid van de bisschop".' Hiermee wordt gesuggereerd, uiteraard voor
rekening van de auteur van dat blad, dat ook dit een soort veroordeling
inhoudt.
In een uitzending van `Kenmerk' van zondag 22 juni 3 heeft de kardinaal het
ons toch wel erg moeilijk gemaakt. Hij heeft namelijk gezegd dat er een
belangrijk onderscheid was tussen de kritische gemeenten en Pater Kotte,

3 De uitzending heb ik op de band opgenomen, aangezien ik niet in de gelegenheid
was er op dat moment naar te luisteren. De letterlijke tekst was tot mijn beschikking.
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omdat de eersten de bisschoppen steeds in hun waarde hebben gelaten. Nu
ben ik bang, dat ik niet de enige ben die er niet zo heel veel meer van snapt.
We kunnen deze kwestie nu niet meer uitvoerig gaan behandelen, maar ik
vraag me wel af, of de uitdrukking 'buiten verantwoordelijkheid van de
bisschop' niet van de bisschop is uitgegaan as reactie op de houding van
de gemeenten die gesteld hebben dat zij niet meer met de bisschop in zee
wilden en dus, omdat hij er in feite niets aan kon doen. Natuurlijk kan men
zeggen dat de kritische gemeenten niet gezegd hebben dat de bisschop ten
onrechte bisschop is, maar hebben zij de bisschop, niet als persoon, maar
in zijn functie als herder in de kerk van Nederland in zijn waarde gelaten?
Dan ben ik benieuwd wat men moet doen om daartegen te zondigen. Dit
laatste is misschien erg vierkant gesteld, maar ik bedoel er mee te zeggen
dat uitspraken als bovengenoemd geen opening maken voor een dialoog
wanneer men niet duidelijk aangeeft wat ze betekenen. Hoe kunnen de
bisschoppen de kwestie van de pluriformiteit ter rechter en ter linker zijde
onderzoeken, wanneer voor ons gelovigen deze primaire vraag van kerkorde (en m.i. toch ook wel van theologie) blijft liggen?
Er wordt in ons land kerkelijk heel wat geduwd en getrokken zonder dat
de gelovigen er veel van beseffen. De geciteerde documenten geven zelf aan
dat men zich in de kou voelt staan. Er zijn mensen genoeg die verlangen
naar een beetje rust in de Nederlandse kerkprovincie, naar een beetje geloofsgemeenschap, graag in pluriformiteit, als de bisschoppen maar duidelijk maken hoe dat kan. Eén in gezamenlijk beleven, in schakeringen en
nuances, maar wel één.
Mogen de bisschoppen toch de weg vin den om de kernvragen aan te pakken, opdat wij uit de polarisatie raken, waarin men op zijn eigen standpunt
blijft staan tegenover de anderen, en komen tot een echte pluriformiteit als
kerkgemeenschap.

Het midden-oosten tussen Kissinger
en Geneve*

L. L. S.

Bartalits

Na de oktoberoorlog slaagde de Amerikaanse diplomatie onder leiding
van minister Kissinger erin de Russen driekwart jaar buiten spel te houden.
De Verenigde Staten knoopten met Algerije, Egypte en Syrië diplomatieke
betrekkingen aan, organiseerden troepenscheidingen in de Sinaï en op de
Golanhoogten en president Nixon kon zelfs Egypte bezoeken. De Amerikaanse diplomatie was erop gericht de zgn. frontstaten Egypte, Syrië en
Jordanië tot een modus vivendi met Israël te brengen. Geheel in overeenstemming met het Israëlische standpunt bleef het Palestijnse probleem op
de achtergrond. Daarin kwam na juli 1974 verandering, toen de Palestijnen
de radicale Arabieren wisten te mobiliseren en tenslotte de PLO erkend
werd op de topconferentie van de Arabische landen in Rabat als de enige
vertegenwoordiger van hun volk. Ook werd in Rabat onder drang van het
door de Sovjet-Unie zwaar bewapende Syrië het concept van stap voor stap
naar deelakkoorden toegroeien, gekritiseerd en dit concept werd vervangen
door een totale oplossing ineens. Het oliewapen had zijn invloed, ook bijvoorbeeld op het door de Verenigde Staten als een bondgenoot beschouwde
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Saoedi-Arabië, immers: `De interne dynamiek van de Arabische politiek
maakte het onmogelijk voor Sadat, Hoessein, Feisal en anderen, om de
Palestijnen te blijven negeren, nu de olie-inkomsten hun de middelen hadden gegeven om aan de Palestijnse grieven tegemoet te komen', schreef
Richard Ullman.1
De Amerikaanse diplomatie verloor aan snelheid en Kissingers mislukking
op 22 maart jl. kan ook op deze stemmingsverandering teruggevoerd worden.
De fout in Kissingers benadering was dat hij zoveel in het midden liet. Anders dan zijn voorganger Rogers maakte hij nooit bekend naar welke eindregeling hij streefde, zeker niet in de territoriale kwestie. Kissinger had
vermeden Rogers' verklaring van december 1969 opnieuw te bevestigen,
waarin all een insubstantiële grenswijzigingen ten behoeve van de wederzijdse veiligheid aanvaardbaar werden genoemd. Wel verklaarde Kissinger
dat ook hij streefde naar een regeling binnen het kader van resolutie 242
van de Veiligheidsraad, maar deze resolutie is te dubbelzinnig om een bemiddelaar te vrijwaren van de verdenking dat hij de tegenpartij zou begunstigen. Bovendien is resolutie 242 door de tijd achterhaald, omdat ze geen
rekening houdt met de Palestijnen.
Kissinger had daardoor zelf twee formidabele hindernissen voor zijn vredespogingen opgeworpen of versterkt. Zo wekte hij in de Arabische wereld
de verdenking dat hij voor Israël tijd wilde winnen om Israëls greep op de
bezette gebieden te verstevigen, en tegelijkertijd voor het Westen om tegenmaatregelen tegen het Arabische oliewapen te nemen. En in Israël had
Kissinger – door niet uit te spreken dat het vroeg of laat de bezette gebieden
zou moeten ontruimen, inclusief Arabisch Jeruzalem – een stimulans gegeven aan de intransigente, annexationistische stroming die thans waarschijnlijk het grote obstakel voor de vrede vormt.
Onder de vele gemiste kansen voor een regeling van het Midden-Oostenconflict bood die van vlak na de oktoberoorlog wellicht het meeste perspectief. De Israëliërs waren zich bewust geworden van hun volledige afhankelijkheid van de Verenigde Staten en de Arabieren hadden voldoende
vertrouwen in zichzelf gekregen om over vrede te onderhandelen. De
Sovjet-Unie en de Verenigde Staten waren bijna met elkaar in botsing gekomen en voelden de urgentie van de zaak. Maar na een goed begin verzuimde Kissinger deze kans.
Op de besprekingen in maart jl., waarbij Kissinger als bemiddelaar optrad,
bleek dat Egypte niet akkoord kon gaan met de eisen van Israël. De regering-Rabin wilde dat Egypte openlijk zou verklaren dat het geen oorlog
meer zou voeren en dat het mandaat van de troepen van de Verenigde

1 Richard H. Ullman, After Rabat: Middle East Risks and American Roles, in:
Foreign Affairs, januari 1975, p. 286.
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Naties, gelegerd tussen de strijdkrachten van beide landen, langer dan een
jaar zou duren.
Het voordeel van een stapvoetse benadering is dat de beide partijen tijd
krijgen om elkanders vertrouwen te winnen en zelf aan een regeling mee
te werken. Maar gezien de aard van het conflict is het ongegrond te geloven
dat een geleidelijke benadering op zichzelf tot vrede zou kunnen leiden
wanneer het doel niet duidelijk omschreven is. De partijen moeten tijd krijgen om hun houding te herzien en om blijk te geven van hun oprechtheid,
maar zij behoren van het begin af te weten waartoe de gefaseerde benadering zal leiden.
De grote vraag, met name voor Israël, is uiteraard of de Arabieren, nu ze
een veel sterkere positie innemen dan voorheen, oprecht zijn in hun verklaringen dat zij thans uit zijn op een `rechtvaardige vrede'. Op die vraag
krijgt men in Cairo overal ten antwoord: De oktoberoorlog heeft alles
veranderd. We hebben ons zelfvertrouwen teruggewonnen. We kunnen
nu als gelijken onderhandelen. We willen zo spoedig mogelijk een rechtvaardigde vrede, opdat we ons volledig kunnen gaan wijden aan de wederopbouw en de ontwikkeling.
Israël dreigde de positie van bevoorrechte partner van de Verenigde Staten
in het Midden Oosten te verliezen en in Genève te worden geconfronteerd
met een Amerikaans-Russisch-Arabisch front. De ontmoeting medio mei jI.
tussen Kissinger en zijn Russische ambtgenoot Gromyko in Wenen en de
rondreis van president Sadat door de Arabische wereld om een Arabisch
eenheidsfront in Genève te formeren, wezen in die richting.
Deze belangrijke diplomatieke ontwikkelingen hadden een overrompelend
effect op de regering-Rabin, die er wegens spanningen binnen het kabinet
niet toe kon komen een globaal Israëlisch vredesplan op tafel te leggen.
Tegen deze achtergrond was een deelvergelijk voor Israël aanzienlijk aantrekkelijker dan Genève, terwijl president Sadat als gevolg van de spanningen die de Palestijnse kwestie in het Arabisch kamp opriep, uiteindelijk tot
dezelfde conclusie was gekomen.
Ook Saoedi-Arabië was bereid Israëls recht op bestaan te erkennen in ruil
voor algehele terugtrekking uit de tijdens de junioorlog van 1967 bezette
Arabische gebieden en de oprichting van een Palestijnse staat. Koning
Khaled had dit gezegd in een vraaggesprek met de Washington Post (25
mei 1975). De koning zei voorts dat de Arabieren geen nieuwe oorlog tegen
Israël zullen beginnen `tenzij zij ervan overtuigd zijn dat de Verenigde Staten hun verpichtingen dat zij zich krachtig inspannen om de vrede te herstellen, niet nakomen'. De vorst deed een beroep op de Verenigde Staten
om Egypte en Syrië te bewapenen, opdat een einde zou kunnen komen aan
de stroom van Arabisch geld naar de Sovjet-Unie in ruil voor Russische
wapens. Tenslotte bekrachtigde koning Khaled impliciet Arabische steun
aan een terugkeer naar minister Kissingers stapsgewijze diplomatie ter
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regeling van het Arabisch-Israëlische conflict.
Het in Salzburg herhaalde vertrouwen van Sadat in de Verenigde Staten,
de heropening van het Suezkanaal en de eenzijdige uitdunning in de Sinaigrenszone van de Israëlische militaire sterkte hebben de indruk versterkt
dat Washington erin blijft slagen de onderhandelingsfronten soepel te houden. En dat Washington erin slaagt Israël van de noodzaak van een realistische politiek te overtuigen.
Volgens Stanley Hoffmann zou het zeer gewenst zijn dat Israël niet alleen
de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, maar ook zoveel mogelijk andere
mogendheden bij de desbetreffende onderhandelingen betrekt. Door het
laatste zou dan druk op de Arabische landen kunnen worden uitgeoefend
om in plaats van een extreme, een gematigde houding aan te nemen. Bij
een en ander spelen garanties met betrekking tot de veiligheid van Israël
een zeer belangrijke rol en het zou aan te bevelen zijn dat beide partijen
door een internationale vredesmacht, die niet uit strijdkrachten van de
supermogendheden bestaat, militair worden gescheiden.
Volgens Hoffmann moet ook het probleem-Jeruzalem onder ogen worden
gezien. Deze stad zou het beste tot open stad kunnen worden verklaard.
Tenslotte zou Israël, wat de westelijke Jordaanoever aangaat, de aldaar
en in de Gaza-strook wonende Palestijnen het recht op zelfbeschikking
moeten geven.
Stanley Hoffmann besluit zijn betoog met de opmerking dat de tijd op korte
termijn misschien voor Israël werkt doordat Arabische staten zijn bestaan,
dat niet meer ongedaan kan worden gemaakt, zullen erkennen. Maar op
lange termijn kunnen de Arabieren de factor tijd uitbuiten, hetgeen tot
Israëls terugtocht zou kunnen leiden. Daarom is het belangrijk voor Israël
zo spoedig mogelijk op erkenning aan te sturen en op garanties in ruil voor
wat het in ieder geval zal moeten opgeven.2
Radeloosheid in Israël
Na de mislukking van Kissingers stap-voor-stap politiek op 22 maart jl.
maakte een chaotische wirwar van officiële en semi-officiële verklaringen,
radio- en televisie-intervieuws het voor waarnemers een bijna hopeloze onderneming om de situatie in Israël te analyseren. De meningen botsten hard
en de radeloosheid was algemeen. De meningsverschillen begonnen al met
de vraag naar de oorzaak van het falen van Kissingers bemiddelingspogingen. Er waren aanwijzingen dat Jeruzalem minister Kissinger aangemoedigd
had om zijn reis in maart jl. naar het Midden-Oosten te ondernemen, hoewel
Cairo ondubbelzinnig te kennen had gegeven dat het de door Israël verlang2 Cf. Stanley Hoffmann, A new policy for Israel, in: Foreign Affairs, april 1975,
pp. 405-431.
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de verklaring niet zou afgeven. Kissinger zou het risico van een mislukking
hebben genomen in het vertrouwen dat Israël de bewuste voorwaarde geheel of gedeeltelijk zou laten vallen. Deze verwachting ging niet op, omdat
Egypte elke politieke toezegging bleef weigeren.
Een andere kwestie, die van de kort aangebondenheid van de Amerikaanse
minister van buitenlandse zaken, werd in Jeruzalem ook besproken. Kissinger had ondanks de halsstarrigheid van beide partijen nog een langere
aanloop kunnen nemen. Anderzijds werd Kissinger ervan verdacht dat het
plotselinge einde van de bemiddelingspogingen hem juist van pas kwam,
omdat hij meende dat alleen een schok de Israëliërs tot verandering van
gedachten zou kunnen bewegen.
De hoofdfiguren van het drama brachten de publieke opinie in Israël in
verwarring. Het onafhankelijke blad Maariv laakte op 29 maart jl. in een
hoofdartikel de zgn. `interview oorlog'. Premier Rabin had in het weekblad
Time gewag gemaakt van de mogelijkheid van een in Genève of misschien
nog tevoren te sluiten interimovereenkomst met Egypte. Minister Peres
verklaarde echter in U.S. News and World Report dat men nu het experiment van een grote stap in de richting van de vrede moest wagen. Hij was
dus niet voor tussenoplossingen, maar voor het Geneefse kansspel, dat ook
tot een onheilspellende toespitsing van de tegenstellingen kan leiden. De
invloed van de minister van defensie, Peres, op premier Rabin nam intussen zichtbaar toe. Maar minister van buitenlandse zaken Allon verklaarde
herhaaldelijk dat Genève niet kon bereiken wat Kissinger niet had kunnen
bereiken; hij was (en is) tegen Genève. Het Israëlische driemanschap dat
met Kissinger onderhandelde, dacht dus verschillend. Welke meningsverschillen in het kabinet-Rabin heersten, kan slechts vermoed worden. Twee
ministers van de Mapam-partij hadden in elk geval ervoor gepleit, Kissinger
door nieuwe Israëlische voorstellen een nieuwe kans te geven. Oud-minister
van buitenlandse zaken Eban pleitte onvoorwaardelijk voor de hervatting
van de Geneefse conferentie, maar zei tegelijkertijd dat Israël alles moest
doen om de Amerikaanse vriendschap te behouden.
De regering-Rabin kreeg na het vertrek van Kissinger applaus van de
rechtse oppositiepartij Likoed. Volgens opiniepeilingen was Rabins populariteit toegenomen, maar dit was alleen op zeer korte termijn een opluchting. Zoals later bleek was elke concessie moeilijker te verkopen, ook in
Rabins eigen partij. De Likoed ging weer tot scherpe oppositie over en
slaagde erin de natie op te zwepen. Onder deze omstandigheden kon elke
onvoorzichtige politieke of diplomatieke stap Rabins kabinet doen wankelen. Het was daarom niet in staat een veelomvattend vredesprogramma uit
te werken; de situatie leek medio april jl. uitzichtloos.
Maar niet alleen Jeruzalem droeg hiervoor de verantwoordelijkheid. Zelfs
bij een volledige terugtrekking uit de bezette gebieden wilden de Arabische
staten zich niet tot vrede verplichten. Gewild of ongewild versterkten zij
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de positie van de Israëlische extremisten. Het decennia lang geëscaleerde
wantrouwen liet alleen de mogelijkheid van een van buitenaf opgelegde,
internationaal gegarandeerde vrede open. Het idee van een opgedrongen
vrede heeft in het Midden-Oosten echter alleen bij enkele intellectuelen
instemming gevonden. Deze oplossing is alleen mogelijk wanneer de beide
supermogendheden samengaan.
De veelheid van meningen in de Israëlische pers vond helaas geen parallellen aan Arabische zijde. In Israël mag men ongeremd kritiek op de regering
uitoefenen, maar in de Arabische staten hebben over het algemeen alleen
de voorstanders van een ontoegeeflijke houding het woord. Vele Israëlische
extremisten kijken om die reden niet zonder jaloezie over de grens. Niettemin kreeg medio april jl. in Israël de mening de overhand dat de niet te
verloochenen vervreemding van de Verenigde Staten niet op de spits mocht
worden gedreven. Kissingers toom bleek niet van snel voorbijgaande aard
te zijn. De Amerikanen oefenden massieve en niet eens discrete druk op
Israël uit. Toezeggingen van economische en militaire hulp, waarop Israël
aangewezen was, werden `tot nader order' uitgesteld. Dit hield in dat men
in Washington eenvoudig op nieuwe Israëlische initiatieven wachtte, die
de diplomatie van Kissinger een nieuwe start zouden kunnen geven.

Rabin tussen de molenstenen
Afgelopen juni was Rabin één jaar premier van Israël. Naar zijn gelaatsuitdrukking te oordelen is hij meer dan een jaar ouder geworden. Rabin,
stafchef in 1967 en daarna vele jaren ambassadeur in Washington, had
weinig ervaring op het terrein van de binnenlandse politiek, toen hij door
zijn partij met een betrekkelijk kleine meerderheid op het schild werd geheven. Maar ook een meer ervaren man had moeilijk orde kunnen scheppen
in de wirwar van fracties en groepen waaruit de arbeiderspartij is samengesteld.
De breuken zijn gebrekkig dichtgepleisterd, maar een werkelijke eenheid
is niet hervonden. Rabin had niet de tijd om zich met de binnenlandse
politiek bezig te houden. Misschien ligt zij hem niet. De mensen van zijn
afkomst en generatie hebben geleerd met wapens om te gaan, niet politiek
te bedrijven. Ben Goerion verijdelde de politisering van het leger; pas als
gerijpt man maakte Rabin nader kennis met het partijbedrijf. Men mag hem
niet verwijten dat hem binnen een jaar niet gelukt is wat zijn voorgangers
veel langere perioden tevergeefs hebben nagestreefd. Maar het feit blijft
dat de regeringspartij nog even verdeeld is als in juni 1974.
Het ging destijds vooral om de persoon van minister Dajan, wiens reputatie
door de oktoberoorlog schade had geleden. Mevrouw Meir weigerde hem
te laten vallen, maar Rabin benoemde in Dajans plaats diens vriend Peres
tot minister van defensie. Dajan wacht sindsdien op een nieuwe kans, terwijl
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Peres inmiddels, zonder zijn vriend en voorganger de rug toe te keren, zelfstandig is geworden.
Het is niet toevallig dat Rabin thans in zijn buitenlandse politiek met bijna
dezelfde problemen kampt als mevrouw Golda Meir een jaar geleden.
Alleen zijn de complicaties toegenomen. Ook de wankele wapenstilstand
binnen de regeringscoalitie zou bij de eerste stoot kunnen breken. Rabin
kan niet met sterke hand regeren, gezien de nog altijd fragiele parlementaire
meerderheid. Begin, de leider van de sterke rechtse oppositie, is voor de
arbeiderspartij een nachtmerrie gebleven. Anders dan Golda Meir onderhoudt Rabin regelmatig contact met Begin.
Zou de premier de teugels vrij laten vieren en zou hij toegeven aan de voorstanders van een grote coalitie binnen zijn partij, dan was het waarschijnlijk
met de huidige coalitie gedaan. De Mapam, die zeven afgevaardigden in
het parlement telt, zou dan uit de regering treden. Deze partij dringt aan
op het doen van duidelijk omlijnde vredesvoorstellen en op prijsgeving van
bijna alle bezette gebieden in ruil voor een vrede. Binnen de arbeiderspartij
heeft de Mapam bondgenoten in de kring rondom Sapir en Eban. Sapir behoorde altijd al tot de voorstanders van een gematigde politiek, terwijl Eban
tot aan het aftreden van mevrouw Golda Meir een welsprekend verdediger
van haar politiek van afwachten is geweest.
Rabins samenwerking met Peres en Allon, zijn ministers van defensie en
buitenlandse zaken, is goed; vooral Peres heeft zijn oor. Hij zal daarom
behoedzaam opereren. Een teveel aan concessies zou oproer kunnen ontketenen in zijn eigen partij en bij de parlementaire oppositie, maar een
tekort zou bittere kritiek bij de Mapam wekken. Een sterke, dominerende
figuur is Rabin niet. Het is een open vraag of hij in staat zal zijn de polaire
tegenstellingen in partij en kabinet te overbruggen, wanneer er beslissingen
moeten vallen.
Ook de economische erfenis drukt zwaar. Het deficit groeit en de devaluatie
van het Israëlische pond in november 1974 heeft geen keerpunt gebracht.
De inflatie kon worden ingetoomd, maar de hoop op een vergroting van
de export en een verkleining van de import is niet verwezenlijkt. Men denkt
aan verdere monetaire maatregelen. De hoge directe belastingen drukken
vooral op de middenstand en draaien elk initiatief de nek om. Geen wonder
dat op Rabins rege ring vlijtig gescholden wordt.

Gematigde houding van Syrië
Tot grote verrassing van de Verenigde Staten en Israël besloot Syrië medio
mei jl. het mandaat van de troepen van de Verenigde Naties op de Golanhoogten met een half jaar, tot eind november a. s., te verlengen.
Het bewind van president Assad had reeds lang een meer soepele houding
aangenomen doordat het Resolutie 242 van de Veiligheidsraad accepteerde
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en voor een `definitieve vrede' met Israël was. Maar omdat de regering in
Jeruzalem pertinent weigerde te denken aan teruggave van de Golan, zelfs
in het kader van een vredesverdrag, bleef Syrië geneigd tot hervatting van
de vijandelijkheden.
Het besluit van Damascus om het vertrek van de troepen van de Verenigde
Naties nog zes maanden uit te stellen had verschillende redenen. De betrekkingen tussen Syrië en Irak waren verslechterd in verband met de verdeling
van het Eufraat-water. De spanning in Libanon tussen falangisten en
Palestijnen verontrustte de Syrische regering ten zeerste.
Anderzijds leerden de Syriërs tijdens hun contacten met president Sadat
en koning Hoessein inzien dat een nieuwe oorlog met Israël catastrofale
gevolgen zou kunnen hebben. Egypte had bij lange niet alle benodigde wapens van de Sovjet-Unie gekregen en daarom wilden Cairo en Amman
zich liever op diplomatiek overleg concentreren.
Dit was ook een wens van de Sovjet-Unie, die er belang bij had om de ontspanning met de Verenigde Staten niet in gevaar te brengen. President
Assad, die terdege rekening hield met de politiek van het Kremlin, wilde
daarom de afloop van het komend diplomatiek overleg afwachten. De situatie kon duidelijker worden na de ontmoeting van president Ford met
Sadat en Rabin en de heroriëntering van de Amerikaanse politiek ten opzichte van het Midden-Oosten, welke eruit kon voortvloeien.

Hoesseins dilemma
De vorig jaar gehouden Arabische topconferentie te Rabat plaatste koning
Hoessein voor een dilemma: alle Arabische landen, uitgezonderd Jordanië,
besloten de PLO als enige organisatie, verantwoordelijk voor de toekomst
van de westelijke Jordaanoever, te erkennen — en dat had Hoessein ontslagen van verdere deelneming aan de Midden-Oosten-onderhandelingen.
Daardoor ontviel aan de Jordaanse buitenlandse politiek de hele basis.
Jordanië had, op weg naar de topconferentie in Rabat, dit dilemma voorzien. Maar volgens betrouwbare bron had koning Hoessein van Egypte de
toezegging gekregen — ten onrechte, zo bleek later — dat na de eerste resolutie (erkenning van de PLO als enige vertegenwoordiger van de Palestijnen) een tweede resolutie zou worden ingediend, waa rin aan Jordanië werd
gevraagd de onderhandelingen ten behoeve van de PLO voort te zetten,
totdat een geschikte formule voor samenwerking kon worden gevonden.
Die tweede resolutie is nimmer ingediend.
Jordanië moest zich daarbij goedschiks-kwaadschiks wel neerleggen. Sinds
de topconferentie in Rabat is het evenwel elke Arabische leider steeds meer
gebleken dat het besluit (resolutie nr. 1) een vergissing is geweest. De PLO
heeft geen basis in Jordanië; zij is onderling nog verdeeld ook; en men kan
evenmin beweren dat de meeste Palestijnen aan de Westelijke Jordaanoever
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door de PLO vertegenwoordigd willen zijn. En daarom zou er van de zijde
van de Arabische regeringen vermoede lijk geen verzet komen, wanneer
koning Hoessein weer op diplomatieke wijze als zegsman van het bezette
deel van zijn land ging optreden.
Maar de koning, die in Rabat toegaf, is nu niet bereid iets te doen, zolang
het hem niet wordt gevraagd. En die vraag zal er zeker niet komen, omdat
dit een duidelijke nederlaag van de PLO zou zijn, de organisatie waarbij
elke Arabinsche regering in een goed blaadje wil staan.
Jordanië kan hoogstens verwachten dat er een nieuwe resolutie wordt aangenomen, welke het besluit van Rabat aanvult, maar het effect ervan in
wezen omkeert, zonder dat te zeggen. Dan pas is koning Hoessein van zijn
dilemma verlost.
Tot dat ogenblik moet hij voorzichtig zijn, en dat is hij. Na de topconferentie in Rabat wijzigde hij terstond de Jordaanse grondwet en verminderde
de Palestijnse deelneming in het staatsbestel. In de Senaat werden de 50
zetels voor Palestijnen tot 25 teruggebracht en in het Parlement werd het
aantal Palestijnen die de `West Bank' vertegenwoordigden, ook gehalveerd.
Een nieuw grondwetsartikel bepaalde dat het Parlement voor één jaar (was
vier maanden) verdaagd kon worden zonder verkiezingen, waarna dit Par
lement werd ontbonden. Een aantal Palestijnen, die als ambassadeurs in den
vreemde fungeerden, werd teruggeroepen.
Dat verontrustte natuurijk velen onder de Palestijnse bevolking, vooral hen
die in de tijd na 1948 uit Israël waren gekomen, nu wortel geschoten hebben in Jordanië en geen belang hebben bij een terugkeer naar de `West
Bank'. Deze mensen vreesden dat de `zuivering' zich ook tot het ambtelijk
apparaat zou uitstrekken, waardoor velen in hun bestaan zouden worden
getroffen. Ook ontstond de vrees dat men mocht kiezen tussen Jordaans en
Palestijns staatsburgerschap.
Maar al spoedig trad koning Hoessein stevig op tegen het eerste geritsel
van een Jordaans nationalisme op de `West Bank'. In een toespraak dreigde
hij met strenge straffen tegen iedereen die de goede relaties met zijn Palestijnse onderdanen in gevaar bracht. De koning benoemde andere Palestijnen op de vacant gekomen buitenlandse posten; en hij strekte de `zuivering' niet verder uit dan de genoemde constitutionele veranderingen. Die
waren bovendien slechts symbolisch, want het Parlement heeft maar weinig
te doen en geringe invloed. De koning heeft zijn gebaar gemaakt en de
Palestijnse bevolking kan weer vrij ademhalen, vermoedelijk vooral opgelucht, omdat zij niet behoeft te kiezen tussen de beide staatsburgerschappen.
Koning Hoessein heeft de idee van het behoud van de `West Bank' beslist
nog niet opgegeven. Praktisch gesproken is er niets veranderd: de bruggen
blijven open, de ambtenaren ontvangen er nog steeds hun salarissen vanuit
Jordanië; alle juridische en administratieve besluiten moeten nog steeds
door Amman worden geparafeerd; en nog steeds komen er uit Jordanië
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flinke leningen voor de ontwikkeling van de `West Bank'. Koning Hoessein
weet, dat – mocht er een afzonderlijke staat aan de Westelijke Jordaanoever
komen – deze op een of andere wijze aan Jordanië verbonden zal moeten
worden; hij opteert voor een losse constitutionele band. De ironie wil dat
er nu alsmaar gesproken wordt over een federatie, zoals koning Hoessein
al in maart 1972 had gesuggereerd in zijn plan van een Verenigd Arabisch
koninkrijk.
Koning Hoessein is nog immer een sleutelfiguur in de diplomatie van het
Midden-Oosten; hij heeft de laatste tijd de Jordaanse binnen- en buitenlandse betrekkingen verbeterd. Van bijzonder belang zijn de relaties met
Syrië, welke de laatste jaren veel beter zijn dan de publieke verklaringen
doen vermoeden. De economische samenwerking met Syrië neemt sterk
toe, militaire delegaties reizen af en aan, en al heeft koning Hoessein de
strijdbijl met de PLO niet begraven, het is in ieder geval geen punt van geschil meer tussen Amman en Damascus.
Syrië is vooral uit op goede relaties met Jordanië wanneer de SyrischEgyptische relaties gespannen zijn. Maar de Jordaanse betrekkingen met
Egypte zijn intussen zo goed als ze ooit eerder zijn geweest. Egypte's aandringen, het bij Kissinger te houden, is nimmer een geschilpunt met Jordanië
geweest, zoals dat wel het geval was met Syrië.

Een opmerkelijke toenadering
De gematigde houding van Damascus, die zich onder andere manifesteerde
in de verlenging van het mandaat van de troepen van de Verenigde Naties
op de Golan-hoogvlakte, maakte de opmerkelijke toenadering van Syrië tot
het `reactionaire' Jordanië mogelijk. Beide partijen verwachten dat deze
toenadering militaire vruchten zal dragen. Niet dat Syrië een oorlog wil
beginnen; het wil echter wel een strategie van `standvastigheid' voeren,
d.w.z. een hoge graad van militaire paraatheid handhaven op een strikt
defensieve wijze die geen provocatie inhoudt. In Damascus heerst de overtuiging dat Israël door zijn eigen houding gedoemd is, vroeg of laat zijn
vijanden te overvallen in een wanhopige poging de kansen te doen keren
op het enige terrein dat nog een werkelijke kans biedt, het militaire.
De Syriërs hebben ten zuiden van hun hoofdstad vijf divisies geposteerd,
zodat een frontale aanval erg kostbaar voor Israël zou zijn. Een aanval via
Jordanië vanuit de rechterhoek, of via Libanon vanuit de linkerhoek moet
voor Israël aantrekkelijker zijn, en Syrië gaat zich tegen deze dreiging wapenen. Dankzij het pragmatisme van president Assad zijn Syrië's betrekkingen met Jordanië en Libanon thans beter dan ooit tevoren.
Jordanië zou in het Syrische defensiesysteem opgenomen kunnen worden.
De Jordaanse leiders zijn bereid tot een zekere militaire coordinatie. Zij
schijnen de Syrische verwachting van een onverhoedse Israëlische aanval
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te delen, een van de redenen waarom zij ook aandringen op Amerikaanse
militaire hulp ter versterking van hun luchtverdediging.
Jordanië schijnt zijn grondgebied geheel met eigen troepen te willen verdedigen. Het verwacht dat de eerste Amerikaanse Hawks binnen een jaar
geleverd zullen worden. Syrië toont veel interesse voor de opbouw van de
Jordaanse luchtverdediging, maar het is niet duidelijk hoever de militaire
coördinatie zal gaan.
De Jordaniërs toonden zich verbaasd over het alarm in Israël. Zij maakten
er zich niet bezorgd over, omdat hun verlangen naar een vreedzame regeling, naar zij zeggen, aan ieder bekend is. Tot nu toe heeft de samenwerking
met Syrië bestaan uit de verplaatsing van een pantserdivisie van de noordgrens naar de noordwesthoek, waar Israël een eventuele aanval op Syrië
vermoedelijk zou inzetten.
De Syriërs hebben van hun kant blijkbaar ingestemd met een bewaking
van de Syrisch-Jordaanse grens tegen overschrijdingen van Palestijnse
guerrillastrijders. Naar verluid hebben de Syriërs ook waarnemers bij de
Jordaanse strijdkrachten gestationeerd, onder andere bij Urn Qais, en is er
coördinatie tot stand gebracht bij de radarbewaking. Er wordt ongetwijfeld
aan contingency planning gewerkt, maar hierover zijn de Jordaniërs zwijgzaam.
Hoe dieper de Jordaanse betrokkenheid bij een Syrisch-Israëlisch conflict,
hoe waarschijnlijker het is dat ook het Jordaanse leger moet vechten. Anderzijds wordt geredeneerd dat koning Hoessein bij het uitbreken van een
nieuwe oorlog zich niet meer op de afwezigheid van luchtverdediging kan
beroepen om zich afzijdig te houden.
In Libanon wil Syrië slechts een burgeroorlog voorkomen, aangezien het
anders ten behoeve van de Palestijnen en de moslims zou moeten interveniëren. Dit zou niet alleen Syrië's positie tegenover Israël verzwakken,
maar ook Israël een motief in handen kunnen spelen voor een verrassingsaanval. Voorts moet Damascus een deel van zijn leger aan de oostgrens
posteren, nu het sinds de beëindiging van de Koerdische oorlog het volle
subversieve gewicht van het gehate Irak heeft te dragen. Tenslotte zijn er
nog de Palestijnen. Door de vestiging van een gemeenschappelijk politiek
en militair commando aan het oostfront, willen de Syriërs bereiken dat
ook de Palestijnen de strategie van `voorbereiding, maar geen provocatie'
respecteren.
Koning Hoessein verkreeg de Syrische goedwil zonder dat hij hiervoor enige
concessies van betekenis aan de PLO behoefde te doen. Syrië aanvaardde
Hoesseins afwijzing van de terugkeer van de guerrillastrijders als onafhankelijke macht. De gematigde Palestijnse leiders berusten er kennelijk in,
maar handhaven hun eis van het recht van doortocht naar de door Israël bezette gebieden. Er worden overigens de laatste tijd bijzonder weinig guerrilla-acties langs Israëls grenzen meer uitgevoerd. De Palestijnse strijders con-
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centreren zich thans op de opbouw van cellen binnen Israël.
Het is duidelijk dat dit alles Syrië goed van pas komt. Zoals het de Palestijnen wil dwingen tot grotere diplomatieke buigzaamheid, wil Syrië de Palestijnen ook benutten voor die soort militaire operaties die het goedkeurt.

Vredeskansen in het Midden-Oosten
Toen minister Kissinger op 22 maart jl. in Jeruzalem met gebroken stem
de mislukking van zijn vredesmissie in het Midden-Oosten toegaf, schreef
de internationale pers bijna unaniem dat deze persoonlijke diplomatie nu
definitief tot museumstuk was veroordeeld, dat de invloed van de SovjetUnie in het Midden-Oosten weer snel zou toenemen en dat de hervatting
van de conferentie van Genève op korte termijn onvermijdelijk was geworden.
Maar het zou anders lopen. Allereerst zette de Amerikaanse regering Israël
onder zware druk. Achter de schermen liet minister Kissinger weten dat
Washington Israël de grote schuldige achtte voor het mislukken van de
Amerikaanse vredesinitiatieven (Kissingers pendeldiplomatie liep stuk op
Israëls weigering om met minder genoegen te nemen dan een Egyptische
verklaring dat de oorlogstoestand tussen beide landen beëindigd zou worden). Kort daarop kondigde de regering-Ford een herziening van het Amerikaanse Midden-Oosten-beleid aan. Van het begin af was duidelijk dat die
herziening alleen maar kon leiden tot een verslechtering van de betrekkingen tussen Israël en de Verenigde Staten.
De Amerikaanse wapenleveranties aan Israël werden in afwachting van de
herwaardering van de Midden-Oosten politiek van Washington stopgezet.
Het ging overigens om een zeer beperkt drukmiddel, aangezien Israël in
militair opzicht voldoende bevoorraad was in bewapening, munitie en
reserveonderdelen om weken lang zonder hulp van buiten af oorlog te kunnen voeren.
Deze drukuitoefening op Israël ging vergezeld van diplomatieke ontwikkelingen die er zorg voor hebben gedragen dat de vredeskansen in het MiddenOosten nu veel beter zijn dan enkele maanden geleden, en dat de Verenigde
Staten toch weer de rol van vredesmakelaar krijgen toebedeeld.
Dat dit laatste mogelijk is, valt vermoedelijk aan drie factoren toe te schrijven: het duidelijke streven van president Sadat om met de Verenigde Staten
te blijven samen te werken; de Amerikanen slaagden erin de Israëlische neiging om het in een bevriezing van de situatie te zoeken te onderdrukken,
tot de tijd dat het Westen minder afhankelijk zou zijn van de Arabische
olie; en het feit dat de Sovjet-Unie sinds maart jl. tevergeefs heeft geprobeerd om Arabieren en Israëliërs te doen instemmen met het Russische
plan tot hervatting van de conferentie van Genève.
Moskou moest dit plan tenslotte laten vallen, omdat de mislukking van een
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nieuwe ronde van de Geneefse conferentie van tevoren vaststond. Met Gromyko had Kissinger in Wenen afgesproken in nauw overleg te zullen blijven, maar dat de conferentie in Genève goed voorbereid zou moeten worden. De gesprekken van Ford met Sadat in Salzburg en met Rabin in
Washington kregen daardoor weer ruimte. Moskou heeft geen belang bij
een tot falen gedoemd diplomatiek mammoetoverleg, nadat al eerder alle
oorlogen die met Russische wapens waren gevoerd, geen succes waren geworden, en laat het terrein dus nog maar even aan Washington over.
Dat de vredeskansen in het Midden-Oosten nu verbeterd zijn, wordt over
het algemeen aan de volgende omstandigheden toegeschreven:
a) de spectaculaire toenadering tussen de Verenigde Staten en Egypte, zoals
op het topoverleg in Salzburg tot uiting kwam. President Sadat, die namens
de meerderheid van deArabische landen in Salzburg sprak, had duidelijk
laten blijken dat hij van president Ford een geëngageerde opstelling en een
scherp omlijnd standpunt verwachtte. Hij maakte Ford duidelijk dat de
kern van het probleem in het Midden-Oosten is verschoven. Het gaat niet
langer om het bestaansrecht van Israël, maar om de sinds juni 1967 bezette
gebieden. Beschermt Amerika Israël in zijn grenzen of ook in zijn veroveringen, zo luidde de centrale vraag van Sadat aan de Amerikaanse president;
b) het besluit van Syrië om het mandaat van de eenheden van de Verenigde
Naties op de Golan-hoogvlakte met zes maanden te verlengen, in plaats
van met twee maanden, waarop algemeen was gerekend;
c) de opening door Egypte van het Suezkanaal en de uitdunning van de
Israëlische strijdkrachten ten oosten van het kanaal.
Op 5 juni jl. heropende president Sadat het Suezkanaal. De Egyptische
president gebruikte in zijn diplomatie het kanaal als vredessignaal. Al tijdens de oktoberoorlog had Sadat zijn plan ontvouwd om het Suezkanaal,
gesloten sinds de juni-oorlog van 1967, weer bevaarbaar te maken. Minister
Kissinger maakte van deze wens gebruik bij zijn pendeldiplomatie van vorig
jaar. Israël kon toen tot de eerste terugtrekking dieper de Sinai in bewogen
worden, nadat Egypte beloofd had in die zone te zullen investeren.
De Israëliërs vonden het signaal van de heropening van het Suezkanaal zo
belangrijk dat zij besloten hun troepen langs de bufferzone van de Verenigde Naties in de Sinaïwoestijn met de helft uit te dunnen. Voor dit gebaar
werd Israël beloond met de toestemming om goederen onder vreemde vlag
door de waterweg te laten transporteren.
Maar het gebaar uit Jeruzalem had ook andere redenen. Israël kreeg bedekt
kritiek te horen, de Amerikaanse Midden-Oosten-politiek werd onderworpen aan een `herwaardering', vliegtuigen werden niet geleverd, maar Jordanië kreeg wel raketten – genoeg reden voor een aloude bondgenoot om
in het tijdperk van de oliediplomatie ongerust te worden. Met in het verschiet een lastige ontmoeting tussen president Ford en premier Rabin en
in het zicht van een van goede wil bolstaande ontmoeting tussen Ford en
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Sadat, werd de druk op de Israëlische regering om het onverzettelijke image
aan te passen steeds groter.
Bemoedigend teken in dit verband was de opvallend gematigde uitspraak
van de nieuwe Saoedi-Arabische koning Khaled, dat zijn regering bereid
was het bestaan van Israël te erkennen zodra het land zich tot de grenzen
van 1967 had teruggetrokken en het oostelijke deel van Jeruzalem had
teruggegeven. Sadat kreeg van Syrië een steuntje in de rug, dat, na een rondreis van Sadat door de Arabische wereld, besloot om het mandaat van de
troepen van de Verenigde Naties op de Golan-hoogten met een half jaar te
verlengen.
Premier Rabin heeft het in de afgelopen maand juni in Washington niet
gemakkelijk gehad. De tijd dat de Israëlische diplomatie de pro-Russische
gezindheid van de belangrijkste Arabische confrontatielanden in Washington kan uitspelen voor het in de wacht slepen van Amerikaanse militaire,
economische en diplomatieke steun is voorbij. Ford en Kissinger hebben
Rabin onomwonden voorgehouden dat de Arabische wereld een duidelijke
wending naar het kamp van de Verenigde Staten maakt.
In Washington wordt deze heroriëntatie in de Arabische wereld een ontwikkeling van historische betekenis genoemd, die niet door Israël mag worden gefrustreerd. Om dat argument kracht bij te zetten oefenden de Amerikaanse leiders druk op Israël uit in tal van opzichten om aan de Arabische
territoriale eisen tegemoet te komen. Tijdens Rabins besprekingen in
Washington was duidelijk gebleken dat de Verenigde Staten en Israël van
mening verschillen over de territoriale vredesconceptie in het MiddenOosten; volgens de Amerikanen moet Israël vrijwel alle bezette gebieden
ontruimen. Alleen met betrekking tot de Palestijnse kwestie is er om uiteenlopende redenen Amerikaans-Israëlische eensgezindheid. Washington
voelt er namelijk niets voor de PLO-leider Jassir Arafat hoog te paard te
zetten ten koste van koning Hoessein.
Het genoemde Amerikaans-Israëlische meningsverschil over het territoriale
vraagstuk opent in wezen de weg naar een Israëlisch-Egyptisch deelvergelijk
in de Sinaïwoestijn. Voor Israël is een deelvergelijk met Egypte om twee
redenen van belang: het kan worden gepresenteerd als een breuk in het
Arabische front tegen Israël en voorkomt gelijktijdig een confrontatie met
de Verenigde Staten over een totale vredesregeling in het Midden-Oosten.

Een schrijver op zoek naar
identiteit(en): de Chileen Donoso

Guy Posson

José Donoso (° 1924 – Santiago de Chile) is een van de meest `bezeten'
schrijvers uit Latijns-Amerika. Naast verhalenbundels schreef hij vier romans: Coronacián (1958), Este domingo (1966), El lugar sin límites
(1967) en tenslotte zijn meesterwerk tot nu toe: El obsceno pájaro de la
noche (1970). In deze laatste roman is hij tot de uiterste consequenties van
zijn schrijverschap gegaan en heeft hij een plaats gecreëerd die `geen grenzen heeft', die overal is en nergens, kortom: een helse nachtmerrie.
De obscene nachtvogel groeit uit het beeld van oude vrouwtjes, die met
maniakale precisie hun herinneringen bewaren door allerlei oude spullen
in krantepapier verpakt onder hun bed te verbergen. Deze onbelangrijke en
zelfs vieze dingen vormen immers samen de occulte realiteit van de maatschappij. Omdat de oudjes het geheugen zijn dat juist dat bewaart wat de
nette mensen willen vergeten, hebben hun vroegere meesters ze opgesloten
in een oud retraitehuis. Dit heet, betekenisvol en ironisch genoeg, `Huis
voor Geestelijke Oefeningen van de Incarnatie (menswording, belichaming) van la Chimba'. Ze zijn dus zelf verpakt, opgeborgen bij de dingen
die de maatschappij weggooit. Maar daardoor hebben zij de wonderlijke
én gevaarlijke vrijheid verkregen die het privilege is van de ouderdom, en
zijn zij een gevaar voor de gevestigde orde, want zij wéten, en kunnen zéggen.
Wat de gegoede klasse daar komt begraven, is wat zij niet wil weten; haar
leden leven in een totale vervreemding van zichzelf. Maar ook de oudjes
hunkeren naar verlossing, die ze in hun seniele boosaardigheid zoeken in
devotiepraktijken, hekserij en een soort zwarte magie. Overal heerst uitzichtloze wanhoop, omdat de uitweg die men meent te zien, de doorgang
die men meent te gebruiken, slechts schijn is. Hun eenzijdige realiteit is
niet meer dan vochtplekken op de afschilferende kleimuren van een huis
dat sinds alle tijden veroordeeld is tot afbraak.
Door de hele roman heen loopt het verhaal van Humberto Pehaloza, vroeger secretaris van don Jerónimo Azcoitía. Hij heeft ooit eens op kosten van
deze laatste een onbetekenend werkje uitgegeven, waarmee hij naam dacht
te maken als sch rijver. Hij laat zich in dienst nemen door don Jerónimo,
die van hem zijn áme damnée maakt. Hij wordt een soort super-oudje, en
komt terecht in het Huis van de Geestelijke Oefeningen, zonder er nog
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ooit in te slagen een letter op papier te zetten: hij is nu el Mudito, de
stomme. Maar hij heeft het allemaal in zijn hoofd, en hetgeen wij lezen is
wat hij had willen schrijven.
Tenslotte is hij bij het zoeken naar zijn eigen identiteit zover gegaan en zo
grondig mislukt, dat hij nog slechts pure nostalgie is, pure leegte binnen
een juten zak. Hij wil eruit, omdat er buiten iemand is die hem zijn naam
wil zeggen. Maar hij kan er niet uit, omdat elk gaatje dat hij maakt telkens
weer wordt toegenaaid door een oud wijf, dat de zak dan weer in een grotere steekt, enzovoorts, `eeuwen en eeuwen tot er zich een nieuwe geologische laag vormt met de afval van miljoenen levens die zeggen dat ze bestaan, om zo opnieuw mijn nostalgie te begraven' (p. 540). Het oud wijf is
tot een onverbiddelijk kosmisch symbool geworden. Zij is de historie, die
tenslotte alle afval verbrandt. Wij voelen haar aanwezigheid in onszelf, in
onze persoonlijke (ver)wo(o)rding, in onze intieme dualiteit, die geen mogelijkheid openlaat voor een verzoening met onszelf.
Tenslotte verdwijnt ook de Geschiedenis zelf: `De wind verspreidt de rook
en de geuren en het oudje hurkt neer op de stenen om te slapen. Het vuur
brandt een tijdje naast de verlaten figuur, als was ze nog een pak vodden
meer, begint d an uit te gaan, de gloed van de as wordt minder, gaat dan uit
terwijl ze tot grijs stof wordt, dat door de wind wordt verspreid. In een
paar minuten blijft er niets meer over onder de brug. Alleen de zwarte plek
die het vuur heeft achtergelaten op de stenen en een zwartgeblakerde pot
met handvat van ijzerdraad. De wind gooit hem omver, hij rolt over de stenen en valt in de stroom'. (p. 542-3).
El lugar sin límites, dat thans ook voor de Nederlandstalige lezers beschikbaar is,1 vertoont reeds heel wat van de kenmerken die Donoso tot een geval apart maken. Ook hier zijn de personages op zoek naar hun identiteit.
Ook hier jagen ze een hersenschim na, die tenslotte moet wijken voor de
harde realiteit. Maar Deze plaats is overal heeft niet de barokke complexiteit die De Obscene Nachtvogel wel eens zwaar om te lezen maakt.
Hoofdpersonages zijn don Alejandro (Alejo) Cruz, de plaatselijke cacique
of dorpspotentaat,2 en la Manuela, de travestiet uit de lokale hoerenkast.
De eerste is wat een grootgrondbezitter hoort te zijn in Latijns-Amerika,
maar hij is ook méér: hij is het centrum van alle illusies v an de dorpelingen. Hij is een soort demiurg voor hen, een morele autoriteit: kortom, hij
staat buiten spel.
Ook la Manuela staat buiten de normale verhoudingen. Men kan zich de
1 José Donoso: Deze plaats is overal. Oorspr. titel: El lugar sin límites. Vertaald
uit het Spaans door Mariolein Belacortu Sabarte. A'dam, Arbeiderspers, `Grote ABC',
nr. 238, 1974. 142 blz.
2 cfr. De 'Cacique' L. M. Lorda Alaïz, De Spaanse Burgeroorlog en zijn gevolgen,
in Streven, 8, mei 1974, blz. 799-780.
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positie van een travestiet indenken in een continent dat bol staat van
machismo. Maar `zij' is nog aparter, doordat de mannen in haar vinden
wat ze bij hun eigen vrouw missen. En zo bezit la Manuela de gevaarlijke
gave een gewoon feestje te veranderen in een wervelende draaikolk, die
iedereen meesleept. `Zij' trekt de mannen aan, maar wekt ook hun agressiviteit op, bang als ze zijn voor de censuur van de gemeenschap. La
Manuela is vanaf het eerste ogenblik van hun ontmoeting uitzichtloos verliefd op don Alejo. Ouder geworden, voelt ze voor hem een soort seniele
vertedering; ze denkt dat hij haar altijd de hand boven het hoofd zal houden, wat een illusie zal blijken te zijn. In la Manuela heeft Donoso reeds
zeer knap de manier van spreken en handelen van een oude, niet al te
intelligente vrouw weergegeven.
Don Alejandro is natuurlijk niet de ideale man, die de oude flamencodanser(es) zich inbeeldt. Dat had ze kunnen weten, als ze gevoel voor realiteit
had gehad. Maar haar leven is juist op een fictie gebouwd. Toen ze voor
het eerst in het dorp kwam, zou ze de grote attractie zijn op het feest dat
de verkiezing tot senator van don Alejo moest vieren. Ze doet een paar
danspasjes met de nieuwbakken politicus, waarna de aanwezige mannen
haar aan elkaar doorgeven, en `beschaamd en stikkend van het lachen'
haar rokken oplichten om haar `magere en behaarde benen en haar schrale achterste' te aaien (p. 81). Als iemand dan suggereert `dat ze moet afgekoeld worden' is de don de eerste om op te staan en het sein te geven om
haar in het kanaal te gooien. Deze symbolische terechtstelling is het voorspel tot de moord die echter pas vele jaren later gepleegd wordt.
Teruggekeerd in het café waar het feest plaatsvindt, komt la Manuela's
`prima uitrusting' ter sprake, waarop de bordeelhoudster een weddenschap aangaat met don Alejo dat zij de travestiet wel kan doen klaarkomen. Wat op het eerste gezicht vrij scabreus en banaal lijkt, zal later een
symbolische dimensie krijgen. Inderdaad heeft la Japonesa met haar vrouwelijke intuïtie de kern van la Manuela's persoonlijkheid gezien: een soort
hulpeloosheid en behoefte aan genegenheid, die de ervaren vrouw de zekerheid geven dat met wat tederheid la Manuela `wel heet te krijgen was'
(p. 84). De warmte die van la Japonesa uitgaat, is zo duidelijk dat de andere mannen jaloers zijn: `er was er niet een die er niet heel wat voor gegeven had om la Manuela's plaats in te nemen' (ibid.).
De don buit echter de situatie voor zijn eigen plezier uit: hij geeft zich
bloot door te eisen getuige te mogen zijn van het gebeuren. Dat doet bij de
vrouw haar haat ontvlammen, en ze ziet de kans schoon om de inzet te
bepalen: het huis dat ze van don Alejo huurt. Deze laatste geeft toe, en
staat daardoor een stukje van zijn macht af. Dit thema zal later centraal
staan in De Obscene Nachtvogel: de ondergeschikten houden hun meesters
gevangen in het web van hun `kleine kanten' en zwakheden .. .
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La Manuela geeft slechts toe aan zulk een, voor haar `tegennatuurlijk',
voorstel als la Japonesa `hem' vraagt haar compagnon te worden. Dit
opent voor de immer weggejaagde, onzekere en laffe travestiet de mogelijkheid ergens een `plaats' voor haarzelf te hebben, en zo onbereikbaar te
worden voor haar vervolgers. Misschien zal zij kunnen opgaan in een gemeenschap die haar `gewoon' zal vinden. En dan komt een der meest grandioze scenes uit het boek. Voor don Alejo is het alleen maar het pervers
plezier, de travestiet klaar te zien komen met een hoer. Maar haar tederheid doet la Japonesa de woorden vinden die la Manuela doen vergeten
dat zij een oude, walgelijke dronken vrouw is, een massa vaalwit vlees `met
dingen die op haar borst groeien met rode punten in het licht van de carbidlamp', dat zij andere, onvoorstelbare kanalen en grotten heeft, waarin
andere kreten en andere beesten huizen, en dat la Manuela zelf een ondefinieerbare, belachelijke hersenschim is. Er heeft een complete persoonsverwisseling plaats, die la Manuela's schrik wegneemt, zodat zij beiden tot
een orgasme komen dat hen terugbrengt naar de lang vervlogen tijd toen
zij beiden nog liefde konden voelen. En wat als komedie was opgezet,
wordt vruchtbaar in de geboorte van een dochter: la Japonesita. Later zal
een dochtertje van don Alejo aan tyfus overlijden .. .
De roman vangt eigenlijk aan als la Manuela zo oud is geworden dat haar
gezicht rimpelig is als een rozijn, en la Japonesita haar moeder heeft opgevolgd als uitbaatster. Over het huis hangt de dreiging van de komst van
Pancho, een vrachtwagenchauffeur, die zich heeft losgemaakt uit zijn economische afhankelijkheid van don Alejo, en die denkt ook diens verbod te
kunnen overtreden om nog ooit in de buurt van la Manuela te komen. Dit
volstaat om Pancho ook zijn morele onafhankelijkheid te doen zoeken.
La Manuela verbergt zich, en hoopt dat haar dochter zich voor haar zal
opofferen. Maar zij wil weer de warmte voelen die ze gewaar was geworden bij la Japonesa. Ze geeft een grootse flamencoshow weg, en als Pancho daarop reageert probeert ze hem in een opwelling van genegenheid te
zoenen. Maar haar gevoelens bezegelen haar lot: Pancho's schoonbroer is
de vertegenwoordiger van de censuur. De chauffeur schaamt zich en zal la
Manuela vermoorden. Dat is dan de tweede hoofdscene: een mengeling
van schrik, drift, onzekerheid, schaamte, sadisme en genot. Het is in het
weergeven van zulke complexe situaties dat Donoso op zijn best is. Het
hijgende zinsritme geeft de fijnste gevoelsnuances weer. De personages
worden heen en weer geslingerd tussen hun emoties, tussen heden en verleden, tussen droom en werkelijkheid. De contouren van het eigen ik worden wazig, de personages lopen in elkaar over, de basis wordt gelegd voor
het bewustzijn dat de mens leeft in een ononderbreekbare nachtmerrie.
In een roman uit Latijns-Amerika verwacht men verwijzingen naar een realiteit, die zo anders is dat ze voor een Europese lezer bijna magisch lijkt.
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Een auteur als Garcia Márquez3 heeft dit register virtuoos bespeeld. Met
zijn beroemde onverstoorbaarheid weet hij ons de meest ongebreidelde
fantasieën te doen aanvaarden. Donoso echter heeft meer weg van Humberto Pen aloza en van de heks Peta Ponce, eveneens uit El obsceno
pájaro de la noche. Op p. 398 spreekt hij van de (existentiële) paniek, die
zich verwringt om zich te veranderen in een monster, liever dan niets te
zijn. Het kunstwerk is een catego ri e apart, een monster voortgebracht door
een bewustzijn dat aan de realiteit haar potentie teruggeeft door haar méérzinnig te maken, binnen een verwoording (decir) die tracht de oerverschrikking (e1 pavor intacto) te bezweren.

3 cfr. L. Geerts, Marquez; wanhoop en geweld in Columbia, in Streven, 5, februari
1974, blz. 489-497.

De armoede van het historicisme
De methode van de wetenschap volgens Karl Popper

John Auping S.J.

Het Spectrum heeft onlangs een boek van Popper — De armoede van het
historicisme (1974, aula no. 532, 172 pp.) — en een biografie over hem
-- B. Magee, Popper (aula, no. 533,140 blz.) — laten verschijnen, wat een
goede aanleiding vormt de wetenschapsfilosofische opvattingen van Sir
Karl Popper bij de lezer te introduceren.
Popper werd in 1902 in Wenen geboren. In zijn studententijd verdiepte hij
zich in het marxisme en het logisch positivisme. Zijn eerste publikatie,
verschenen in 1934 onder de titel Logik der Forschung en in 1959 als
ic Discovery, bevat een kritiek op het logisch positivisme
Logic of Scientific
(waarover straks meer). In 1937, toen Popper de Anschluss van Oostenrijk voorzag en voorzegde, week hij tijdig uit naar het buitenland, waar hij
filosofie doceerde en Grieks studeerde om de Griekse filosofen te kunnen
lezen. In 1945 verscheen zijn kritiek op de historicistische filosofieën van
met name Plato, Hegel en Marx, onder de titel The Open Society and Its
Enemies, waarvan de vertaling in 1950 bij Kroonder in Bussum verscheen
onder de titel De Open Samenleving en haar Vijanden (2 delen). In 1946
kwam Popper naar Engeland, waar hij hoogleraar werd in de logica en de
wetenschapsmethode aan de London School of Economics. In 1957 verscheen van zijn hand The Poverty of Historicism, dat `kan beschouwd worden als de pendant van The Open Society and Its Enemies' (Magee, Popper
(1974), blz. 14), een pendant in die zin, dat Popper in dit werk het historicisme niet in haar representanten, maar als zodanig bekritiseert.
Weliswaar is het historicisme niet een als zodanig bestaand filosofisch
systeem, maar het is een wijze van denken over de menselijke geschiedenis
die impliciet is in veel filosofieën. Deze verzameling halfbewuste vooronderstellingen hebben van Popper het etiquet `historicisme' meegekregen
en worden door hem verwoord in de eerste helft van zijn boek en bekritiseerd in de tweede helft ervan. We zullen nu Poppers kritiek weergeven
onder drie hoofdjes: 1. het historicisme is een evolutionistisch determinisme; 2. het historicisme is een euforisch optimisme; 3. het alternatief voor
het historicisme.
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Het historicisme is een evolutionistisch determinisme
Volgens Popper 'kan de overtuiging, dat het de taak van de sociale wetenschappen is om de wet van de evolutie van de samenleving bloot te leggen,
misschien wel de centrale historicistische doctrine worden genoemd' (blz.
104*). Het historicisme houdt niet alleen, dat de samenleving verandert,
maar bovendien, dat deze verandering in grote lijnen vastligt. Bepaalde
toekomstige toestanden van de samenleving zijn volgens de historicist onk.
vermijdelijk.
Popper ontkent niet dat er bepaalde tendensen waarneembaar kunnen zijn:
'het bestaan van strekkingen of tendensen in sociale verandering (kan)
nauwelijks in twijfel getrokken worden: iedere statisticus kan dergelijke
tendensen berekenen (. . .): tendensen bestaan, of liever, het aannemen van
tendensen is vaak een nuttig statistisch hulpmiddel. Maar tendensen zijn
geen wetten (. . .) Een tendens die gedurende jaren aanwezig was, kan in
een tiental jaren of zelfs nog sneller veranderen' (blz. 110-111).
Volgens Popper bestaat de illusie van het historicisme erin dat men bepaalde tendensen ziet, zonder te zien dat zo'n tendens optreedt onder bepaalde voorwaarden die veranderbaar zijn: 'We staan daarom voor de
moeilijke taak om ze (tendensen) zo goed als we kunnen te verklaren, d.w.z.
om zo nauwkeurig als mogelijk is te bepalen onder welke voorwaarden ze
zullen bijven staan (. . ) Er zijn inderdaad talloze mogelijke voorwaarden.
Om deze mogelijkheden te kunnen onderzoeken, wat nodig is voor het
bepalen van de werkelijke voorwaarden waarvan een tendens afhangt, hebben we alle tijd om ons omstandigheden in te denken waaronder deze
tendens in kwestie zou verdwijnen. Maar dat is nu precies wat de historicist niet kan doen. Hij gelooft zo vast in zijn lievelingstendens, dat het ondenkbaar voor hem is, dat er omstandigheden zouden zijn, waaronder die
zou verdwijnen. De armoede van het historicisme, zouden we kunnen zeggen, is een gebrek aan verbeeldingskracht. De historicist richt voortdurend
verwijten aan het adres van degenen, die zich geen verandering in hun beperkte wereldje kunnen voorstellen, maar het schijnt, dat het de historicist
zelf aan verbeeldingskracht ontbreekt, want hij kan zich niet voorstellen,
dat er een verandering zou kunnen zijn in de voorwaarden waaronder verandering plaatsvindt' (blz. 121-122).
Het wordt tijd voor een voorbeeld. Iemand zou bijvoorbeeld kunnen opmerken, dat er in de jaren zestig in Nederland een tendens naar een afnemend aantal seculiere priesterwijdingen geweest is; een historicist zou nu
kunnen menen dat deze ontwikkeling eigen is aan `deze tijd', en er wellicht
een naam aan geven die de noodzakelijkheid of onvermijdelijkheid van
deze tendens moet aantonen, zoals 'secularisatie', of iets dergelijks. Wan* De pagina's tussen haakjes verwijzen naar De armoede van het historicisme
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neer we Popper's methode toepassen, dan zouden we op zoek gaan naar
de mogelijke voorwaarden waaronder deze tendens optreedt, casu quo
het aantal priesterwijdingen toeneemt.

Het historicisme is een euforisch optimisme
Het historicisme houdt niet alleen, dat een bepaalde tendens onvermijdelijk is, maar ook dat deze onvermijdelijke ontwikkeling per se positief is.
Het nieuwe is per se goed, aldus de historicist: `zedelijk goed is wat zijn tijd
vooruit is' (blz. 63). Wie zich bij deze tendens niet aansluit, wordt door de
historicist consequent afgeschreven als `niet bij de tijd'.
Popper merkt op, dat het historicisme, dat zo open schijnt te staan voor
verandering, in feite een reactionaire houding verraadt: `Sinds Heraclitus
is de verandering steeds weer opnieuw ontdekt', merkt Popper niet zonder
ironie op, en `wie een zo eerbiedwaardig idee als stoutmoedig en revolutionair presenteert, verraadt, geloof ik, een onbewuste behoudzucht. En als
we over dit enorme enthousiasme voor verandering nadenken, kunnen we
ons goed afvragen of dit niet slechts één kant is van een ambivalente houding, of er niet eerst een even grote weerstand tegen verandering overwonnen moet worden (...) Het lijkt bijna alsof de historicisten proberen zich
schadeloos te stellen voor het verlies van een onveranderlijke wereld door
zich vast te klampen aan het geloof, dat verandering (...) door een onveranderlijke wet wordt beheerst' (blz. 148).
Deze ambivalente houding van de historicist uit zich in het euforisch
enthousiasme waarmee hij spreekt over `zijn lievelingstendens' (blz. 121),
en de reactionaire felheid waarmee hij reageert tegen degenen die opmerken dat zijn lievelingstendens niet noodzakelijk is en dat bij het scheppen
van andere voorwaarden een andere ontwikkeling mogelijk is.
Omdat de historicist gelooft dat een bepaalde tendens onvermijdelijk is,
en deze opvatting ook tot uitdrukking brengt, draagt hij ertoe bij, dat de
collectieve opvattingen in stand gehouden worden die in feite een van de
veranderlijke voorwaarden vormen waaronder de tendens kan bestaan.
Omdat de historicist gelooft dat zijn lievelingstendens onvermijdelijk is en
bovendien zedelijk goed, maakt hij graag `blauwdrukken voor de toekomst',
bedoeld om de als onvermijdelijk geziene tendens een handje te helpen –
`een soort sociale verloskunde' (blz. 59) –. Het gaat hier altijd om plannen
voor de samenleving `als geheel': `Holistische of utopische sociale bouwkunde is in tegenstelling tot stuksgewijze sociale bouwkunde nooit van
"particuliere", maar altijd van "publieke" aard. Het heeft de hervorming
van het "geheel van de samenleving" volgens een duidelijk omschreven
plan of blauwdruk ten doel' (blz. 73). Deze holistische planning van de
toekomst, die gerationaliseerd wordt met een beroep op het welzijn van de
mensen, neigt er in feite toe de mensen in dit plan te drukken, te verdruk-

1002

John Auping

ken. Hier geraakt Popper tot de kern van zijn kritiek op het historicisme:
`Zoals anderen voor mij, raakte ook ik tot de conclusie, dat de idee van
utopische sociale planning op grote schaal een dwaling is, die ons in het
drijfzand lokt. De overmoed die ons doet proberen om het hemel rijk op
aarde te brengen, leidt ons ertoe om onze goede aarde in een hel te veranderen' (blz. 8).
Als Popper het heeft over het historicisme en holistische planning denkt
hij in de eerste plaats aan het marxisme (blz. 7, 8, 13, 20, 58, 61, 62, 77,
79, 121, 149, 152, 156). Het marxisme heeft hij als zodanig samengevat
en bekritiseerd in het tweede deel van De vrije samenleving en haar vijanden (zie boven). De feiten bevestigen, dacht ik, Poppers opvatting (zie mijn
artikelen over de Tsjechische economie van 1948 tot '68 in Streven (1970):
blz. 585-588, en over de Chinesche revolutie van 1949 tot '71 in Streven
(1974): blz. 1020-1024, en bijvoorbeeld de Goelag Archipel van Solzjenitsyn, waarin deze becijfert dat van 1918 tot 1956 ongeveer 66 miljoen Russen tot een slavenbestaan in concentratiekampen werden veroordeeld).
Het alternatief voor het historicisme
Het alternatief voor de overmoed van het historicisme is volgens Popper
bescheidenheid, zowel bij het vergaren van kennis als bij het plannen van
de toekomst.
Bij het vergaren van kennis hoede men zich voor een illusoire opvatting
van objectiviteit, als zou het mogelijk zijn de werkelijkheid geheel te kennen. Juist wie objectief wil zijn, zal zich realiseren, dat een selectief gezichtspunt onvermijdelijk is: `De geschiedenis moet net als de natuurwetenschappen selectief zijn als zij niet verst rikt wil raken in een stroom van
armzalig mate ri aal zonder onderling verband (...) Ik meen, dat de enige
uitweg uit deze moeilijkheid is om bewust een van te voren uitgezocht
selectief gezichtspunt te brengen in de geschiedenis die men schrijft. Dat
betekent, dat we die geschiedenis moeten schrijven, waarin we belangstellen. Maar het betekent niet, dat we de feiten mogen verdraaien om ze te
laten passen in een kader van vooropgestelde ideeën en evenmin, dat we
de feiten, die er niet in passen, mogen verwaarlozen. Integendeel, al het
beschikbare materiaal dat met ons gezichtspunt verband houdt, moet zorgvuldig en objectief (in de zin van "wetenschappelijke objectiviteit") worden
onderzocht' (blz. 138-139).
Aan de andere kant hoede men zich evenzeer voor de illusie als zou het
mogelijk zijn elk selectief gezichtspunt te vermijden, want omdat dit niet
mogelijk is, zal het streven ernaar er hoogstens toe leiden, dat men een
onbewust selectief gezichtspunt inneemt: `klassieke historici (zijn) geneigd
in een andere dwaling te vervallen. Omdat ze zich objectiviteit ten doel
stellen, voelen zij zich gedwongen ieder selectief gezichtspunt uit de weg
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te gaan, maar omdat dit onmogelijk is, nemen zij gewoonlijk gezichtspunten
aan zonder zich daarvan bewust te zijn. Dit moet hun pogingen tot objectiviteit wel tot mislukken doemen, omdat men onmogelijk kritisch tegenover
het eigen gezichtspunt kan staan en de beperkingen ervan kan beseffen,
zonder zich van dat gezichtspunt bewust te zijn' (blz. 140).
Men kan dus op twee manieren in de illusie verkeren objectief te zijn. De
eerste illusie is de mening dat men een gezichtspunt inneemt van waaruit
men de werkelijkheid in zijn geheel kan kennen. In feite leidt deze illusie
er toe, dat men enkel ziet wat men graag ziet. De tweede illusie is, dat het
mogelijk is elk gezichtspunt te vermijden. Deze illusie leidt ertoe, dat men
een of meerdere gezichtspunten gaat innemen zonder zich ervan bewust
te zijn. `De uitweg uit dit dilemma is natuurlijk om zich de noodzaak van
het aannemen van een gezichtspunt duidelijk voor ogen te houden' (blz.
140).
Poppers methodologie bestaat erin, dat hij de subjectieve fase v an het innemen van het gezichtspunt (het formuleren van de hypothese) en de objectieve fase van het toetsen van deze hypothese logisch en chronologisch
uiteenlegt. Een voorbeeld kan deze werkwijze verduidelijken. Stel, dat de
werkelijkheid uit een eindeloos aantal verschijnselen A, B, C, D, enz.,
bestaat, die elkaar alle op een of andere wijze beïnvloeden. Het is een
illusie te menen, dat men al deze verschijnselen in zijn probleemstelling
kan opnemen. In plaats daarvan besluit men om een selectie te maken, en
alleen de variabelen A, B, C, D en E in zijn probleemstelling op te nemen.
Dit betekent, dat men in totaal tien samenhangen onderzoekt en dus tien
hypothesen formuleert. Stel nu, men gaat over tot toetsing van de hypothese omtrent de relatie tussen A en B. In de nu volgende, objectieve fase
van het onderzoek laten we niet alleen de gevallen meetellen waa rin A en
B samengaan, maar ook die gevallen waarin men A zonder B, of B zonder
A aantreft. Op deze wijze kan men de hypothese omtrent de relatie tussen
A en B objectief toetsen. Natuurlijk zijn er tal van complicaties, die ertoe
leiden dat de objectieve fase in een aantal subfasen uiteenvalt. Popper heeft
dit uitgewerkt in zijn Logic of Scientificic Discovery en ik heb zijn methodologie samengevat en toegepast in Bijdragen (1972): blz. 202-205.
Bij het maken van plannen voor de toekomst pleit Popper voor een analoge
werkwijze. Na een onderzoek over de voorwaarden waaronder een bepaalde tendens versterkt of verzwakt wordt, besluit men deze voorwaarden te
scheppen of weg te nemen, al naargelang men deze of gene tendens wenst
te versterken. Men doet dit echter op kleine schaal, zodat men van zijn
fouten kan leren. Het is immers goed mogelijk, dat er andere variabelen
in het spel waren die men niet in kaart gebracht heeft en dat er onbedoelde,
negatieve effecten optreden, die men niet voorzien heeft. En als men stap
voor stap gaat, kan men van zijn fouten leren, en een stap terugzetten:
`De stuksgewijze bouwkundige weet, als Socrates, dat hij weinig weet. Hij
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weet bovendien, dat we alleen van onze fouten kunnen leren. Daarom zal
hij zijn weg stap voor stap uitzetten, zorgvuldig de verwachte met de bereikte resultaten vergelijken en altijd uitkijken naar onvermijdelijke, ongewenste resultaten van iedere hervorming. Hij zal bovendien hervormingen vermijden die zo ingewikkeld en veelomvattend zijn, dat het hem onmogelijk wordt om oorzaken en gevolgen uit elkaar te houden en te weten
wat hij eigenlijk aan het doen is' (blz. 73).
Stuksgewijze kennisvergaring en hervorming vraagt nederigheid en geduld.
En niet minder nederigheid wordt gevraagd, om op een bepaald moment te
erkennen dat een bepaalde stap fout was en vervolgens een stap terug te
zetten.

Proefbuisbaby's, waarheid en verzinsel

Javier Gafo Fernandez

In juli 1974 deelde Dr. Douglas Bevis (professor in de verloskunde en gynecologie aan de Universiteit van Leeds) aan de British Medical Association mee dat er op dat ogenblik, ergens in Europa, drie kinderen leefden,
die men in het laboratorium op artificiële wijze had `gekweekt'. Hun leeftijd varieerde toen van twaalf tot achttien maanden en alles wees er verder
op dat ze zich normaal ontwikkelden.
Het was niet de eerste keer dat een polemiek ontbrandde rond de mogelijke bevruchting van een eicel in vitro (in de `glazen' proefbuis) – dus
rond het kunstmatig verwekken van een menselijk `wezen'. Ook in dit laatste geval werd het opzienbarende nieuws dadelijk onder zo veel sensatie bedolven, dat een aangepaste, wetenschappelijke en ethische evaluatie van
het experiment nauwelijks ter sprake kwam.
Laten we maar meteen bekennen dat de mogelijkheid zelf om op een of
andere manier via kunstmatige weg een `mens' te `scheppen', onze denkschema's zo overhoop haalt, dat het de publieke opinie wel moet schokken.
De kunstmatige `schepping' van een menselijk wezen behoort immers tot
de oudste aspiraties van de mensheid, zoals die ons uit talloze mythes en
legenden bekend zijn (denken wij slechts aan de `homunculus' uit Goethe's
Faust). Het is dan ook normaal dat de mens, nu zoiets als de reële mogelijkheid daarvan voor het eerst tot hem doordringt, erg emotioneel betrokken raakt bij die aloude vragen naar zijn diepste oorsprong.
Deze kwestie werd tot nog toe steeds benaderd binnen de sfeer van het
mysterieuze, in `heilige' eerbied voor de bron zelf van het menselijk bestaan. Deze eerbied schijnt al maar door af te nemen naarmate de kennis
van de voortplantingsfysiologie groter en beter wordt: zal hij niet volledig
verzwinden, de dag dat het werkelijk mogelijk wordt een menselijk wezen
te `fabriceren'? Ook op dit gebied zien wij ons geconfronteerd met dat proces van secularisatie en ontmythologisering dat zo typisch is voor onze
huidige historische situatie.

De feiten
Dr. Bevis bleek uiterst karig te zijn met zijn informatie: er kwam nauwelijks enige wetenschappelijke precisering uit de bus. Men meende uit zijn

1006

Javier Gafo Fernandez

woorden te kunnen opmaken dat hij zelf bij sommige van deze experimenten betrokken was geweest. Hij beperkte zich tot de opmerking dat de drie
gevallen een eerder `toevalig' succes voorstelden, aangezien dertig andere,
gelijkaardige experimenten geen levende proefbuisbaby's hadden opgeleverd.
Bij de publieke opinie en in de gespecialiseerde wetenschappelijke kringen
bestond er in feite reeds vóór Bevis' mededeling een klimaat van verwachting dat naar dergelijke experimenten deed uitzien. Sinds Petrucci in 1961
verklaard had dat hij er herhaalde malen in geslaagd was een menselijke eicel op artificiële wijze te bevruchten, waren er een aantal gelijkaardige experimenten uitgevoerd. Mocht in het geval Petrucci nog enige twijfel bestaan
of er werkelijk bevruchting had plaatsgevonden, hieromtrent bestond wel
zekerheid in een reeks experimenten na hem. Namen als John Rock, J. M.
Purdy, B. D. Bavister en vooral Robert Edwards (professor in de fysiologie aan de Universiteit van Cambridge) en Patrick Steptoe (van het Algemeen Ziekenhuis van Oldham) staan borg voor het wetenschappelijk absoluut zekere feit, dat menselijke eicellen door menselijke spermatozoa bevrucht kunnen worden in vitro.1 Tot nog toe bleven de experimentele
resultaten beperkt tot deze bevruchting en de eerste celdelingen van de
aldus bevruchte eicel. Maar reeds op het einde van 1971 kondigde Dr. Steptoe de mogelijke voortzetting van deze experimenten aan, tot en met de
vorming van een echt menselijk wezen. Er werd echter van meet af aan
vooropgesteld dat men hoegenaamd niet overwoog de bevruchte eicellen
in het laboratorium hun ontwikkeling te laten voltooien. In de huidige
st an d van zaken is de fabricatie van een `artificiële placenta' immers nog
gewoon een utopie. De bedoeling was een klein embryo (bestaande uit 16
tot 32 cellen) in te planten in de baarmoeder van een vrouw, welke op de
implantatie en de nidatie (innesteling) ervan voorbereid zou zijn. Er werden hier dus geen `proefbuisbaby's' in de strikte zin gefabriceerd, want het
gaat om wat men gemeenlijk een `embryo-transfer' of embryo-overplanting
noemt. Voor de camera's van de BBC introduceerde Dr. Bevis een zekere
mevrouw Allen, die zich bereid verkaarde deze ingreep te ondergaan, om
haar verlangen naar het moederschap te bevredigen.
Louter wetenschappelijk gezien is een dergelijke ingreep zonder de minste
twijfel doenlijk. Men weet dat elke vrouw ongeveer halfweg haar vrucht1 R. G. Edwards, B. D. Bavister & P. C. Steptoe, Early stages of fertilization in
vitro of human oocytes matured in vitro, in Nature, London, 1959, 221, pp. 632-635.
R. G. Edwards, P. C. Steptoe & J. M. Purdy, Fertilization and cleavage in vitro of
preovulatory human oocytes, in Nature, London, 1970, 227, pp. 1307-1309.
P. C. Steptoe & R. G. Edwards, Laparoscopic recovery of preovulatory human
oocytes after priming of ovaries with gonadotrophins, in Lancet, 1970, 1, pp. 683689.
P. C. Steptoe, R. G. Edwards & J. M. Purdy, Human blastocysts grown in culture, in
Nature, London, 1971, 229, p. 132.
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baarheidscyclus een rijpe eicel afscheidt, die in de baarmoedertrompet (tuba)
of eileiders terecht komt. Daar begint dan een doortocht, die drie tot vier
dagen duurt, en gedurende dewelke desgevallend ook de bevruchting
plaatsvindt. In deze periode treden ook de eerste celdelingen op, tot dat
het embryo (bestaande uit 8 tot 16 cellen) in de baarmoeder aankomt,
waar het zich vasthecht voor de nidatie. Dit hele verloop kan verhinderd
warden door een verstopping of `occlusie' van de eileiders: de in principe
volkomen voor bevruchting vatbare eicel stoot dan op een fysieke hindernis, die de ontmoeting met de spermatozoa, en dus de bevruchting, belet.
Vaak is het een vroegere infectie die deze occlusie heeft veroorzaakt. Het
is dan ook niet ongewoon dat van alle onvruchtbare echtparen die kinderen verlangen, 10 procent hun onvruchtbaarheid aan deze occlusie te wijten hebben. Onlangs meende men te kunnen bevestigen dat in Engeland
20.000 en in de USA 120.000 tot 140.000 vrouwen onvruchtbaar zijn als
gevolg van een eileiderocclusie.
In al deze gevallen is een medische interventie in principe heel goed mogelijk: ze kan door een embryo-overplanting de onvruchtbaarheid opheffen.
Door een gepaste hormonale behandeling worden de eicellen in de eierstok
tot rijping gebracht. Door middel van een vrij eenvoudige ingreep (`laparoscopisch' gecontroleerd: door een naaldfijn buisje wordt de buikholte
belicht en bekeken) wordt de rijpe eicel gecollecteerd, en vervolgens in
vitro bevrucht met het semen van de echtgenoot. Vanzelfsprekend volstaat
het niet dat men de eicel met de spermatozoa in contact brengt, om een
geslaagde bevruchting te bewerken. Daartoe is meer vereist: niet alleen de
volledige rijpheid van de eicel, maar ook de `capacitatie' (volwaardig vermogen tot bevruchting) van het spermatozoon. Een fundamentele rol in
dit proces spelen zowel de follikel-vloeistof, die de eicel vergezelt, als de
secreties van de eileiders. De grote en onbetwistbare verdienste van Edwards
en Steptoe was precies de reconstructie van dit onmisbare milieu, dat zowel
de bevruchting van de eicel als de eerste celdelingen, tot aan het blastulastadium, mogelijk maakt. De laatste stap in dit soort experimenten zou er
dan in bestaan deze blastocyst over te planten in een baarmoeder, waar hij
zich zou innestelen in het endometrium (het inwendige slijmvlies van de
baarmoeder), om daar zijn embryonale ontwikkeling voort te zetten. Een
bijkomende vereiste daartoe is de synchronisatie van de baarmoedertoestand met de invoe ring van het embryo, zodat de baarmoeder werkelijk
klaar is om de blastocyst te fixeren.
Embryo-overplantingen bij dieren
De boven beschreven experimenten zijn al vrij veelvuldig op dieren uitgevoerd, nadat Dr. Chang er in 1950 in geslaagd was om, dank zij deze techniek, een grijs konijn albino-jongen te laten werpen, wat een genetische
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onmogelijkheid was.2
Edwards en Steptoe hebben onlangs bevestigd dat dit soort embryo-overplanting uitgevoerd werd bij zeven verschillende zoogdieren. Het procent
geslaagde overplantingen ligt omtrent zeventig bij een aantal huisdieren en
haalt negentig bij bepaalde laboratoriumdieren. Deze hoge procenten werden bereikt wanneer de overplantingen gebeurden door een chirurgische
ingreep, die de embryo's in de eileiders of de baarmoeder binnenbracht.
De resultaten waren veel bescheidener, ongeveer twintig procent, telkens als
de embryo's gewoon door de baarmoederhals werden binnengebracht (deze methode wordt inovulatie genoemd omwille van haar gelijkenis met de
– kunstmatige – inseminatie). 3 Het procent geslaagde overplantingen wordt
nog veel geringer, w anneer men nagaat hoeveel van deze embryo's zich ten
einde toe normaal ontwikkelen. Dit hangt eveneens samen met de verschillende diersoorten waarmee men experimenteert. Edwards en Steptoe
verklaren dat ze verscheidene honderden ratten hebben gekweekt, uitgaande van een bevruchting in vitro. Dit aantal loopt echter in de duizenden, wanneer men de bevruchting eerst in vivo (in het `levende' moederdier) laat doorgaan, en de embryo's pas nadien uit het eerste moederdier
verwijdert om ze in andere individuen van dezelfde soort over te planten.
Wat de experimenten met huisdieren betreft, deze zijn mislukt na een bevruchting in vitro; goede resultaten werden evenwel bereikt met een
bevruchting in vivo, gevolgd door een overplanting van de embryo's. Wij
kennen nog geen resultaten die betrekking zouden hebben op onze naaste
biologische verwanten onder de primaten.
In hetzelfde werk bevestigen Edwards en Steptoe dat ze geen anomalieën
of misvormingen hebben ontdekt, die het gevolg zouden zijn van de ontwikkeling in vitro of van de overplanting. Ze wijzen er bovendien op dat
de embryo's, voor hun overplanting, een grotere weerstand blijken te bezitten tegen een aantal teratogene (misvormende) factoren als X-stralen,
toxische stoffen, virussen ... Deze toestand verschilt heel sterk van de
grote ontvankelijkheid voor deze invloeden die men constateert nadat de
embryo's zich in de baarmoederwand ingeplant hebben. Deze weerstand
wordt aan twee hypothetische factoren toegeschreven: om onbekende redenen zouden de nog niet gedifferentieerde cellen een grote weerstand
tegen deze invloeden vertonen, en bovendien zouden dergelijke nog niet
ingeplante embryo's, mochten een paar cellen beschadigd zijn, in staat zijn
hun weefsels te regenereren (te herstellen) door middel van de weinige
gave cellen die zij bezitten.
2 M. C. Chang, Development and fate of transferred rabbit ova or blastocysts in
relation to ovulation time of recipients, in Journal of Experimental Zoology, 1950,
114, pp. 197-225.
3 R. G. Edwards & P. C. Steptoe, Biological Aspects of Embryo Transfer, in Law
and Ethics of A.I.D. and Embryo Transfer, Elsevier, Excerpta Medica, Amsterdam,
London, New York, 1973.
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Embryo-overplantingen bij de mens
Tot nog toe hebben wij de voo rn aamste, wetenschappelijk gefundeerde feiten uiteengezet, die ons toelaten het probleem, zonder enige science-fiction,
nauwkeuriger te omschrijven.
Drie soorten beschouwingen zijn relevant:
1– Een aantal experimenten, vooral die van Edwards en Steptoe, hebben
aangetoond dat het mogelijk is in een gepast milieu een menselijke eicel
met menselijke spermatozoa te bevruchten. Ze toonden eveneens aan dat
in datzelfde milieu de eerste celdelingen voortgang kunnen vinden tot de
blastocyst gevormd is; daarop kan dan normaal de inplanting ervan in het
endometrium van de baarmoeder volgen.
2 – Een aantal experimenten met verschillende soorten zoogdieren hebben
aangetoond dat embryo-overplanting, na artificiële bevruchting, mogelijk
is. De bereikte resultaten zijn evenwel beter wanneer de bevruchting in vivo
plaatsvond. Na deze bevruchting worden de embryo's verwijderd, in vitro
verder gekweekt en vervolgens overgeplant in andere individuen van dezelfde soort.4 Volgens Edwards en Steptoe werd er in dit proces geen toename van fysieke misvormingen geconstateerd. Anderen zijn het daar niet
mee eens, o.a. (onlangs nog) Dr. Graham Bull van de Nationale Raad voor
Medisch Onderzoek van Groot-Brittannië. Er zijn geen experimenten met
niet-menselijke primaten bekend. Wat de mens betreft hebben wij slechts
de verklaringen van Dr. Bevis.
3 – Met deze techniek zou men dus aan vrouwen die alleen wegens een
occlusie van de eileiders onvruchtbaar zijn, toch een nakomelingschap
kunnen bezorgen dat erfelijk en genetisch volledig van deze vrouwen en
hun echtgenoot afstamt.) Deze techniek zou ook uitkomst kunnen bieden
in die gevallen waar het huwelijk onvruchtbaar is door een steriliteit van
de man die uitsluitend aan zgn. oligospermie te wijten is: de kunstmatige
bevruchting zou dan de optimale condities realiseren waarin een spermatozoa-arm semen toch een eicel kan bevruchten.6
4 Het behoort reeds tot een beproefde praktijk embryo's tijdelijk over te planten
in een individu van een verschillende soort (bv. embryo's van een rund in een konijn), om ze in leven te houden tijdens het vervoer over grote afstanden. De normale
afstotingsmechanismen worden tijdelijk onderdrukt: bij de aankomst worden deze
embryo's dan opnieuw overgeplant in een moederdier van dezelfde soort. (noot van
de vertaler H. J.) cfr. Clive Wood, Sex and Fertility, Thames & Hudson, London,
1969, pp. 178-181.
5 Vele gevallen van occlusie blijken evenwel door een minder drastische ingreep
opgelost te kunnen worden: door een inspuiting in de eileiders wordt de occlusie
(tijdelijk) opgeheven, zodat bevruchting en zwangerschap mogelijk worden. (noot van
de vertaler H. J.) .
6 Er bestond evenwel een andere methode om de handicap van de oligospermie te
overwinnen: door centrifugatie worden de spermatozoa geconcentreerd, en dit concentraat wordt dan voor een gewone kunstmatige inseminatie aangewend. (noot van
de vertaler H. J.) .
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Er rest nog een derde mogelijke toepassing, in de minder frequente gevallen waarin de eierstok van een vrouw niet in staat is rijpe eiecllen voort te
brengen, terwijl haar baarmoeder de normale ontwikkeling van een embryo
wel aan kan. Men zou het embryo van een andere vrouw bij haar inplanten, zodat het hele ontwikkelingsproces in haar schoot verloopt. Men gewaagt hier van een nieuw soort moederschap, dat weliswaar niet genetisch
is, maar dat in principe toch superieur zou zijn aan het `ouderschap' door
loutere adoptie.
In al deze gevallen gaat het vanzelfsprekend niet om het `maken' van een
mens, maar uitsluitend om de overplanting van een `gewoon' menselijk
embryo. De uitdrukking `proefbuisbaby's' is dan ook niet gefundeerd in
wat er werkelijk gebeurt.

Ethische reflexie op deze experimenten
Wat we reeds weten volstaat om er een reeks overwegingen aan te verbinden. Voor alles moeten we vermijden op de loop te gaan voor dit nieuwe
soort problemen dat op ons afkomt. Wij moeten genoeg vertrouwen hebben in de mens en zijn morele weerbaarheid, om de risico's van nieuwe
ontwikkelingen onder ogen te zien, zonder meteen weg te vluchten in
makkelijke en steriele, louter defensieve stellingnamen of attitudes. Het is
duidelijk dat deze gelijkwaardige experimenten, juist omdat zij de grenzen
zelf van het leven van de mens en zijn diepste persoonlijkheid raken, bepaalde mentale structuren aan het wankelen brengen, die misschien wel
aan enige demystificatie toe zijn. Wij kunnen de biologische wettten niet
zo blijven sacraliseren, dat wij zonder meer alles veroordelen wat ook maar
enige verandering veronderstelt in de zogenaamde `wetten' van de `natuur'.
Een eerste opmerking geldt het feit dat deze experimenten een (nog verdere) dissociatie tussen seksualiteit en voortplanting veronderstellen. Nu
berust de hele katholieke moraal in deze materie op het fundamentele
principe dat deze fenomenen van elkaar niet te scheiden zijn. In deze experimenten echter zou de voortplanting geenszins het resultaat zijn van een
(seksuele) liefdesdaad, maar veeleer het koel berekende gevolg van een
aseptische biologische handeling. Zelfs afgezien van de jongste en meest
concrete controversiële toepassingen – de problemen van de anticonceptie – menen wij toch dat het dynamisme v an de menselijke seksualiteit en
liefde georiënteerd blijft op de voortpl an ting. In dat perspectief is het kind
méér dan het puur biologisch gevolg van een man–vrouw relatie: het is de
concrete gestalte en de incarnatie van de echtelijke liefde, die zoals alle
liefde creatief, en hier zelfs pro-creatief is.
Als wij het in grote lijnen daarover eens zijn, dan kunnen wij ons vragen
stellen over de ethische waarde van experimenten waarin de voortplanting
geenszins het resultaat schijnt te zijn van een interpersoonlijke relatie, maar
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uitsluitend van een laboratoriumactiviteit. De vraag is of het wel degelijk
louter en alleen een laboratoriumexperiment is. Gesteld dat we te doen
hebben met een huwelijk waarin een echte liefdesgemeenschap leeft, maar
waaraan de voortplanting via de gewone weg ontzegd bleef, waarom zou
het dan ontoelaatbaar zijn een beroep te doen op deze nieuwe technieken,
die toch de geboorte mogelijk maken van een kind, dat nog steeds geldt als
de vrucht bij uitstek van de interpersoonlijke liefde van het echtpaar? Mag
men dit beroep op de techniek – kunstmatige bevruchting in het laboratorium of homologe (met het semen van de echtgenoot) inseminatie – wel
bestempelen als een dissociatie van liefde, seksualiteit en voortplanting?
Ik meen van niet. In een huwelijk waarbinnen een echte liefdesrelatie bestaat, is de kunstmatige bevruchting of de homologe (kunstmatige) inseminatie toch veel meer dan een puur biologische (liefde-loze) aangelegenheid:
ze zijn de uitdrukking van een liefde, die een beroep doet op de (vroeger
onbestaande) techniek, om haar creatief dynamisme te kunnen ontplooien.
Een tweede opmerking raakt veel meer de kern van de zaak: welke is de
relatie tot het nieuwe wezen dat in dergelijke experimenten tot leven wordt
gewekt? Om te beginnen worden we hier geconfronteerd met precies hetzelfde probleem dat in het abortusdebat aan de orde is: mogen we met
menselijke embryo's doen wat we willen, omdat we ze slechts enkele dagen
(of weken) willen laten leven? Bevis bekende zelf dat het experiment
slechts in drie gevallen gelukt, in dertig andere mislukt was. Hoe interessant deze experimenten ook zijn, mogen wij zo maar `wezens' in het leven
roepen, om dan nadien het experiment op de een of andere manier te
moeten afbreken, omdat het (nog) niet verder kan doorgaan? Moet men
niet erkennen en zeggen dat er toch wel grenzen bestaan voor het experiment met de `mens', ook al gaat het daarbij `uitsluitend' om menselijke
wezens die wij slechts enkele uren of dagen te leven gunnen?
Deze experimenten stellen bovendien nog een moeilijker probleem aan de
orde, dat zich trouwens op vele gebieden van het medisch experimenteren
voordoet. Er kan ernstig betwijfeld worden of de onmisbare voorafgaande
(voorafgaande aan het experiment met de mens) stappen reeds werden gezet. Men mag veilig aannemen dat de mogelijkheid van de bevruchting in
vitro voldoende bewezen is voor bepaalde laboratoriumdieren. De resultaten vallen evenwel pover uit in de toepassing op huisdieren en vooralsnog weten we niets over experimenten met niet-menselijke primaten.
Is het dan niet wat overijld nu reeds op grote schaal met de mens te gaan
experimenteren? Wij moeten weliswaar toegeven dat de wetenschapsmensen zich vaak tot deze experimenten gedwongen voelen (om ernstige medische problemen van na op te lossen), maar ook een overdreven zucht naar
sensatie is hier niet altijd vreemd aan. Vele medische organisaties zijn dan
ook ernstig bezorgd om de overdreven en overijlde experimentatie met de
mens, die gewoon geen grenzen of limieten schijnt te erkennen. Mogen wij
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zo maar de verantwoordelijkheid opnemen om (menselijke) wezens te `verwekken', die met ernstige misvormingen belast kunnen zijn, alleen omdat
wij te vlug vooruit willen gaan? Het trieste voorbeeld van de talidomide is
nog te recent om onschuldige wezens aan een dergelijk risico bloot te
stellen.?
Een derde en laatste aspect van het probleem moet hier nog worden besproken. Gesteld dat ooit de dag komt waarop al deze technieken, in al
hun aspecten, volmaakt ontwikkeld zijn – in experimenten met dieren en
vooral met onze naaste biologische verwanten onder de primaten – zou
hun toepassing op de mens dan zonder meer toegelaten zijn? Wij weten,
dat wij met al deze – veronderstelde – waarborgen op zak, toch nog met
een aantal risico's moeten rekening houden. Hoe gelijkend ook de fysiologie van verschillende diersoorten is, ze is nooit identiek met die van de
mens. De toepassing op de mens van een nieuwe techniek, die reeds op
voldoende wijze met dieren werd getest, impliceert nog altijd bepaalde
risico's. Dit betekent dat, ofschoon de konijntjes die in het laboratorium
werden gekweekt, normale konijnen blijken te zijn, wij nog geen zekerheid
hebben dat de op gelijkwaardige wijze verwekte mensenkinderen normaal
zullen zijn. Deze situatie is trouwens niet alleen op dit geval van toepassing, maar komt overal voor. Elk nieuw farmaceutisch produkt dat een
zwangere vrouw inneemt, impliceert een bepaald risico.
Maar zitten we niet even verlegen met het ons reeds bekende risico, dat
volgens de schatting van de Wereldgezondheidsorganisatie thans vijf tot
zes procent van alle levend- of doodgeboren kinderen met zware genetische anomalieën ter wereld komen?8

7 Natuurlijk werd er niet met talidomide geëxperimenteerd om de invloed daarvan
op menselijke embryo's na te gaan: de teratogene invloed van dit pijnstillend middel
kwam als een onverwachte schok voor hen die dit produkt op de markt hadden gebracht, nadat de veiligheid er van voldoende bewezen werd geacht.
Ondertussen is er echter wel één geval bekend, waarin bewust met antibiotica werd
geëxperimenteerd op zwangere vrouwen, om de invloed daarvan op de ontwikkeling
van het embryo en de foetus na te gaan. Het ging om een onderzoek aan het Boston
City Hospital, waarin vier artsen, Angela Philipson, Leon Sabath, David Charles en
Leonard Berman betrokken waren. De commissie van het Hospitaal keurde het programma goed, dat erin bestond een beroep te doen op vrouwen die toch reeds tot een
abortus besloten hadden en die zich schriftelijk met het experiment akkoord verklaarden: Na de abortus werden de foetussen onmiddellijk voor studie naar het laboratorium gestuurd. Het experiment eindigde na een veroordeling door het gerecht,
dat zich beriep op een wet van 1814 over lijkenroof. Het Hospitaal verdedigde het
onderzoek op grond van de beschouwing dat geaborteerde foetussen geen lijken zijn,
maar slechts foetale weefsels. cfr. Scientific American, februari 1975, pp. 40-41.
(noot van de vertaler H. J.) .
8 Dit argument wordt evenwel in omgekeerde zin gebruikt door de tegenstanders
van dit soort experimenten: is het wel zinvol zoveel energie, vernuft en geld te besteden aan het kunstmatig verwekken van menselijke wezens, die misschien andere
en nieuwe genetische afwijkingen zullen vertonen? En dit in een wereld, waarin beslist niet te weinig mensen zijn? (noot van de vertaler H. J.) .

1013

Proefbuisbaby's, waarheid en verzinsel

Om al die redenen wil ik er toch voor pleiten dat — wanneer het voorafgaandelijk onderzoek eenmaal voldoende experimenteel is bevestigd – men
niet a priori deze experimenten zou afwijzen of veroordelen. Het verlangen
naar een eigen, genetisch volwaardig nakomelingschap is mijns inziens
al een voldoende reden om, in de gestelde voorwaarden, op deze voortplantingstechnieken een beroep te doen. Het spreekt vanzelf dat ook daaraan, vooral in het begin, risico's verbonden zijn. Maar in de globale appreciatie van het pro en contra, zal de onbetwistbare sociale betekenis van
deze experimenten ook haar gewicht in de weegschaal moeten leggen: een
betere kennis van de menselijke voortplanting en dus ook de mogelijkheid
om sommige anomalieën ervan te corrigeren.
Wij wensen met evenveel klem de noodzaak te onderstrepen van de erkenning dat er grenzen zijn aan de manipulatie van de mens. Het experimenteren met de mens, ook in de eerste fasen van zijn embryonale ontwikkeling, is aan bepaalde grenzen gebonden: niet alles wat mag in het experimenteren met dieren, mag zonder meer ook op de mens worden toegepast.
E. Kahn wees er in een recente studie op, dat tot voor kort het rechtstreekse
experimenteren met de mens veel minder frequent was: thans zou het reeds
in vee rtig procent van de gevallen gebeuren. 9 Daarom is het te betreuren
dat ook dit thema zo weinig wetenschappelijk behandeld wordt, dat pover
gefundeerde en onrijpe verklaringen de wereld worden ingestuurd, die dan
onvermijdelijk op een muur van wantrouwen moeten stoten. Was de weigering van Dr. Bevis om meer details over deze experimenten los te laten
niet het bewijs dat men reeds bepaalde limieten in het experiment had
overschreden? Wij hopen dat de volgende stap in de geschiedenis van de
kunstmatige bevruchting niet die van de ove rijling en de sensatie zal zijn,
maar een ernstige, ook wetenschappelijke studie van de mogelijkheden én
de grenzen van dit soort experimenten.

9 E. Kahn, Cobayas hurnanos. Un viejo problerna ético, in Tribuna Medica, Madrid,
december 1973.

De Pius- almanak
Een niet te vieren eeuwfeest

Frans Oudejans

Bijna een eeuw lang heeft de Pius-almanak een grote rol gespeeld bij de
zakelijke informatie over katholiek Nederland. In 1875 kwam bij B. Lenfring te Amsterdam het eerste deel uit van dit jaarboek, honderd jaar geleden dus. Toch is het geen volle eeuw; de Pius-almanak kan het feest niet
beleven omdat er geen jaargangen meer verschijnen. Het jaarboek is dus
niet gegeven wat de even roemruchte Katholieke Illustratie (indertijd) wèl
gegund is geweest. want deze stierf in 1968 na juist de eeuw te hebben
volgemaakt.
B. Lenfring was een niet te grote boekhandelaar en uitgever. Hij woonde
aan de Haarlemmerdijk in Amsterdam en in plaats van een huisnummer
vermeldde hij konsekwent `Over de R.K. Kerk.' Zo kort is de Haarlemmerdijk nu ook weer niet, maar het was voldoende. Katholieken die hem nodig hadden, wisten precies waar de kerk was en niet-katholieken kwamen
toch niet.
Deze Lenfring gaf het jaarboekje uit, dat als Pius-almanak faam zou krijgen. De precieze titel van het eerste deeltje was: Jaarboekje voor katholieken en inzonderheid voor de Leden der Katholieke Vereenigingen in het
jaar der Heeren 1875, broederlijk opgedragen door de Pius-Vereeniging
te Amsterdam'. Deze naam heeft sedertdien nogal wat wijzigingen ondergaan. Na even `Jaarboekje voor de leden der Katholieke Vereenigingen' te
hebben geheten werd de titel nog in de jaren zeventig van de vorige eeuw
`Pius-almanak'. Ook de ondertitel bij die Pius-almanak liep uiteen. In
1878 bijvoorbeeld was deze: `Kerkelijk goedgekeurd. Opgedragen aan Regenten enz.', in 1880: `Kerkelijk goedgekeurd Jaarboekje voor Heeren
Geestelijken en Regenten, bestuurders, Regentessen, weldoeners en leden
van kerkelijke Gestichten en Vereenigingen in Nederland'. Men gelieve
te letten op de keuze der hoofdletters. De laatste titel was: `Pius-almanak
1971, adresboek voor Katholiek Nederland'. Van al de jaren dat de almanak heeft bestaan is hij 51 jaar verschenen onder een paus Pius. De
prijs van jaargang 1875 bedroeg f 0,50, die van 1942 f 4,50, die van
1960 f 15,– en die van de laatste uitgave f 42,50 plus 4 % BTW. Maar
volgens een advertentie uit een der eerste delen, kostten 1000 sigaren toen
30 gulden en een kwartaalabonnement op het weekblad De Waarheid
f 0,75.
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Almanakken waren in de vorige eeuw gewone huisboeken, die tot in onze
dagen (`de Enkhuizer) hun nalopers kennen. Het waren vooral lees-boekjes, waarin de zakelijke informatie ondergeschikt bleef aan bijdragen van
uiteenlopende aard, die in katholieke uitgaven doorgaans een godsvruchtig
karakter droegen. De Pius-almanak moet een van de vele zijn geweest.
Nederland kende bijvoorbeeld in de negentiende eeuw de Almanach du
clergé Catholique romain des Pays-Bas et des Deux Indes, verschenen van
1822-1828, het Roomsch-Katholijke Jaarboek, verschenen van 1835-1844
en het jaarboekje Kerkelijk Nederland (1847-1856). Voorts verscheen het
Handboekje voor de zaken van de R.C. Eeredienst, van 1847-1875 uitgegeven door Gebr. Van Langenhuysen in Den Haag, van 1876-1880 door
G. Mosmans te 's-Hertogenbosch. Verder had men de Volksalmanak voor
Nederlandsche Katholieken, sinds 1852, met in de eerste 37 jaar J. A.
Alberdingk als stuwende kracht.1
In de eerste jaargangen van de Pius-almanak vinden we reeksen artikelen
die de opzet karakteriseren, zoals: Wat een moeder lijden kan, Twee liederen van Het Gilde van het H. Sacrament van Mirakel te Amsterdam,
Zuster Anna Maria Aloïsa, Trouw tot in den Dood, de Moeder van Frederic Ozanam, Wat is een Onze Vader waard?, De laatste abt van Glastonbury, Aan een nieuwgewijd Priester na zijne eerste Mis.
Geleidelijk echter nam dit zogeheten mengelwerk in omvang af en veroverde de zakelijke informatie het leeuwendeel: de indeling der bisdommen zo goed als een lijst van pensionaten voor jonge juffrouwen, vastendispensatiën in de verschillende diocesen en verenigingen voor het katholiek onderwijs. Daaruit is geleidelijk het jaarboek gegroeid, dat zeker in
de eerste helft van deze eeuw het strak-georganiseerde katholicisme in
Nederland rubriceerde.
Vanaf de tweede editie droeg het jaarboek de naam Pius-almanak. De
hierin geëerde paus was Pius IX (1846-1878), die langer dan wie ook als
paus heeft geregeerd en in 32 jaar zeer veel meemaakte: het revolutiejaar
1848, het streven naar Italiaanse eenheid en de bezetting van de kerkelijke
staat in 1870 met strijd van `onze' zouaven, het dogma van de Onbevlekte
Ontvangenis (1854), de encycliek Quanta Cura en de Syllabus Errorum
(1864), het Vaticaans Concilie met afkondiging van de pauselijke onfeilbaarheid (1870) en, voor Nederland belangrijk, het herstel van de bisschoppelijke hierarchie in 1853.
Deze Pius IX werd de naamgever van allerlei strijdlustige organisaties in
Ierland, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Nederland, die alle
in of rond het jaar 1848 ontstonden en veelal als actiegroepen voor godsdienstvrijheid optraden, dan wel zich ontwikkelden tot voorlopers van

1 A. J. A. Flament in

Het katholiek Nederland 1813-1913, blz. 156.
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politieke partijen of tot studieverenigingen die zich beraadden over in te
nemen standpunten.'
De Pius-vereniging in Amsterdam werd opgericht 7 maart 1871. Het Vlaggelied van de vereniging, van de hand van het erelid Jacq Vrancken (en
een ritme dat doet denken aan het in onze jeugd beroemde `Aan U o koning der eeuwen') doet het in het voorlaatste van de zeven coupletten
schallen:
`Jai luider klinke ons zangen,
Met geeestdrift ten Hemel op,
En fierder hijschen we ons vaandel,
De Pauselijke, hoog in top!
Deez standaart wordt doorschoten,
Maar nooit omvergehaald,
Met martelbloed begoten
En 's Hemels glans bestraald'.3
H. M. Werker, voorzitter van de Pius-vereniging Amsterdam bij het tienjarig jubileum: `Ons streven moet zijn kleine Piussen te worden ... Wij hebben de Pius-vereeniging opgericht, om mannen te vormen, welke niet
schroomen, overal waar het te pas komt, te toonen dat zij Katholiek zijn
en dat zij op den naam van Katholiek fier gaan ... De leden der Piusvereeniging zijn de kinderen van den onfeilbaren Paus en werd er een onder ons gevonden die dit dogma zou betwijfelen, hij zou terstond worden
geroyeerd. Wij zijn katholiek en gaan daar groot op. Daarom dragen wij
het Kruis als een Insigne op onzen borst en ieder vreemdeling welke onze
vergadering binnentreedt kan zien, dat wij ons niet schamen kruisdragers
te zijn.'
Hoe lang de Pius-vereniging heeft bestaan, is mij niet bekend. Er is ook
geen nasporing naar gedaan omdat de verening slechts in dit kader past
als petemoei en naamgeefster van de almanak.
De grote, allesbeheersende figuur van de eerste dertig jaren waarin de Piusalmanak verscheen, is zonder twijfel geweest de reeds genoemde Henricus
Martinus Werker. Hij werd geboren te Amsterdam 17 februa ri 1834 en
overleed te Ginneken (thans gemeente Breda) 23 november 1908. Werker was aanvankelijk onderwijzer, maar hij voelde zich aangetrokken tot
publicistische arbeid en was in 1866 en '67 redacteur van de Roosendaalsche Courant. Werker is zijn leven lang een groot idealist geweest, iemand
die zich een geroepene voelde. In 1870 stelde hij zich beschikbaar voor de
eerste katholieke school te Haarlem, hoewel er van loon geen sprake kon
2 Wetzer and Wette: Kirchenlexikon, deel 10, Freiburg 1897.
3 De Maasbode, 1 mei 1881, overgenomen in Pius- almanak 1882.
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zijn. Enkele jaren later trad hij op de voorgrond als lid en president van de
Pius-vereniging te Amsterdam. Op dat moment was hij al een driftig schrijver, die een lange reeks brochuurtjes en pamfletten had gepubliceerd,
veelal onder de schuilnaam Mr. Travailleur.
In de vele delen van de Pius-almanak die Werker gereedmaakte, komt
met name in het altijd aanwezige voorwoord een goed stuk van zijn karakter tot uiting: vurig, nauwgezet, door en door rooms. En ook wel een beetje
ijdel, maar die eigenschap was vermoedelijk noodzakelijk om een mens zoveel op dit specifieke terrein te doen publiceren. `Le plaiser de se voir
imprimer', zoals dat weleer in journalistieke kringen werd genoemd als
een alibi voor slechte betaling. Zijn idealisme komt al tot uiting in de
voorrede tot de eerste uitgave, waarin hij stelt dat de lezers van dit jaarboekje `zullen zijn Leden van de verschillende Katholieke Kringen in ons
dierbaar Vaderland', zodat `wij verwachten daarvan tevens een nauwere
aaneensluiting dier corporatiën'. Zeven jaar later hanteert hij dat thema
nog steeds: `wij zijn één in geloof, waarom ook niet één in andere zaken?
Pius IX z.g. heeft tijdens zijn roemvol Pontificaat herhaalde malen gewezen
op de noodzakelijkheid van Katholieke Vereenigingen. Maar wat baten
die, wanneer de Vereenigingen onderling oneens zijn of als er tweespalt
schuilt in eigen boezem?'
In het midden van de jaren zestig der twintigste eeuw geeft de redacteur
van dat moment, Henri Overhoff, na 25 jaar ervaring te kennen: `Iedere
katholieke vereniging splitst zich vroeg of laat in minstens drie andere'.5
De felheid van Werker vinden we terug in `zijn' almanak. Wie anders verzint een prijsraadsel (1881) als `Welke bewoners van Nederland ontvangen de grootste bedeling?', waarop een jaar later het antwoord wordt gegeven: `Zij wier kinderen van het Staatsonderwijs gebruik maken.' Van de
176 antwoorden waren er blijkbaar nog 82 goed: `Zeven en dertig hadden
het antwoord gegeven: De liberalen, zonder eenige nadere omschrijving.
Zij hebben er blijkbaar niet aan gedacht dat vele liberalen geen kinderen
hebben; ook scheen het hun onbekend dat er, helaas! ook nog katholieken
zijn, die om wille van financieel voordeel of omdat er geen andere gelegenheid in hun gemeente bestaat, hun kinderen op de Staatsscholen gestuurd
hebben'.6
Waren de liberalen, met de Loge die hij ermee gelijk stelde, zijn aartsvijanden, Werker spaarde ook verder niemand als hij meende in zijn recht te
staan. Zelfs niet een erkend katholieke krant als De Tijd, het belangrijkste
dagblad van die jaren, meer nog dan de jongere Maasbode. Dat leverde
hem tegenstanders op en ook verzet in de eigen vereniging. In 1881 trok
hij tijdens de jaarvergadering van de Pius-vereniging ten strijde tegen De
5 Interview in De Nieuwe Dag, 13 februari 1965.
6 Pius-almanak 1882, pag. 125.
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Tijd (de latere uitgeefster van de Pius-almanak): 'Eenige blinde vrienden
van "De Tijd" konden het uwen president maar niet vergeven, dat hij openlijk in een brochure' had aangetoond dat het hoofdorgaan der Katholieken
zelf schuld had aan het lezen der slechte couranten door vele Katholieken,
omdat dit hoofdorgaan nog minder voldeed aan de eischen van het courantenlezend publiek dan een pas beginnend blaadje der liberale partij'.
Blijkbaar beviel De Tijd hem later beter, want Werker plaatste bij de
tekst van de jaarrede in de almanak van 1882 een voetnoot: `Gelukkig is
De Tijd thans veel meer in overeenstemming met hetgeen men van een
Katholiek dagblad mag vorderen. Indien mijne brochure daartoe iets bijgedragen heeft, dan is alle smaad, waaraan ik toen bloot stond, niet vergeefs geleden.'
Op 1 november 1904 schreef Werker zijn laatste voorwoord bij zijn dertigste Pius-almanak. Hij was de zeventig gepasseerd en zijn krachten minderden: Wat ik weet is niet veel. Doch dit weet en voel ik, dat het graf mij
nader staat dan mijn wieg. Het is daarom dat ik afscheid neem van U.
waarvan zoo velen mij jaren lang trouw zijn gebleven. Ik dank van ganscher harte allen, die het mij mogelijk gemaakt hebben dit werk tot stand
te brengen. Velen zijn mij reeds voorgegegaan ter dood.' Hij overleed 23
november 1908.
Werker is geen gemakkelijk man geweest. Dit blijkt ook uit de wisseling
van uitgevers met wie hij in de loop der jaren van doen heeft gehad. B. Lenfring, C. L. van Langenhuysen en J. S. de Haas, allen te Amsterdam, behoorden tot de eersten. In 1885 komt even de naam Kusters op, toen nog
als snelpersdrukker te Alkmaar, later (na 1894) als uitgever en drukker.
Ook dat gaf moeilijkheden. Zo verscheen in 1900 een nieuwe serie met de
eerste jaargang en met gewijzigde titel. Uitgever werd weer J. S. de Haas,
drukker de stoomdrukkerij Langedam en Co te Nijmegen. Enkele jaren
verschenen naast elkaar Pius-almanak van Kusters en Onze Pius-almanak
van Werker, maar tenslotte kwamen de twee weer `tezamen'.
Op 1 oktober 1874, `feestdag van de heilige bisschop en belijder Remigius',
schreef H. M. Werker zijn voorrede tot het jaarboekje dat geschiedenis zou
maken als de eerste Pius-almanak. Zijn opzet en idealisme waren van
stond af duidelijk. Geplaatst in het zich voorzichtig emanciperende Nederlandse katholicisme, relatie zoekend met andere landen en vooral steunend op datgene wat in Rome geschiedt, gaat Werker uit van de idee dat

7 Bedoeld is vermoedelijk: Is De Tijd, eene katholieke Courant, of sprokkelingen
op staat- en letterkundig gebied. Amsterdam, 1871.
8 In Het Katholiek Nederland 1813-1913, verschenen bij een eeuw onafhankelijkheid, (Nijmegen, 1913) schrijfijt A. J. A. Flament dat er in 1906 als gevolg van een
geschil twee almanakken verschenen. Dit jaartal is onjuist en moet 1900 zijn.
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samenbundeling de mogelijkheden biedt om een doel te bereiken! `Nederland mag zich verheugen in het bestaan van vele Katholieke Vereenigingen, welke allen ten doel hebben de belangen der Katholieke Kerk te bevorderen en de Katholieke beginselen te verspreiden ... Iedere Vereeniging sticht nut, veel nut, maar zij krijgt meer kracht en kan daardoor meer
nut stichten, zoo zij vereenigd is met andere eensdenkende Vereenigingen.
In vele landen van Europa heeft men deze waarheid in praktijk gebracht.
Engeland, België, Zwitserland, Duitsland en Italië, zijn ons reeds voorgegaan. Zou Nederland achter blijven? Zou zij de spreuk: "Eendracht maakt
macht" niet gelooven? Neen, dat is niet mogelijk. De Katholieke Nederlander waardeert, zoo niet beter, dan toch even zeer de kracht der eenheid, als de Italiaan, de Belg of welke vreemde ook. Men wacht slechts op
den eersten stoot. Welnu, op het voorbeeld van onze Zuster-Vereeniging
en naamgenote in den Kerkelijke Staat, wagen wij het dien eersten stoot
te geven, in het vertrouwen dat de Christelijke liefde, welke elke Katholieke Vereeniging bezielt, het de jongere wel vergeven zal indien zij in
haar jeugdigen ijver wat hard van stapel is geloopen.'
In de vele volgende malen waarin Werker deeltjes van het jaarboek inleidde, blijft hij dezelfde toonsoort trouw: Voor hem is de almanak een
stuk apostolaat, een bindmiddel. Ik ben niet voornemens elke voorrede
over te nemen, maar ik wil nog wel citeren uit de tweede aflevering: `De
ware katholiek kan dan ook niet anders dan EEN zijn met zijne broeders:
een in het geloof, een in de werken, een in de offers. Het geloof van den
Katholiek in Oost of West, van vóór duizend jaar of thans, is een; de
werken van den Katholiek uit ons voorgeslacht en die van den Oosterling
of van den Pool hebben even als de werken van den Katholieken Nederlander uit de XIXe eeuw ten doel de welvaart van het Huisgezin en der
Maatschappij en de zalige Eeuwigheid in den Hemel; de offers van den
Katholiek zijn voortdurend en algemeen, en zonder offer is geen Katholiek denkbaar.'
Men stelle zich van die eerste jaarboekjes niet te veel voor. De eerste delen omvatten gemiddeld 125 pagina's en daarvan waren niet meer dan
drie pagina's voorbehouden voor gegevens over de Kerk in Noord-Nederland, dat wil zeggen de vijf bisdommen van die tijd. Achterin kregen enkele verenigingen nog nadere toelichting. De verdere inhoud bestaat uit dispensatiën in de Vasten, verjaardagen van het koninklijk huis, postzegelrecht, kiesdistrikten en dergelijke. En verder veel Mengelwerk, proza en
gedichtjes over uiteenlopende onderwerpen, zoals behalve de al eerder genoemde titels `Avondlied', `Hulde aan een nieuwgewijden priester' (in latere afleveringen veelvuldig aan te treffen), `Aan mijn nichtje', `Jesus Dulcis Meinoria', `De engel en het kind', 'Amstelland', `Puntdichten', `God is
liefde'. Dit is nog maar een keuze uit deel één, dat een curiosum zou zijn
als er niet vele tientallen delen op waren gevolgd en de inhoud zich niet
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geleidelijk had ontwikkeld tot een voor velen onmisbaar handboek met
gegevens over heel die wijdvertakte organisatie van katholiek Nederland.
Dat is dan de Pius-almanak van de latere tijd. Persoonlijk geloof ik dat
het mengelwerk met vrome artikeltjes en versjes weleer van groot, om niet
te zeggen zegenrijk nut is geweest, zoals ook de betekenis van de Katholieke Illustratie moeilijk te overschatten is. Door dergelijke geschriften
leerde de vrome Nederlander lezen. Voortdurend werd hij gewaarschuwd
tegen slechte lectuur en menige pauselijke of bisschoppelijke brief bevatte
er passages over of was er zelfs aan gewijd. Zo schreef Paus Leo XIII in
1886:
`Ge kent onze tijd; eerbiedwaardige broeders; van de ene kant laten de
mensen zich door een onverzadigbare leeslust meeslepen; van de andere
kant wordt een stortvloed van slechte geschriften bandeloos uitgegoten.
Men kan haast niet zeggen, hoe groot het nadeel voor de goede zeden,
hoe groot het gevaar voor de godsdienst is, dat dientengevolge dreigt.'9
En de Vastenbrief van 1910 zegt het niet minder onomwonden: `Onmogelijk kan men zich ook slechts een flauwe voorstelling maken van de ontzaglijke massa slechte lectuur, die iederen dag, in den vorm van boeken, brochures, tijdschriften en nieuwsbladen, de wereldpers verlaat, om het tegenwoordig geslacht met de meest heillooze beginselen en de schandelijkste
leer te vergiftigen.'1°
Al in de eerste dertig jaren echter, dus toen H. M. Werker nog samensteller was, nam het mengelwerk geleidelijk af, totdat het uiteindelijk bleef bij
de herdenking van een belangrijk medewerker of groot Nederlander. In de
jaargang 1909 wordt Werker zelf herdacht: drie pagina's leestekst in een
boek van 880 pagina's vol zakelijke informatie. En zo is het de volgende
dertig jaar gebleven, een moeiteloos samengesteld, uitgegeven en verkocht
boek.
In 1940 begint een nieuwe en naar thans gebleken is, laatste fase. De n.v.
Drukkerij De Tijd neemt de exploitatie op zich en zij trekt als redacteur
aan de heer Henri Overhoff, tevens archivaris van het dagblad De Tijd.
Nog iets langer dan de oprichter heeft Overhoff het boek `gemaakt' en
door een volhardend zoeken naar volmaakte rubricering, door het invoeren van eigenhandig getekende wapens van beschoppen en vignetten van
religieuze congregaties en door nauw contact met alle mogelijke instanties
die gegevens konden verstrekken of herzien, maakte hij de Pius-almanak
tot wat deze tot het einde is gebleven: een begrip als naslagwerk.

9 Leo XIII. Encycliek Pergrata Nobis, 14 september 1886, vert. Eclesia Docens,
pag. 64.
10 Vastenmandement van 3 februari 1910, in Collectio Epistolarum Pastoralium
Dioecesis Bredanae. 1915.
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Overhoff is altijd een merkwaardig, om niet te zeggen hoogst merkwaardig
man geweest die twee levens leek te leiden. De ene keer was hij de dorre
archivaris, die in een nauwelijks door daglicht begroete kelder onder het
Kasteel van Aemstel aan de Nieuwezijds Voorburgwal in Amsterdam
knipte en plakte en ordende en tegelijk grauwe drukproeven verwerkte,
waarop allemaal namen en codecijfers stonden van eerwaarde heren ten
behoeve van de Pius. Daarbuiten was hij de ongrijpbare levensgenieter, die
kleurrijke schilderijen maakte (Overhoff was van oorsprong leraar tekenen), die de aanvoerder was van feesten van Justus van Maurik — een hoofdstedelijk pretgenootschap — en bij carnaval zo ontregeld leefde als alleen
de geboren vierder het kan. Zijn motto was permanent `Agge mar leut et';
hij eindigde er zelfs een uiterst bedroefde brief mee, waarin hij mij het
verscheiden van zijn geliefde Pius-almanak aankondigde.
Zijn huis aan de Bilderdijkkade te Amsterdam bevatte een schat aan carnavals-herinneringen, die rand 1969 de basis werden van het te Breda gevestigde Nederlandse Carnavalsmuseum `Hof der Zotheid'. Verder bouwde
hij aan een collectie artikelen en andere dokumenten over de dagbladgeschiedenis, met de bedoeling een `wereldgeschiedenis der Dagbladpers' te
schrijven. Toen hem bleek dat het omvangrijke manuscript een te dure
uitgave zou worden, schonk hij het aan de jonge pershistoricus dr. Joan
Hemels. Overhoff redde het graf van Judocus Smits, stichter van De Tijd,
en van Alberdingk Thijm van de vernietiging. Hij verzorgde jarenlang de
kinderkrant van het dochterblad van De Tijd, De Nieuwe Dag, gaf les in
dagbladgeschiedenis aan het Nederlands Schriftelijk Studiecentrum en, om
deze opsomming met een hoogtepunt in zijn ogen te besluiten, hij was jarenlang Prins Carnaval.
Was de handtekening van Overhoffs roemruchte voorganger Werker er
een van krullen, die van Overhoff zelf was alleen maar krul. Zo'n man
maakte de Pius-almanak. Buitenstaanders zouden denken: met grote tegenzin, alleen omdat het moest ter wille van het dagelijks brood. Maar
Overhoff deed nooit iets tegen zijn zin, dus ook niet dit. De Pius was een
even wezelijk deel van zijn leven als welke andere activiteit ook en het
doen verdwijnen ervan heeft hem werkelijk hartzeer bezorgd. Uit zijn afscheidswoord, gedateerd februari 1970 (het boek verscheen te laat):
`De oprichter van de Pius-almanak, de heer H. M. Werker, nam in 1904
afscheid na dertig maal het adresboek te hebben samengesteld. Het is wel
toevallig dat ik eveneens na mijn dertigste Almanak (dit jaarboek 1970) afscheid neem. Na veertig jaar aan De Tijd verbonden te zijn, ben ik aan
de pensioengerechtigde leeftijd toe.
Steeds zal ik met groot genoegen terugdenken aan dit levenswerk, al zijn de
moeilijkheden ook mij niet gespaard gebleven. Er is eens geschreven dat
mijn voorganger met zijn werk aan de Pius `het vagevuur op aarde heeft
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doorstaan'. Mag ik daar nu met enige overdrijving aan toevoegen: `Dan
heb ik zeker de hel op aarde doorstaan.'
Als voetnoot voegde Overhoff daar nog aan toe: `Bij het ter perse gaan
krijg ik het verzoek van de Directie N.V. De Tijd om de redactie van de
Pius-almanak vooreerst te blijven voeren'. Overhoff ging op 30 juni 1970
met pensioen en inderdaad is nadien nog één deel verschenen (1971), opnieuw met vertraging, opnieuw zonder dat het zijn schuld was. Eerder
heeft de opwinding over het te late verschijnen hem hoge bloeddruk bezorgd.
De kwaliteit van de Pius-almanak is de jaren door omstreden. Het is eigenlijk als met een spoorboekje: pas bij een totale ingreep in vorm en inhoud
wordt ervaren hoe gewend men aan zo'n boek was. De Pius-almanak was
gelijk een telefoongids, altijd bij de hand en vanzelfsprekend. Hij was er
en dat volstond. Veel erover geschreven werd er niet: de jaarlijkse uitgave
was een vanzelfsprekendheid. Alleen De Tijd, welke krant financieel belang had bij een grote oplage, schreef trouw een bespreking, maar deze
was zo duidelijk een obligate opdracht voor een geplaagd bureauredacteur.
dat de journalistieke en kritische betekenis kan worden genegeerd.
Toch kwam de Pius nogal eens in de publiciteit. In protestantse periodieken, die er veelal met enige afgunst van gewaagden, en op andere manieren.
In 1963 promoveerde P. H. van Gorkum aan de Vrije Universiteit van
Amsterdam met een (in mijn ogen niet zo sterk) proefschrift `Kerk en voorlichting'. Daarin zegt hij: `Bij de R.K. Kerk konden wij het snelst en meest
volledig geïnformeerd worden. Wij ontvingen gratis een reeks brochures
na op een vrij snelle wijze in kontakt te zijn gebracht met het juiste adres.
Later bleek ons dat dit snelle terechthelpen in de R.K. Kerk voor een belangrijk deel te danken is aan de voortreffelijke Pius-almanak, een boekwerk van 1000 pagina's waarin op overzichtelijke wijze alle instellingen
en organisaties met het werk dat zij verrichten, staan vermeld !'1i
In 1966 sprak drs. Daniel de Lange tijdens de katholieke Studentendagen
te Nijmegen over `Het verborgen gelaat van de toekomst.' Hij relativeerde
daarin het streven naar glorie bij bepaalde vormen van christelijke arbeid
en betoogde dat er ook werk moet zijn dat oost-indisch doof is voor alle
institutionele eisen: `Alle werk is niet voor de eeuwigheid bedoeld en
zelfs niet voor een paar eeuwen. Doe wat u wilt, maar probeer niet in de
Pius-almanak te komen'.21
In de jaren vijftig van de twinstigste eeuw gloorde een eerste interesse voor

11 P. H. van Gorkum, Kerk en voorlichting. Een analyse van de begrippen voorlichting en public relations als mede van de wijze waarop zij toepassing hebben gevonden op kerkelijk gebied. Kampen, 1963, blz. 97.
12 `Verborgen gelaat van de toekomst.' In de Volkskrant, 5 februari 1966.
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activiteiten in andere kerken. Iedere verschijning van een nieuwe uitgave
van het Adresboek van Katholiek Nederland was aanleiding van een of
ander protestants blad om soms vinnig, dan wel waarschuwend (maar
meestal ook met enige jaloezie) te schrijven over de macht en hechte organisatie van `Rome'. Een bescheiden bloemlezing. 1951. `Nieuwe Provinciale Groninger Courant':
Deze "turf", volgestampt met namen, adressen en andere gegevens kan
men beschouwen als het symbool van een machtige organisatie. Hoe iemand
als protestant denken mag over de rooms-katholieke kerk, dit zal ieder
moeten toegeven .. .
Het feit ligt er nu eenmaal, dat de eenheid van de R.K. Kerk het uitgeven
van een handboek als dit ten zeerste vergemakkelijkt ... Wij moeten er
uiteraard voor oppassen om bedwelmd te worden door de geur, die een
grote en hechte organisatie verspreidt. Het is niet alles goud wat er blinkt.
Uit de mededelingen, die de Sint Willibrordusvereniging onlangs aangaande
de R.K. Kerk publiceerde, blijkt dat de afval bij Rome heel wat groter is
dan de cijfers uit de Pius-almanak doen vermoeden'.'
1953: Kerknieuws, onder de kop: Wat de kerkelijke jaarboeken ons vertellen'.
`De afval vreet ook aan de R. Kath. Kerk in Nederland en deze kerk heeft
eveneens te vechten tegen voortgaande secularisatie. Daarom doet men
goed bij het naslaan van zulk een kapitaal handboek te bedenken dat ook
hier niet alles goud is wat er blinkt. Maar geen rechtgeaard Protestant zal
zich daarover verheugen. Want als Rome leden moet afschrijven omdat
zij aan hun belijdenis ontzonken zijn en zich tot de wereld keren, betekent
dit geen winst voor de Protestantse kerken, noch versterking van de Christelijke invloedssfeer in ons land. Maar wij mogen de tol van onze eerbied
niet onthouden aan alles wat de R. Kath. Kerk in ons vaderland doet op
zo verschillend levensterrein, waarvan deze omvangrijke Almanak zulk een
consciëntieuze weerspiegeling is.'14
1954: Christelijk Kerkblad onder de kop `Rome's kerk anno Domini 1954.'
`Zo beginnen wij dus al met te konstateren, dat Rome ons in dit opzicht
weer een slag voor is. Want hoeveel tijd, geld en energie wordt er in de
protestantse wereld niet verknoeid doordat wij tot het oneindige versnipperd zijn en zelfs de samenbundeling van alle adressen in één boek geen
mogelijkheid blijkt te zijn ... Waarlijk, in haar priesters vertegenwoordigt
Rome's kerk in Nederland een geweldige macht. Maar hier hebben we tegelijk de zwakke plek van deze kerk. Er zijn alleen maar priesters beschikbaar voor de zielzorg. In een parochie met bijv. 400 rooms-katholieken

13 Nieuwe Provinciale Groninger Courant, hoofdredacteur E. van Ruler, 24 november 1951.
14 Kerknieuws. Weekblad onder hoofdredactie van W. C. F. Scheps, 4 juli 1953.
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is dat geen bezwaar. De pastoor kan zijn schapen overzien. Wanneer evenwel het getal der parochianen zich rond de 1000 beweegt, is het voor één
man zwaar werk. Ouderlingen en diakens die als ambtsdragers assistentie
verlenen in de zielzorg, zijn er niet. Bezoekbroeders of andere werkers die
de herder kunnen vertegenwoordigen, kent men nog niet ... De ogenschijnlijk perfekte organisatie der roomse kerk is hier verre van volmaakt. Terwijl men missionarissen uitzendt tot de verste volken, terwijl door het
"Open Deurwerk" in de steden menige belangstellende in de schoot der
Moederkerk wordt gevoerd, terwijl Nederlandse priesters lege pastorieën
in Frankrijk gaan bewonen, zakken er in ons eigen land jaarlijks velen weg
in de onkerkelijkheid.'15
1958: FriesDagblad onder de kop `De Rooms-katholieke kerk is nog steeds
groeiende – ook Maria-verering neemt toe':
`Verhoudingsgewijs zijn er weinig kerken aan Christus zelf gewijd. Rechtstreeks wordt zijn naam ergens genoemd. Wel wordt Hij meermalen als
"Christus Koning" of als "De Goede Herder" aangeduid, terwijl heel vaak
kerken gewijd zijn aan het "Heilig Hart van Jezus". Verreweg de voorkeur
geniet evenwel Maria. Wij telden 290 kerken, die haar naam droegen.
Daarvan zijn er 70 gewijd aan de hemelvaart van Maria, 40 aan haar
"Onbevlekte Ontvangenis", 30 aan haar "Altijddurende Bijstand", 23 aan
haar geboorte ... Dat Maria een steeds centraler plaats krijgt in de theologie en de volksverering, is bekend. Dat dit ook blijkt uit de ogenschijnlijk zo dorre opsomming van de Pius-Almanak, zegt genoeg over de waarde van dit boek als informatiebron betreffende de rooms-katholieke kerk.'16
Met de toenemende zorgen rond het dagblad De Tijd namen ook die rond
de Pius-almanak toe. Al stegen de laatste jaren van verschijning de bestellingen flink in aantal, omdat in de rommelige, snel-veranderende katholieke kerk van Nederland anders niemand meer kon zien tot wie hij of zij
zich moest wenden, de kosten stegen nog sneller. Officieel is de Pius-almanak nooit opgeheven en in 1971 kon niemand vermoeden dat een volgend
deel op zich zou laten wachten. Nu, bij het niet te vieren eeuwfeest, lijkt
het einde een zekerheid.
Op 8 november 1972 stelde adjunct-directeur van De Tijd, drs. F. P. J. M.
Sweens, de redacteur H. Overhoff in kennis dat de uitgeverij van een verdere verzorging van de Pius-almanak afzag. Drie weken later begon in
Utrecht het secretariaat van de Rooms-katholieke kerkprovincie zijn werkzaamheden en de directeur, mr. dr. 0. Albers osa, nam al spoedig op zich
in de lacune zo snel moge lijk te voorzien. In juni 1973 zond hij een groot

15 Christelijk Kerkblad. Artikel van H. de J. (vermoedelijk wijlen Henk de Jong) .
Juiste datum niet bekend.
16 Fries Dagblad, Leeuwarden, 9 september 1958.
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aantal instanties een uitvoering schrijven waarin hij voorstellen deed over
een nieuw adresboek. De reacties waren zo talrijk en uiteenlopend dat
Albers' verlangen reeds begin 1974 met zo'n boek op de markt te komen,
niet in vervulling ging. Wel kwam na november 1973 een commissie van
afgevaardigden van de zeven bisdommen en het militair vicariaat enkele
malen bijeen om zich, samen met deskundigen van onder meer het Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut Kaski en het Katholiek Kerkelijk Bureau Rotterdam te beraden. Afgesproken werd dat de zeven bisdommen
hun eigen naamlijsten blijven vervaardigen, maar zouden streven naar uniformiteit. Een achtste deel, met landelijke gegevens, zou dan ter completering dienen om toch een afgerond overzicht van Katholiek Nederland te
verkrijgen. Ook van die afspraken is tot dusver weinig terechtgekomen;
blijkbaar ontbeert katholiek Nederland de Werkers van een eeuw geleden.

Politiek overzicht

de maand juni

• Internationale samenwerking
De veiligheidsconferentie
Na een hoopgevend begin van de onderhandelingen verleden jaar in Helsinki is
de voorbereidende veiligheidsconferentie,
die bedoeld was om de twee machtsblokken in Europa 'open te breken' in Genève
stroomopwaarts moeten gaan varen. De
hoop van de Westerse landen, dat zich
tenminste enige bereidwilligheid bij althans enkele Oosteuropese landen zou
openbaren om zich onafhankelijk op te
stellen van het `blok' waartoe zij werden
geacht te behoren, is niet vervuld. Hier en
daar liet een vertegenwoordiger van het
Oostblok zich wel eens wat kritisch uit
over de lijn die Rusland voorschreef, maar
als het op stemmen aankwam, trokken alle Oostbloklanden onveranderlijk één lijn.
Daartegenover mocht men — misschien
met enige voldoening — constateren, dat
hetzelfde gold voor de landen van de
Europese Gemeenschap. Weliswaar is de
EEG niet opgezet als een politieke eenheid, maar in feite bleek hier die politieke
eenheid gemakkelijker te realiseren dan
de economische.
Het lag in de bedoeling van de Geneefse
conferentie, waar op ambtelijk niveau
wordt overlegd, dat daar de grondslag
zou worden gelegd voor een topconferentie, die wederom in Helsinki zou plaatsvinden en waarvan de Russen de datum
nog in juli wilden vaststellen. Daar is
echter geen sprake van. De Westeuropese
landen stellen zich op het standpunt, dat
de conferentie van Genève eerst op alle
punten tot overeenstemming moet zijn gekomen voordat er van een bevestigende
topconferentie sprake kan zijn. En op alle punten overeenstemming bereiken is

uitermate moeilijk op een conferentie met
zo uiteenlopende deelnemers, waar besluiten alleen met eenstemmigheid kunnen worden genomen, aangezien ieder der
deelnemende landen nu eenmaal souverein is.

De N.A.V.O.
In verband met de veiligheidsconferentie
heeft minister Van der Stoel een plan gelanceerd, waarin hij een oplossing aanbiedt voor het probleem van de vermindering der kernbewapening. Zo maar losweg daarover onderhandelen en besluiten,
kan naar zijn mening meer kwaad dan
goed uitrichten. Overleg over dit probleem moet langs de bestaande kanalen
lopen. Daarover moet eerst beraad komen
in het verband van de NAVO en daaruit
kunnen dan onderhandelingen volgen met
de landen van het Warschaupakt. Naar
dit plan hebben de bondgenoten, naar het
schijnt, wel oren.
Geen oren hebben zij naar de suggesties
die uit Amerika komen om, nu Portugal
dreigt over te lopen naar het communistische kamp, Spanje in de plaats daarvan
op te nemen in de NAVO. Secretaris-generaal Luns, die aanvankelijk de indruk
wekte niet helemaal onsympathiek tegenover dit idee te staan, heeft het in de loop
van deze maand definitief van de hand
gewezen. Spanje is alleen als bondgenoot
in de NAVO aanvaardbaar, verklaarde
hij, wanneer het de beginselen van de democratie onderschrijft, die de grondslag
van het bondgenootschap vormen. Evenzo wees hij iedere suggestie af om enigerlei samenwerking te zoeken met ZuidAfrika. Dit alles uiteraard met het voor-
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behoud, dat — komt er eenmaal oorlog —
de zaken heel anders komen te liggen.

De Europese Gemeenschap
Wat oorspronkelijk werd opgezet als een
vorm van economische samenwerking
wordt nu ook nagestreefd als politieke samenwerking. Zo werd het op de topconferentie van Parijs in 1972 gesteld. Op deze conferentie kregen de verschillende bestuursorganen van de Gemeenschap de
taak opgelegd vóór eind 1975 een plan
tot omvorming van de Economische Gemeenschap tot een staatkundige eenheid
ter tafel te leggen. De Europese Commissie heeft haar huiswerk nu klaar en een
plan ingediend.
Europa zou als staatkundige eenheid bestuurd moeten worden door een regeringscollege, dat onafhankelijk zou staan tegenover de regeringen der deelnemende
landen. Dit Europese kabinet zou de uitvoerende macht in handen hebben en bevoegd zijn wetsvoorstellen in te dienen
bij het Europese parlement, dat uit twee
kamers zou bestaan. Zo ongeveer als in
Amerika het Congres (door het volk
rechtstreeks gekozen) en de Senaat (door
de Staten te vormen). Deze politieke eenwording zou zich moeten voltrekken in
verschillende fasen. In de eerste daarvan
zou eensgezindheid moeten worden bereikt over de verdeling van de bevoegdheden tussen de regeringen der afzonderlijke landen enerzijds en de Europese regering anderzijds. In de tweede fase zouden
de bevoegdheden van de Europese regering nader moeten worden omlijnd en in
de derde zou de structuur van het staatkundig éne Europa moeten worden opgebouwd. Het lag aanvankelijk in de bedoeling van de Parijse topconferentie, dat
die politieke eenwording nog voor 1980
kon worden verwezenlijkt, maar het ziet
er niet naar uit dat het allemaal zo snel
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kan. Daarvoor nemen alleen al de verschillende processen tot wijziging van de
Grondwetten in de verschillende landen
te veel tijd in beslag. Te meer omdat er
nog eigenlijk maar héél weinig nauwkeurig omlijnd vastligt.

Het energie-beleid
Met het energiebeleid gaat het nog steeds
moeilijk. Het Internationaal Energie
Agentschap (IEA), omvattende acht landen van de Europese Gemeenschap plus
Amerika plus nog acht andere geindustrialiseerde landen, wordt nog steeds door
het eigenzinnige Frankrijk gesaboteerd.
De Europese Gemeenschap kan door die
halsstarrige houding van Frankrijk, dat
hoopt door dwars te gaan liggen een
streepje voor te krijgen bij de olieproducenten, geen eenstemmigheid verkrijgen.
De contacten van de IEA met de olieproducenten verlopen moeizaam, omdat de
daarbij aangesloten landen weigeren in te
gaan op de eis van Algerije om op een
eventuele conferentie niet alléén over olie
te praten maar ook de positie van de andere grondstoffen aan de orde te stellen.
Het overleg wordt bovendien sterk geremd doordat het aanboren van nieuwe
energiebronnen een geldverslindende zaak
blijkt te zijn. Het winnen van zonne-energie of het boren op diepten twee maal zo
groot als thans maximaal worden bereikt
— diepten van 6000 meter bijvoorbeeld —
is allemaal zo kostbaar dat niemand er
zijn goede geld in durft te steken. Als de
olie door onverwachte wendingen in de
situatie weer goedkoper zou kunnen worden, zou al dat geld weggegooid zijn.
Het is nu echter toch zo ver, dat de Europese energie-commissie bijeen geroepen
gaat worden om te zien of het mogelijk is
tot een gezamenlijk standpunt van de
EEG-landen in deze kwestie te geraken.

• Internationale conflicten
Het Midden-Oosten
Het blijft maar touwtrekken rondom Israël. De Palestijnen vallen voortdurend
aan vanuit Libanon, dat er nu langzamer-

hand genoeg van krijgt en waar de Falangisten scherpe aanvallen op de Palestijnen ondernemen (Zie: Nationale Politiek). Syrië en Jordanië hebben bekend
gemaakt één lijn te zullen trekken als het
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weer op een conflict aankomt. Maar Israël laat zich niet intimideren en blijft
nog steeds proberen langs de weg van de
geleidelijkheid, Kissinger's `stap-voorstap' politiek naar de vrede, iets te bereiken. Het heeft zijn troepen reeds iets teruggetrokken toen het Suez-kanaal begin
deze maand weer open ging maar veel had
dit terugtrekken niet te betekenen. Het kanaal bleef binnen het Israëlische schootsveld liggen en het zou, als puntje bij paaltje kwam, de Israëliërs hooguit een half
uur kosten om de oude stellingen weer in
te nemen. Maar als gebaar werd het zowel door Egypte als door Amerika gewaardeerd. Het wachten was alleen op
verdere stappen in dezelfde richting.
Egypte verlangde nu van Israël, dat het
zich ook uit twee belangrijke passen en
uit de door Israël bezette olievelden zou
terugtrekken. Dáár had Israël echter grote
moeilijkheden mee omdat, zodra het die
passen vrij gaf, de Egyptische troepen
daar doorheen zo konden optrekken naar
de oude Israëlische grens zonder dat Israël enige mogelijkheid had daar iets
reëels in de weg te leggen. Premier Rabin
voelde dus niets voor een dergelijke stap,
maar Amerika des te meer. Zowel minis-

® Nationale

ter Kissinger als president Ford hebben
Israël onder zware druk gezet om toe te
geven aan de Egyptische verlangens. Amerika schijnt daartoe mede te zijn bewogen
door de vrees, dat er in Egypte wel eens
onverwachte moeilijkheden kunnen opduiken. President Sadat is in de Arabische
wereld niet zo erg geliefd. Men beschouwt
hem in zijn bereidwilligheid tot onderhandelen met Israël en Amerika — al ware
het slechts om via het Suezkanaal weer
wat van de Egyptische economie te redden — zo niet als een verrader dan toch
als een twijfelachtig betrouwbare figuur
in de gemeenschappelijke strijd tegen Israël. Een aanslag op zijn leven is allerminst ondenkbaar. Bovendien is Amerika ervan overtuigd, dat het, wanneer Israël nu werkelijk toegevendheid toont, de
conferentie van Genève nog geruime tijd
kan ophouden en aldus kan verhinderen
dat de Russen het in de oplossing van het
Midden-Oosten voor het zeggen krijgen.
Rabin heeft echter met deze zaak een
uiterst moeilijk probleem in de schoot
geworpen gekregen. Israël is verdeeld
over deze zaak. Sommigen willen toegeven; anderen willen vechten. Afwachten
wat het wordt.

politiek

Verenigde Staten van Amerika
De C.I.A. Kort na zijn ambtsaanvaarding
heeft president Ford een commissie ingesteld, die onder voorzitterschap van zijn
vice-president Rockefeller een onderzoek
moest instellen naar het doen en laten van
de Central Intelligence Agency, de C.I.A.
Een van de ettelijke geheime diensten in
het ambtelijk apparaat van de Verenigde
Staten; maar wel naast de F.B.I. de grootste en het orgaan dat van al zijn soortgenoten in binnen- en buitenland verreweg
het meest werd gewantrouwd. De C.I.A.
werd opgezet als een buitenlandse spionagedienst maar deed in het verleden herhaaldelijk van zich spreken, niet door de
scherpte waarmee het de situaties in het
buitenland analyseerde — hoezeer zij
daarin blunderde, bleek wel uit de affaire
van de Cuba-invasie — dan wel doordat

zij zich niet bepaalde tot het winnen van
inlichtingen, maar zich ook actief, zij het
in het geheim, met de binnenlandse politiek van andere landen bezig hield, zolang
het daar aan het bewind zijnde regime de
regering in Washington niet aanstond.
Ook daarover kwamen allerlei onfrisse
verhalen in de omloop.
Al die onfrisse verhalen echter schokten
het Amerikaanse publiek niet zozeer als
de ontdekking dat deze dienst zich — met
name in het Watergatecomplex — niet had
beperkt tot zijn eigen arbeidsterrein,
het buitenland, maar ook binnen Amerika
aan het opereren was geslagen en Amerikaanse burgers had bespioneerd met middelen die bij de wet verboden waren, niet
alleen aan de C.I.A., maar aan iedere
overheidsinstantie die daartoe geen speciale machtiging van de rechter kreeg. Inplaats van een gevoel van zekerheid gaf

1029

de C.I.A. de Amerikanen een gevoel van
voortdurende onzekerheid.
Rockefeller is aan het werk gegaan en
heeft in de loop van deze maand de president een rapport aangeboden waaruit
duidelijk aan het licht komt dat de C.I.A.
inderdaad Amerikaanse burgers heeft bespioneerd, hun telefoongesprekken heeft
afgeluisterd, hun correspondentie heeft
onderschept en dossiers over hen heeft
aangelegd. Niet minder dan 200.000 namen van Amerikaanse burgers staan in
een super-geheime afdeling van het
C.I.A.-gebouw op kaart met allerlei bijzonderheden, die de dienst op slinkse wijze aan de weet is gekomen. Het rapport
over al die activiteiten, die de C.I.A. uitdrukkelijk verboden waren, is aanstonds
door de president doorgezonden naar het
Congres.
Alleen één gedeelte van het rapport is niet
doorgezonden: dat gedeelte dat handelt
over de mate waarin de C.I.A. zich heeft
ingelaten met plannen tot het plegen
van aanslagen op het leven van vreemde
staatshoofden. Daar zouden nogal wat
namen in zijn gevallen. Die van de voormalige dictator van de Dominicaanse Republiek, Trujillo; die van Patrick Lomumba in het voormalige Belgisch Congo; die van Diem in Zuid-Vietnam en die
van Fidel Castro in Cuba. Van deze vier is
er nog één in leven; de anderen werden
inderdaad vermoord. De C.I.A. echter
zegt voorlopig nog onschuldig te zijn aan
deze moorden. Zij heeft wel aan de val
van deze drie gewerkt, maar uiteindelijk
is die val tot stand gekomen door het optreden van hun binnenlandse vijanden, die
hen tenslotte ook om het leven brachten.
Of die lezing overeenstemt met de lezing
die de commissie Rockefeller in haar rapport geeft, weet nog niemand anders dan
de president. Zijn motief om dit gedeelte
van het rapport niet aan het Congres over
te leggen lag, naar zijn zeggen, in de omstandigheid dat de commissie niet voldoende diepgaand op deze zaken is kunnen ingaan om tot waterdichte conclusies
te geraken.
Voor de zoveelste keer heeft het Congres
zich nu voorgenomen wat meer op de geheime diensten, in het bijzonder de C.I.A.,
toe te gaan zien. Of het daarmee meer
greep krijgt op dit aalgladde apparaat is
een vraag.
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De Duitse Bondsrepubliek
De Bondsdag-verkiezingen van het volgend jaar beginnen hun schaduwen vooruit te werpen. Schaduwen die merkwaardigerwijs het donkerst terecht komen op
de oppositie. – Kortgeleden zag het er
nog rooskleurig uit voor de Christen-Democraten; de coalitie van de socialisten
met de liberalen kreeg in de deelstaatverkiezingen nogal wat tegenslagen te verduren. Langzaamaan echter schijnt deze
coalitie zich te herstellen en nu is het zo
dat de oppositie meer redenen heeft om
zich zorgen te maken. Niet vanwege de
socialisten en de liberalen, maar vanwege
de tegenstellingen in eigen boezem. De
oppositie wordt gevormd door twee partijen: de Christen-Democraten onder
voorzitterschap van Helmut Kohl en de
Beierse CSU onder leiding van de uiterst
conservatieve streber Franz Joseph
Strauss, die vindt, dat hij langzamerhand
ook aan de beurt moet komen om Bondskanselier te worden na al de Bondskanseliers die de CDU tot dusverre heeft geleverd. Zijn partij is het met hem eens en
vindt ook dat hij nu maar eens aan bod
moet komen. Zij ziet niet zoveel in Helmut Kohl, die nog maar een betrekkelijke
nieuwkomer is in de Duitse politiek. Geen
Brandt, geen Kiesinger, om van Adenauer
maar te zwijgen.
Kohl echter houdt voet bij stuk. Hij laat de
CDU, de grootste van de twee bondgenoten, niet van haar plaats dringen. De CDU
stelt de kandidaat voor het kanselierschap, en dat wordt Kohl. Op het partijcongres deze maand in Mannheim is hij
minstens even fel van leer getrokken tegen de zittende regering van de socialisten en de liberalen als Strauss dat pleegt
te doen; aldus haalde hij de wind uit de
zeilen van Strauss. Strauss wilde wel tegen hem ingaan, maar heeft uiteindelijk
toch ingestemd met een slotcommuniqué
dat de Kohl en de geit spaarde. De Beieren constateerden slechts, dat de CDU
als grootste het recht opeiste de kanselierskandidaat te stellen en verklaarden,
ondanks het feit dat zij hun eigen Strauss
een schonere ruiker achtten, toch als het
erop aankwam voor Kohl te zullen stemmen. Zij durven namelijk ook niet goed
het bondgenootschap met de CDU in gevaar te bi engen. Kohl is ondanks al zijn
kritiek op de socialisten best in staat om
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als de Beieren niet meer mee willen, met
diezelfde socialisten een bondgenootschap
voor de volgende regeringsperiode aan te
gaan. En dan zit Franz Joseph er wel goed
naast.

Italië
Op 15 en 16 juni zijn de Italiaanse kiezers
naar de stembus getogen om nieuwe wetgevende colleges te kiezen voor de lagere
bestuursorganen, de provinciën en de districten. Deze verkiezingen mondden uit in
een soort politieke aardverschuiving. Voor
het eerst sedert de oprichting van de Republiek heeft de oude, eerbiedwaardige
partij van De Gasperi, de Christen-Democratische partij, zwaar verlies geleden en
hebben de communisten, die in 1947 door
De Gasperi, teruggekeerd van zijn ballingschap in Amerika, uit de regering
werden gezet, winst van betekenis geboekt. De Christen-Democraten, die vanaf 1947 onafgebroken aan het bewind zijn
geweest en in 1972 nog 38,4% van de
stemmen verwierven, zakten tot 35,3% en
de communisten, die in 1972 op 28,3%
stonden stegen met meer dan 5% tot
33,4%. Dit betekent nog niet noodzakelijkerwijs dat de communisten nu ook zitting in de regering moeten krijgen; er zijn
nog altijd combinaties mogelijk, die hen
uitsluiten, maar het valt te betwijfelen of
dit nog lang kan duren.
Als de communisten zitting krijgen in de
Italiaanse regering, zal het overigens wel
de moeite waard zijn om te zien hoe dit
gebeurt, welk program zij dan meebrengen en welk beleid zij gaan steunen. De
communistische partij van Italië is al lang
de grootste van Europa buiten Rusland,
maar het is ook steeds de meest onafhankelijke geweest. Reeds in 1956 verklaarde
de toenmalige secretaris-generaal van de
partij, Togliatti, dat het Sovjet-model van
een communistische samenleving en een
communistische politiek niet bindend was
voor de andere communistische partijen
in Europa of daarbuiten. Hij was toen
echter nog niet zo ver dat hij het optreden
van de Sovjet-Unie in Polen en Hongarije
afkeurde. Bij het optreden van de Russen
in Tsjechslowakije echter, in 1968, was
zijn opvolger, Luigi Longo, wèl zo ver; hij
veroordeelde dit optreden openlijk. Een
jaar later weigerden de Italiaanse communisten op de conferentie van de com-

munistische internationale in Moskou het
Chinese communisme te veroordelen, zoals Moskou dat verlangde. In hetzelfde
jaar nog werden de extreem linkse broeders uit de partij gestoten. Nu is Enrico
Berlinguer secretaris-generaal van de partij en stelt zich al geruime tijd nog gematigder op dan zijn voorgangers en stuurde
de laatste tijd duidelijk aan op een goede
verstandhouding met de Christen-Democraten. Berlinguer heeft, evenals trouwens
Togliatti lang vóór hem, scherp gesteld dat
hij er niet op rekent ooit een absolute
meerderheid in Italië achter zich te zullen
krijgen en dat Italië altijd geregeerd zal
moeten worden door een coalitie. Hetgeen
betekent dat de partij voorgoed wil afzien
van een star en doctrinair communisme.
Na zijn overwinning heeft hij dit nog eens
bevestigd en daaraan toegevoegd, dat hij,
indien zijn partij in de regering wordt opgenomen, zij er niet aan zal denken bijvoorbeeld het lidmaatschap van Italië in
de NAVO op te geven. Hij ziet dat lidmaatschap integendeel als een bewuste
bijdrage aan de ontspanningspolitiek tussen Oost en West.
Ofschoon deze verkiezingen geen gevolgen hebben voor de samenstelling van het
Italiaanse parlement en de regering er dus
geen consequenties aan hoeft te verbinden, ziet het er toch naar uit, dat een regeringscrisis — de zoveelste! — in de lucht
hangt. Binnen de Christen-Democratische
partij stellen de linksgezinden de partijsecretaris, Amintore Fanfani, verantwoordelijk voor de nederlaag. Hij zou
zich veel te conservatief hebben opgesteld. Zij eisen zijn aftreden, maar Fanfani denkt daar niet over. Wat de gevolgen van deze spanning zijn moet nog worden afgewacht.

Portugal
Nog steeds is het onzeker in welke richting Portugal koerst. Het conflict om het
dagblad Republica, dat door het technisch personeel werd bezet en waarvan
de journalisten, die de liberale beginselen
waren toegedaan, het gebouw niet meer
mochten betreden, is nog steeds niet opgelost, al hebben de militairen dan ook
niet toegegeven aan de eis van de zetters
en drukkers dat het blad voortaan als een
communistische krant moet worden geredigeerd. — Veel is er in de loop van de
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maand ook gespeculeerd over de vraag
hoe de militairen zich nu voorstellen het
land te gaan besturen. Dat hun sympathieën sterk overhellen naar de (goed georganiseerde) communisten, was bekend.
Dat is trouwens geen nieuws. In de Latijns-Amerikaanse wereld deed zich herhaaldelijk hetzelfde verschijnsel voor. De
communisten zijn nu eenmaal een goed
georganiseerde en goed gedisciplineerde
groep, althans in hun kern, en militairen
voelen zich min of meer instinctief daartoe aangetrokken. De socialisten onder
Soares zijn zich het gevaar van deze situatie maar al te zeer bewust, maar zij
zijn er zich evenzeer van bewust, dat zij
het militair bewind voorlopig niet kunnen
missen, omdat zij, wanneer de militairen
naar hun kazernes zouden terugkeren, helemaal op genade of ongenade zouden
zijn overgeleverd aan de naakte terreur
van de communisten.
Van die terreur schijnen de militairen
toch nu ook langzamerhand genoeg te
krijgen. Zij hebben tenminste later in deze maand te kennen gegeven, dat zij niet
naar een één-partij-staat streven maar nadrukkelijk vasthouden aan een multipartijen-staat, waarin dus ook de socialisten
hun plaats kunnen behouden -- een plaats
die van grote betekenis is in de grondwetgevende vergadering, waar zij verreweg
de grootste groep vormen.
Het is niet uitgesloten, dat de militairen
tot deze ietwat gematigde opstelling zijn
gekomen onder druk gedeeltelijk van de
landen der Europese Gemeenschap en
waarschijnlijk nog meer van Amerika, dat
duidelijk te verstaan heeft gegeven, dat
het Portugal alleen nog zal steunen wanneer het de democratie in praktijk zal blijven brengen.

Frankrijk
De situatie in Portugal heeft een reflex
gevonden in Frankrijk in zoverre dat het
bondgenootschap van de socialist Mitterand met de Franse communisten ernstig
heeft geleden onder het Portugese voorbeeld van wat er te gebeuren staat wanneer de communisten werkelijk met de
socialisten in één regering komen te zitten. Mitterand schijnt daar wel van te zijn
geschrokken. Voorlopig heeft hij onder
bemiddeling van de links-radicaal Fabre
zijn Volksfront nog kunnen redden, maar
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of het gevaar van een breuk definitief is
bezworen, zal in belangrijke mate van het
verdere verloop der gebeurtenissen in Lissabon afhangen.

Engeland
Met niet minder dan een twee-derde meerderheid heeft het Britse volk zich uitgesproken vóór het lidmaatschap van de
Europese Economische Gemeenschap.
`Een discussie van veertien jaar lang is nu
voorbij' verklaarde een alleszins tevreden
Wilson, die zich indertijd wel tegen het
Britse lidmaatschap van de EEG uitsprak
-- toen de Conservatieven nog aan het bewind waren — maar, eenmaal zelf
met regeringsverantwoordelijkheid belast, overstag ging.
Intussen gaat het Engeland economisch
niet best. Het pond heeft in de loop van
deze maand weer een smak naar beneden
gemaakt; inflatie en werkloosheid nemen
zienderogen toe tot een catastrofale omy ang. Aan het eind van de maand heeft
minister Healy strenge maatregelen aangekondigd. Vooral tegen het wildweg opvoeren van de lonen. De vakbonden zijn
daar uiteraard niet erg gelukkig mee en
proberen tegenvoorstellen op tafel te leggen. Maar het komt er toch allemaal op
neer, dat de Britten de buikriem in de
naaste toekomst dichter zullen moeten
aanhalen.

India
Premier Indira Gandhi is in ernstige
moeilijkheden geraakt. Zij werd ervan beschuldigd in een der deelstaten van India
ongeoorloofde praktijken te hebben toegepast om haar Congres-partij aan een
verkiezingsoverwinning te helpen. Dat
zou gebeurd zijn in 1971. De zaak kwam
voor de rechter in Allahabad en deze bevond haar schuldig. Eigenlijk had zij haar
functie moeten neerleggen, maar zij verkoos dat niet te doen, naar haar zeggen
omdat zij overtuigd was met een politieke
rel tegen haar te doen te hebben. Bovendien legde zij de zaak in hoger beroep aan
het hoogste gerechtshof in India voor. Dit
hof erkende haar recht aan te blijven totdat in hoogste ressort een uitspraak zou
zijn gevallen. Intussen deden mevrouw
Gandhi's tegenstanders hun uiterste best
om haar bewering dat het allemaal meer
om politiek ging dan om recht, grond van
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waarschijnlijkheid te geven. De oppositiepartijen hebben hun houding tegenover
de premier verscherpt en haar aftreden
met klem geëist. Zij hebben meegedeeld
haar niet langer als premier te erkennen.
Zij werden in deze houding gestijfd door
de omstandigheid dat de Congrespartij
va n mevrouw Gandhi in de deelstaat
Goedjarat een forse nederlaag leed.
Mevrouw Gandhi heeft het er niet bij laten zitten. Op de beschuldiging dat de oppositie een complot tegen haar en haar
wettig gezag smeedde, liet zij de president
de noodtoestand afkondigen en meteen
een aantal van haar tegenstanders van hun
bed lichten en gevangen zetten. Waar dit
inmiddels alweer verscherpte beleid op
zal uitlopen, laat zich nog niet overzien,
maar in de Westerse wereld beschouwt
men dit alles als een slag voor de democratie in het grootste land van de derde
wereld, dat tot dusverre de democratie in
ere hield.

Oeganda
President Idi Amin, een ex-sergeant van
het Britse leger, heeft zich de verontwaardiging van de wereld op de hals gehaald
door een brutale poging tot intimidatie
van Engeland door dreiging met niets anders dan moord. Hij liet een Engelse lector, Dennis Hills, die een boek had geschreven over Oeganda, waarin over
Amin werd gesproken als over een dorpstiran, arresteren en door een zogenaamde
rechtbank ter dood veroordelen. Het boek
van Hills was overigens nog niet gepubliceerd en het manuscript was in beslag genomen. Amin verklaarde zich bereid over
gratie te denken onder voorwaarden die
zo vernederend mogelijk waren voor Engeland. Het liefst had hij gezien dat de
Britse koningin voor hem op de knieën
was gezonken om gratie voor haar onder-
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daan af te smeken. Tot dit idiotisme heeft
hij het nog niet laten komen, maar hij eiste
wel dat de minister van Buitenlandse Zaken van Engeland persoonlijk naar
Oeganda zou komen om met hem te praten en met een aantal hulpvoorstellen
voor de dag moest komen wilde hij het
leven van Hills sparen. De Britse regering
heeft daarop met een vlakweg nee geantwoord. De minister van Buitenlandse Zaken was bereid naar Oeganda te komen
maar dan éérst gratie voor Hills. Amin
zat vast. Hij kon zijn gezicht alleen nog
redden door naar Zaïre te gaan en daar
de bemiddeling te aanvaarden van president Mobutu. Hills kreeg gratie. Maar
hoe deze Afrikaanse Hitler nu verder
wordt aangepakt, zal de toekomst moeten
leren.

Libanon
Toen in 1943 de staat Libanon tot stand
kwam, ging men bij de verdeling van de
macht ervan uit, dat de twee hoofdgroepen van de bevolking, de christenen en de
moslims, elkaar numeriek ongeveer in
evenwicht hielden. Dat evenwicht echter
is hevig verstoord door de uit Israël gevluchte Palestijnen, die zich in groten
getale in Libanon hebben gevestigd en het
Arabische element, het moslim-element,
aanzienlijk hebben versterkt. In dat verstoorde evenwicht is het tot bloedige botsingen gekomen, die uitmondden in een
afgrijselijke straatterreur en tenslotte in
wat het meest op een burgeroorlog leek.
Onder die omstandigheden moest een
nieuwe regering worden gevormd. Twee
aartsvijanden van weleer hebben elkaar
daarin gevonden. De zittende premier,
Karami, die de belangen van de moslims,
en oud-president Chamoun, die de belangen van de strijdbare Falangisten vertegenwoordigt.

• Nederland
Het Kabinet Den Uyl
Het is kruimelwerk geweest deze maand.
Grote initiatieven zijn niet uit de bus gekomen; grote wetsontwerpen niet door de

kamers gesleept en grote conflicten uitgebleven. Maar om te zeggen dat het nu
eens een verkwikkende maand was: nee.
Minister Westerterp is buiten de prijzen
gevallen deze maand. Nu is dat zo erg
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niet. Verkeer, waterstaat en dat soort departementen zijn sluitpostjes bij een kabinetsformatie. Daar zet men een paar mensen neer die nodig zijn voor het politiek
evenwicht. Die jongens mogen gerust eens
een échec lijden. Daar valt het kabinet
niet van om, hoe erg zij dat zelf misschien
ook vinden. Westerterp van Verkeer heeft
het deze maand moeten afleggen tegen de
Tweede Kamer met zijn ontwerp op de
verplichte autokeuring. De Kamer wil het
anders en wil met een initiatiefvoorstel
komen. Westerterp boos! Hij zal zijn contraseign weigeren! Helaas voor hem zijn
echter de banbliksems van Westerterp niet
die van een Jupiter.
Minister Vorrink kreeg deze maand in de
Kamer een wetsvoorstel te verdedigen dat
de strijd tegen chemische afvalstoffen
moet aanbinden maar dat dermate onvakkundig werd opgezet, dat alleen de kleine
bedrijven het gelag voor deze (slechts zeer
gedeeltelijke) milieuzuivering moeten betalen en de grote bedrijven de dans ontspringen. De confessionele partijen namen het maar zo als het was. Om der lieven vrede wille. Erg gelukkig zijn zij ook
niet met tante Irene. Alleen de VVD pakte uit. Met een heel pakket bezwaren tegen
het beleid van deze uiterst zwakke en onbekwame minister. De bondgenoten in de
regering houden echter zorgvuldig het
vingertje op de lippen als het over haar
gaat. Zielig.

De komende begroting
De grote moeilijkheden voor het kabinet
komen nog. Tegen het begin van juli moet
het zich buigen over de begroting voor
1976 en het ziet ernaar uit dat minister
Duisenberg voor een enorm tekort komt
te staan. Op het ogenblik lopen de schattingen op tot tegen de tien miljard.
Voornaamste oorzaak van de stijgende
uitgaven schijnt te zijn het feit dat de
kosten van de sociale verzekeringen de
pan uit vliegen. Nederland heeft nu eenmaal een ideaal pakket sociale verzekeringen opgebouwd — althans voor de
loonarbeiders; de zelfstandigen kunnen
nog steeds naar zekerheid fluiten! — maar
zij worden onbetaalbaar zodra het maar
even misloopt met de economie. En het
zit goed mis met de economie. Getuige
het feit dat Nederland volgens de laatste
tellingen over de 210.000 werklozen telt.

Politiek overzicht

In de Tweede Kamer wordt nu ook algemeen aangedrongen op bezuiniging, die
dan ook met mooie woorden verdoezeld
wordt aangekondigd. Het is nu wachten
op de klap van september, als het koffertje van Duisenberg open gaat.

De partijen
De Partij van de Arbeid heeft het zwaar
te verduren gehad. Zij heeft moeten slikken dat haar bloedeigen minister van Defensie de eis van haar Congres naast zich
neer heeft gelegd en de F.16 heeft aangeschaft. Zij heeft het ontslag van Glastra
van Loon moeten slikken. Het werd tijd
dat zij tegenover de kiezers ook eens een
succesjes scoorde. Welnu: fractieleider
Van Thijn scoorde: nauwelijks was de
Kamer op reces of hij liet weten dat het
kabinet in september moet en zal komen
met een wetsontwerp op de grondpolitiek.
Anders zou hij geen pardon meer kennen.
Dan moesten de heren maar ophoepelen.
Stoere taal. Maar de boeren, burgers en
buitenlui, die door deze marktkoopman
bij de neus werden genomen, weten niet
dat dit ontwerp al klaar ligt. En niemand
kan dat lekker in de Tweede Kamer aan
het licht brengen, want de Kamer is nét
op reces gegaan. Zoiets heet in gewone
taal boerenbedrog. Maar je moet toch
wat doen om te laten zien dat je ook nog
meetelt en de confessionelen niet alleen
maar met de succesjes gaan strijken!
De K.V.P. heeft nu definitief beslist over
de te volgen lijn ten aanzien van het
C.D.A. De weinig elegante poging van de
heer De Zeeuw om opnieuw voorzitter van
de partij te worden, is resoluut afgewezen.
Een overgrote meerderheid heeft wethouder Vergeer van Utrecht in zijn plaats
gekozen en daarmee is het gesol met de
K.V.P., die éérst een middenpartij moest
worden en dan een `middenpartij', die aan
de leiband kwam te lopen van de Partij
van de Arbeid — zo ongeveer als het NKV
aan de leiband loopt van het NVV — afgelopen. De partij koerst nu onbelemmerd
naar een C.D.A. en haar leiders en die
van de AR hebben al laten weten, dat
wanneer na de volgende verkiezingen er
weer een kabinet moet komen met de
Partij van de Arbeid aan het roer, de formateur van zo'n kabinet geen kans meer
zal krijgen om één van de drie confessionele partijen uit te manoevreren. Dan zal
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er, hoe dan ook, één blok zijn. Goed zo.

De Zuid-Molukkers
Nederland krijgt steeds meer last met zijn
'minderheden'. Deze maand hebben de
Zuid-Molukkers weer van zich doen spreken. Zeventien hunner hebben terecht gestaan onder beschuldiging een samenzwering te hebben opgezet om de Koningin
te gijzelen. Zij hebben hun plannen toegegeven, maar tevens te kennen gegeven,
dat, hoe ook hun straf uitvalt, zij met
harde acties door zullen gaan. Wat zij precies van Nederland verlangen en verwachten, is nog steeds niet duidelijk.
Moet Nederland soms zijn vloot naar Indonesië sturen om hun geboorteland voor
hen te veroveren?

Suriname
De slotbesprekingen ter voorbereiding
van de Surinaamse onafhankelijkheid
hebben nu in Den Haag plaats gevonden.
Premier Arron en zijn rakkers hebben duidelijk te kennen gegeven, dat zij Nederland het koloniaal verleden zullen inpeperen en dat Nederland maar te dokken
heeft met zo weinig mogelijk voorwaarden en voorbehouden. Nederland bood
aanvankelijk een bedrag aan van 3 mil-
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jard gulden voor ontwikkelingshulp gedurende de eerste tien a. vijftien jaren. Suriname dacht in veel grotere getallen. Met
die onnozele drie miljard zou Arron geen
genoegen nemen, beweerde hij nog maar
een maand geleden. Den Uyl en De Gaay
Fortman hebben echter voet bij stuk gehouden — tenminste nagenoeg — en het
eindbedrag wordt nu 3,2 miljard. Nog een
aardig sommetje voor een land met niet
meer dan 400.000 inwoners. Geen enkel
ander land in Latijns-Amerika ontvangt
zoveel steun per hoofd van de bevolking.
Ook de voorwaarden zijn iets verzacht.
Suriname hoeft niet dit hele bedrag te besteden in Nederland of door Nederland
aan te wijzen landen. Kan er ook mee
naar Amerika, dat nogal gul is met `vriendelijkheden' voor heren die grote orders
komen plaatsen. — Van de andere kant
heeft Suriname iets moeten inbinden ten
aanzien van de toelating van zijn burgers
in Nederland. Na de afkondiging van de
onafhankelijkheid — op 25 november —
zullen Surinamers niet langer dan drie
maanden in Nederland mogen blijven
wanneer zij geen werk en geen woongelegenheid hebben. Maar men zal `soepel' te
werk gaan met de toepassing van deze
regel. Whatever that is.
Hans Hermans
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F. Truffaut: De cineast als
criticus (1)
Bij elke nieuwe film van Francois Truffaut vraag ik me af, of deze Franse
cineast toch niet in de eerste plaats een
filmrecensent (gebleven) is. Een door hem
zelf samengestelde selectie uit eigen geschriften over film — meestal van journalistieke aard (al zijn er ook andere gelegenheidsstukjes bij zoals 'in memoria',
inleidingen, presentaties van cineasten of
films) — is nu verschenen, en vraagt om
een re-evalutie. Ook het boek lijkt een
soort gelegenheidswerk te zijn: zo maar
snel bijeengekozen besprekingen (één
zesde van wat Truffaut over film geschreven heeft) die gedurende twee decennia gepubliceerd werden. Geen chronologische schikking, maar een losse
thematische indeling volgens de grote
filmperioden: de stomme film, de geluidsfilm, de nouvelle vague. Het geheel
wordt voorafgegaan door een interessante inleiding (waar ik verder nog op terugkom).
Truffaut is geen theoreticus, en ook
heel wat minder polemist dan zijn collega J. L. Godard, van wie een paar jaar
geleden de geschriften over film gepubliceerd werden en hier ook besproken.2 We
mogen hier evenwel niet meteen uit concluderen dat Truffaut dus wel beter moet
zijn als cineast dan als filmcriticus. In
deze laatste hoedanigheid behoort hij tot
het `celebrerende' type, zoals een Jonas
Mekas: 3 op een bijzondere, eigen manier
weet hij zijn gevoelens, impressies en
passies (en ook zijn ideeën) te abstraheren. Deze abstractie echter wordt in een
elegante, literaire taal op papier gezet.
Zijn kritieken hebben dus niets met 'impressionisme' te maken: daarvoor zijn ze
in feite veel te didactisch en veel te
lucied.

De inleiding geeft enkele, bijzonder treffende bemerkingen over de bezigheid van
het film-kijken: richtlijnen voor de toeschouwer, werk-ethiek voor de recensent.
Truffaut zegt hier dat hij van een film
verlangt dat deze de vreugde — of ook de
angst — van het film-maken zou uitdrukken ('Aujourd'hui je demande a un film
que je regarde d'exprimer soit la joie de
faire du cinéma, soit l'angoisse de faire
du cinéma' p. 17). Dit is voor Truffaut
eigenlijk altijd al een obsessie geweest:
er moet iets met een film 'aan de hand
zijn', los van het verhaal, dat voor Truffaut een essentieel basisgegeven blijft.
Een film moet 'trillen' (vibrer). De idee
van `leven' komt geregeld terug en vormt
het leitmotief van Truffauts benadering.
De titel van het boek verwijst eveneens
naar dit gegeven, en is een parafrase op
het onlangs gepubliceerde autobiografisch werk van Jean Renoir.4 Het is ook
geen toeval dat Truffaut Renoir tot één
van de belangrijkste cineasten heeft uitgeroepen: films hebben iets te maken met
het 'leven', en cineasten die in staat zijn
ons beter te doen leven, dienen daarom
ook verkozen te worden boven andere,
die misschien even veel talent hebben
(daarom vindt hij Renoir beter dan
Bergman, p. 276).
Recensenten die zich bezighouden met
de film als levensverschijnsel, zijn altijd
erg gevoelig voor de onzuiverheid, voor
de dissonanten, voor de accidenten en
valse noten die de pellicule zo goed
weet vast te leggen, en zelfs te stimuleren: 'a force de solliciter la vie, elle finissait par arriver', zegt Truffaut van de
films van Renoir. Deze recensenten (ik
denk hier ook weer eens aan de rol die
Jonas Mekas gespeeld heeft in de totaal
andere context van de Amerikaanse underground tijdens de jaren vijftig-zestig),
tolereren het geniaal dilettantisme en het
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mooie van de mislukking: `je crois que
le ratage c'est le talent' schrijft hij in een
paragraaf waarin hij de apologie maakt
van de mislukkingen van Abel Gance
(vergeleken met de `perfectie' van een
Feyder) . Trouwens, in 1960, d.w.z. wanneer hij zelf reeds volop actief is in het
métier, komt Truffaut tot de bevinding
dat een film altijd ook een gedeeltelijke
mislukking is. De grond van deze opinie
wordt duidelijker, wanneer men ze situeert in de context van de jaren vijftig
en van de Cahiers du cinéma, waarin
Truffaut werkzaam was met alle andere
critici-cineasten van de Nouvelle-Vague.
Cineasten en films die elders als onbelangrijk of mislukt werden beschouwd,
omdat ze niet geheel pasten in de toen
geldige algemene (film) opinie, werden
toen verdedigd en geapprecieerd. Truffaut, Godard, Rivette, Rohmer, Chabrol
en andere hebben in de jaren vijftig Renoir, Ophiils, Hawks, Hitchcock en Lang
niet verdedigd vanuit één of ander theoretisch standpunt – van 'avant-gardisme'
of van, zoals ze het zelf noemden, een
`politique des auteurs' – maar wel omwille van de afwijking op de regel die
al deze films en / of auteurs vertoonden.
Het `ongewone', de `décalage', de `dissonante' werd gewaardeerd, zonder dat
hieruit een gesloten theorie ontstond gebaseerd op het `auteurschap' (dit was eerder een strategie); wat echter gegroeid is,
is een soort `theorie van de film als levensuitdrukking'. Deze critici waren
daarom minder moralisten dan epicuristen. Maar omdat ze in een moralistische wereld evolueerden, zagen ze zich
verplicht aan dit film-epicurisme gestalte te geven in recensies en het te vrijwaren voor (en ook af te stemmen op) de
buitenwereld door polemisch getheoretiseer.
Het mag ons dan niet verbazen dat de
materiële componenten van de film – de
film in zijn materiële aanwezigheid – telkens weer als onderdeel v an de filmanalyse te voorschijn treden: `un film n'est
en fin de compte qu'un ruban de celluloid de deux mille mètres qui défile sous
nos yeux ...' (p. 61). Weer eens mag dit
niet worden opgevat als interesse voor de
techniek: de techniek en de materie zijn
immers slechts onderdeel van het filmgenot, dat ook gedeeltelijk bestaat uit het
`film-maken'. Dit `film-maken' door de
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recensent-toeschouwer ligt uiteindelijk
niet zo heel ver meer af van het 'filmmaken' door de cineast. Al deze critici
hebben dan ook deze stap gezet: ze zijn
van de kritiek overgegaan naar de realisatie.
De obsessie rond de verhouding film/leven is bij Truffaut van een heel andere
aard dan de bekommernis van zovele
filmtheoretici rond de problematiek van
het beeld als reflexief element v an de
werkelijkheid, de film als weerspiegeling
van de realiteit. Deze para-sociologische
bekommernissen, waar Truffauts leermeester A. Bazin toch altijd ook mee bezig is geweest, is bij de cineast-recensent
totaal afwezig. Het leven in de film' (het
leven van de film' zou men beter zeggen) is nooit een afbeelding van de werkelijkheid. Zonder al te veel problemen
rond deze thematiek te ontwikkelen, resumeert Truffaut m.i. toch goed zijn
opvatting, wanneer hij (weer eens) over
een film van Jean Renoir zegt: 'On
éprouve l'impression d'assister a un film
en cours de tournage' (p. 61).
Het is prachtig om te lezen hoe Truffaut
een film of een stijlkenmerk analyseert.
terwijl hij zich schijnbaar niet bewust is
van zijn analyse. Het is alsof hij gewoon
aan zijn enthousiasme, zijn passie en
zijn intelligentie de vrije teugel laat. En
dan krijgt men in één pragraaf een omschrijving van de zo geroemde `Lubitsch'
Touch', waar anderen een heel boekdeel
(cfr. Weinberg over Lubitsch) voor nodig hebben. Ik citeer: `Er zijn twee soorten cineasten, zoals trouwens ook schilders en schrijvers: zij die zelfs op een
verlaten eiland, zonder publiek zouden
werken, en zij die er aan zouden verzaken in naam van `waartoe dient het dan?'
Bijgevolg geen Lubitsch zonder publiek,
maar opgelet: het publiek wordt niet aan
de creatie toegevoegd, het hoort er bij,
het maakt deel uit van de film. In de
geluidsband van een film van Lubitsch
zijn er de dialogen, de geluiden, de muziek, en is er ons gelach, dat is wezenlijk,
anders zou de film niet bestaan. De verbazende ellipsen in het scenario doen het
slechts omdat ons gelach de brug slaat
van de ene scene naar de andere. In Lubitsch' gruyère is elk gat geniaal. De te
pas en te onpas gebruikte uitdrukking
mise-en-scène, gaat hier eindelijk iets betekenen. Hier is zij een spel dat alleen
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met drie partners gespeeld kan worden en
dan nog alleen zolang de projectie duurt.
Wie zijn die drie? Lubitsch, de film en
het publiek.'5
Dit tekstfragment heb ik voluit willen
aanhalen, omdat het erg goed de kwaliteiten en de beperkingen van Truffaut
aut
als criticus weergeeft. Over de kwaliteiten heb ik het reeds gehad; ze zijn echter, zoals de beperkingen, historisch bepaald. Niemand kan nu nog schrijven zoals Truffaut dat deed in de jaren vijftig
in Arts of in de Cahiers du Cinéma (en
hij was toen, zoals gezegd, niet de enige).
Wie het nu nog zou proberen, vervalt onvermijdelijk in de triviale cursiefschrijverij. Truffaut zat toen in een strakke en
stroeve context; mits een zeer kleine accentverschuiving, een 'décalage' 6 kon hij
evenwel belangrijke kritische inzichten
geformuleerd krijgen. Het is de strakheid
van het systeem die bij V. Woolf de uitroep losrukte: 'One of the virtues of
having a system of values, is that you
know exactly what to laugh at'. De hedendaagse cinematografische context is
onsystematisch geworden: er is een beweeglijke onrust gekomen, die de grenzen doet vervagen (en die het o.a. mogelijk heeft gemaakt dat Truffaut zelf cineast werd!). Grenzen en regels verdwijnen en wat overblijft is een door economische woorden bepaald krachtenveld.
Het plaatsen en verplaatsen van kritische
accenten werd in dit krachtenveld zelf
geïntegreerd. Geconfronteerd met dit
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chaotisch veld, waarin subversiviteit en
recuperatie belangrijke motoren binnenin geworden zijn, kan de filmtheoreticus
(of de recensent) enkel nog antwoorden
met strakkere analyses van het beweeglijke krachtenveld, en trachten zichzelf
daarin exact te situeren. Of we ons bij
die bezigheid prettig of onprettig voelen
is niet meer relevant!
Een laatste opmerking is een kritiek op
de tekstkeuze van Truffaut. Hij had de
reputatie een bij wijlen destructief criticus te zijn. Hier heeft hij echter opzettelijk alle besprekingen van die aard weggelaten. Jammer, want ik herinner mij
een aftakeling van het werk van John
Ford, zo precies en accuraat in de zwierige en vinnige formuleringen, dat ze
meer inzicht verschafte dan heel wat lovende analyses. Heeft de cineast Truffaut
hier niet de criticus Truffaut gecensureerd? Bovendien is het m.i. te betreuren
dat het resultaat van Truffauts bescheidenheid is dat aan zijn teksten de noodzakelijke referenties, die er een echt
werkinstrument van zouden maken, ontbreken. Een chronologische rangschikking zou ons meer inzicht gegeven hebben in zijn evolutie. Een kritische uitgave
van de volledige geschriften moet nog
worden gemaakt, wil men een juister en
vollediger beeld krijgen van Truffaut als
criticus, waarvan dit boek slechts de belangrijkheid aankondigt.
Eric De Kuyper

1 Francois Truffaut: Les Films de ma Vie, Editions Flamm arion, Paris, 1975, 360

pp., geïll., FF. 48.
2 Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard, Belfond, Paris, 1968, in Streven, mei
1969, pp. 883-884.
3 Jonas Mekas: Movie Journal, New York, 1972.
4 Jean Renoir: Ma Vie et mes Films, Paris, 1974.
5 Lubitsch: Le film et le public, in: Francois Truffaut, Les Films de ma Vie, p. 73.
`I1 y a deux sortes de cinéastes, c'est pareil pour les peintres et les écrivains, it y a
ceux qui travailleraient même sur une ïte déserte, sans public, et ceux qui renonceraient, au nom du à quoi bon? Doric pas de Lubitsch sans public, mais attention, le
public n'est pas en plus de la création, il est avec, il fait partie du film. Dans la
bande sonore d'un film de Lubitsch, il y a le dialogue, les bruits, la musique, et il y
a nos rires, c'est essentiel, sinon it n'y aurait pas de film. Les prodigieuses ellipses
de scénario ne fonctionnent que parce-que nos rires établissent le pont d'une scène
A l'autre. Dans le gruyère de Lubitsch chaque trou est génial. Employée à tort et
A travers, l'expression "mise en scène" signifie enfin quelque chose, ici elle est un
jeu qui ne peut se pratiquer qu'à trois et seulement pendant la durée de la projection. Qui sop t les trois?'
6 `décalage' is een term die Bazin geregeld – en niet ten onrechte – gebruikt om
de kunst van Renoir te typeren. Wij gebruiken het woord hier in dezelfde zin. cf.
André Bazin: Jean Renoir, Paris, 1971.
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Vijftig jaar Christelijke
Werkgeversbeweging in België:
verdienstelijk en voorzichtig
Vijftig jaar geschiedenis i – Sinds vijftig
jaar hebben de christelijke werkgevers in
België een eigen organisatie die zich tot
doel stelt `te streven naar het ontstaan
van een sociaal-economische orde die
beantwoordt aan de christelijke beginselen, en in die zin actief op te treden in
het maatschappelijk leven, diensten te
bewijzen aan haar leden en hun rechtmatige gemeenschappelijke belangen te
behartigen' (statuten van Uniapac-België,
1966) .
Deze organisatie is gegroeid uit verspreide initiatieven in Vlaanderen en Wallonië
om de christelijke werkgevers te groeperen. In Wallonië was de bedoeling vanaf
het begin (in 1923) uitgesproken religieus
en doctrinair: hoe de sociale leer van de
Kerk beter begrijpen en loyaal toepassen
in het arbeidsleven. In Vlaanderen (vanaf 1925) wou men zich veeleer groeperen in een standsorganisatie die de belangen van de werkgever moest behartigen en zoveel mogelijk diensten moest
verlenen. Alhoewel beide groepen betrokken waren bij de stichting van de
Union Internationale des Associations
Patronales Catholiques (Uniapac) in
1931, duurde het tot 1935 voor ze zich
in een federatie verenigden. Ideologisch
zou de aandacht tijdens de daaropvolgende jaren voornamelijk naar de bedrijfsorganisatie gaan.
Na de oorlog volgde er eerst een periode
van sterke centralisatie. Onder impuls
van de nationale voorzitter Léon Bekaert (1945-'61) kende de Federatie van
Katholieke Werkgevers een grote bloei.
De beweging trad met gezag op als één
van de christelijke standsorganisaties.
Voortdurend studiewerk en vele congressen in verband met sociale aspecten
van de onderneming kenden een ruime
weerklank. Het bleek echter steeds moeilijker te zijn om Walen en Vlamingen
in één organisatie te groeperen. Aan
Vlaamse zijde werd meer en meer de
vraag naar zelfstandigheid en belangen-
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verdediging gesteld, terwijl de Waalse
organisatie bijna uitsluitend doctrinair geinteresseerd was. Het congres van Hasselt
over de deelneming aan de verantwoordelijkheden in de onderneming in 1965
was de laatste gemeenschappelijke manifestatie.
Voortaan gingen de Association des Dirigeants et Cadres Chrétiens (ADIC) en
het Verbond van Kristelijke Werkgevers
(V WK) elk hun eigen weg. De overkoepelende organisatie, Uniapac-België, verloor langzamerhand aan betekenis. De
splitsing heeft aan beide groepen de gelegenheid gegeven zich volgens eigen traditionele kenmerken verder te ontwikkelen. ADIC zoekt een organisatie op te
bouwen, steunend op het persoonlijk engagement van de leden. Dit engagement
moet niet alleen tot uiting komen in de
eigen organisatie, maar ook in de onderneming. Daar wordt meer gedurfd sociaal initiatief gevraagd. Ook wordt gepleit voor een inzet in het regionaal economisch leven. Dit alles wordt gesteund
door het tijdschrift L'entreprise et 'homme. Misschien vraagt ADIC wel iets te
veel van zijn leden. Men heeft alleszins
de indruk dat zij nog slechts een kleine
groep ondernemingsleiders weet te bereiken. Organisatorisch is de toestand er
zeker minder rooskleurig dan bij het
VKW.
Een gedecentraliseerde ledenbeweging –
Waarschijnlijk zijn er weinig patronale
organisaties waar de leden zoveel invloed
hebben als in het VKW. Regelmatig worden zij via de talrijke plaatselijke kringen betrokken bij de werking van het
Verbond. Veel activiteiten staan in het
teken van een jaarprogramma dat op
zijn beurt leidt tot provinciale jaarvergaderingen en nationale (doorgaans tweejaarlijkse) congressen. Doorgaans worden de besluiten lang op voorhand voorbereid en besproken, maar zelfs tijdens
de congressen worden nog belangrijke
wijzigingen in de resoluties aangebracht.
Jammer genoeg blijven deze gedachtenwisselingen toch beperkt tot een betrekkelijk gering aantal ondernemingsleiders.
Wij vermoeden dat het VKW immers

1 Over de geschiedenis van het VKW verscheen onlangs een zeer volledige studie
door Dr. L. Brouwers: Vijftig jaar christelijke werkgeversbeweging in België. Uniapac-België, 1974, 517 + 648 blz., 1500 F. Zowel de evolutie van de organisatie als
van de doctrine wordt er uitvoerig in beschreven.

1039

niet meer dan 2.000 leden telt.
Het VKW is voornamelijk provinciaal
uitgebouwd. De nationale leiding heeft
hoofdzakelijk een coördinerende en stimulerende rol. De provinciale afdelingen hebben de meeste organisatorische
mogelijkheden en worden met de steun
van sterke secretariaten doorgaans direct
geleid door de leden. Opvallend hierbij
is het eigen karakter en de eigen manier van werken van elke provinciale afdeling. Zo gaat er in Antwerpen veel
aandacht naar de interprofessionele belangenverdediging en naar de activiteiten
van een aantal sociale diensten. In WestVlaanderen daarentegen wordt meer aandacht geschonken aan een bezinning op
doct ri naire aspecten.
Dit laatste is revelerend voor de twee belangrijke strekkingen die zich in het
VKW affirmeren. Enerzijds is er de
meer vooruitstrevende groep van belangrijke industriëlen en kaderleden die vooral een patronale doct ri ne willen verwoorden, waarin de verantwoordeijkheid binnen en buiten de onderneming onderlijnd
wordt. Anderzijds is er de meerderheid
van kleinere ondernemingsleiders die de
druk van de overheid en de vakbonden
als het ware dagelijks ondervinden en die
zich wensen te groeperen om samen hun
belangen te verdedigen. Ook zij willen
hun fundamenteel sociaal geïnspireerde,
maar toch vrij behoudsgezinde opvattingen formuleren. Het is voornamelijk deze
laatste groep die de organisatorische uitbouw van het VKW mogelijk heeft gemaakt en die aan de grondslag ligt van
een aantal diensten (ACW-Kinderbijslagfonds, Algemene Kas voor Zelfstandigen,
de Sociale en Fiscale Diensten voor
Werkgevers, Hoger Instituut voor Bedrijfspsychologie en het Internationaal
Trainingscentrum, Centrum voor Administratie en Beheerstechnieken, Interbedrijfsgeneeskundige Dienst voor Werkgevers, Orda-B) .
Christelijke inspiratie en feitelijke betekenis van het VKW – Dat het VKW een
christelijke beweging is komt het best tot
uiting in de continuïteit van het christelijk sociaal denken. Tot voor enkele jaren
betekende dit vooral het opvolgen, interpreteren en aanvullen van pauselijke en
andere kerkelijke documenten in verband
met sociale vraagstukken. Nu is die verwijzing eerder een uitzondering geworden en steunt men zeker niet meer op
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het gezag ervan. Toch herkent men in
de teksten van het VKW een benaderingswijze en standpunten waarin de
christelijke inspiratie tot uiting komt en
die zeer goed aansluiten bij de traditionele opvattingen binnen christelijke sociale organisaties. Dit wordt eveneens
weerspiegeld door het belang dat gehecht
wordt aan de ethische vraagstukken en
aan een ethische benadering van de behandelde problemen.
Het VKW heeft slechts zin in de mate
dat het invloed heeft, hetzij naar buiten,
hetzij op haar eigen leden en de ondernemingen die zij leiden. Wellicht heeft
de beweging op dit ogenblik niet de mogelijkheid om beslissingen op politick,
sociaal of economisch vlak rechtstreeks
te beïnvloeden. Zij kan vooral inspirerend werken. Voor verantwoordelijken
uit het economisch leven is zij een ontmoetingsplaats waar zij vrij van gedachten kunnen wisselen om zich een oordeel te vormen over belangrijke problemen. Zo komt men tot gezamenlijke
standpunten en nieuwe inzichten. Minder aan concrete belangenverdediging
gebonden dan de andere werkgeversorganisaties, kan zij zich veroorloven
meer gedurfde standpunten in te nemen.
Zo zijn er een aantal onderwerpen
waarvoor van de kant van de werkgevers een bijdrage tot de discussie verwacht wordt: ontwikkelingssamenwerking, zakenmoraal, rol van de overheid
in het economisch leven, paritaire verhoudingen, hervorming van de onderneming, humanisering van de arbeid, sociaal beleid van de onderneming. Belangrijker nog dan goed uitgewerkte standpunten, zijn initiatieven en experimenten
in die verschillende domeinen. Verschillende leden hebben in hun onderneming
terzake reeds heel wat verwezenlijkt.
Nochtans mag men van hen nog meer
verwachten. Het VKW zelf zou die
initiatieven en experimenten meer moeten stimuleren, begeleiden en de resultaten ervan samenbrengen en verspreiden.
Er bestaat ook een nood aan uitwisseling
van ervaringen. Het VKW is de aangewezen plaats hiervoor. Zij zou een organisatie kunnen en moeten zijn van ondernemingsleiders die door vooruitstrevende
vernieuwingen de toekomstige evolutie
beïnvloeden.
Marc Vermang
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Nieuwe gemeenschappen in
de kerk
In de rooms-katholieke Kerk van vandaag is het verschijnsel van de basisgemeenschappen iets dat tot voor kort niet
bestond, maar nu een niet meer te omzeilen vraag en uitdaging aan die Kerk
is. Over het ontstaan, de achtergronden
en de evalutie van dergelijke basisgroepen — waarvoor men in de literatuur
eveneens de benamingen: basisgemeenschappen, spontane groepen, informele
groepen of nieuwe gemeenschappen aantreft — gaat een speciaal nummer van
het tijdschrift Concilium. 1 Het is vrij
moeilijk een afdoende definitie te geven
van wat een basisgemeenschap is. De
Franse professor Roger Garaudy, die in
het nummer een bijdrage wijdt, getiteld
`De basis in het marxisme en in het
christendom'2 omschrijft het begrip basis
als: dat deel van de bevolking in een
samenleving dat zowel van het bezit, van
de macht als van de kennis verstoken is.3
Deze omschrijving is uitstekend van toepassing op de talloze basisgemeenschappen die in Latijns Amerika ontstaan zijn;
volgens de informatie zou een oud
vrouwtje tegen de bisschop die haar parochie visiteerde hebben gezegd: `Met
Kerstmis waren de protestantse kerken
vol licht en vol mensen. We konden hun
liederen horen ... Onze katholieke kerk
was dicht, donker, want we konden geen
priester krijgen voor de mis' .4 Deze kreet
om hulp riep fundamentele vragen op
als: Moet alles stilstaan als er geen
priesters zijn? Kan niemand anders iets
doen voor het leven van de kerkgemeenschap?
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De tweede algemene bisschoppenconferentie van Latijns Amerika (Medellin,
1968) heeft in deze baanbrekend werk
verricht door een uitvoerig rapport over
deze problematiek te publiceren, waarin
tot uitdrukking kwam dat de basisgemeenschap een andere uitdrukkingsvorm
is van het kerk-zijn, die bediening en
bestaansvormen benadrukt welke de
parochie niet ontkende, maar die in de
parochie niet zichtbaar gemaakt werden.
De landelijke bisschoppenconferenties
(o.a. Colombia, Chili, Ecuador en Argentinië) stelden in de volgende jaren
plannen op die tot concretisering van de
roep om basisgroepen konden leiden.5
Om een kleine indruk te krijgen welke
vormen een en ander heeft aangenomen
zij vermeld dat er alleen al in Brazilië
meer dan 40.000 basisgroepen zijn, in
Honduras ongeveer 6.000. Kenmerken
van dergelijke groepen zijn, dat ze vooral op het platteland voorkomen, dat de
meerderheid ervan door leken wordt geleid, terwijl priesters hulp bieden waar
dat nodig is; de groepen zijn vooral onder arme mensen ontstaan; ze staan lang
stil bij de viering van het woord, bij gemeenschappelijke gebeden en onderlinge
bijstand. Er zijn groepen bij die meer dan
een jaar bestonden voordat ze tot een
normale eucharistieviering kwamen.
In het Westen — waar het gebrek aan
priesters veel minder is — hebben basisgemeenschappen naar mijn mening een
ander uitgangspunt en een andere doelstelling. De parochie, tot voor kort een
fundamentele en onvervangbare basiseenheid van de pastoraal, bevindt zich in
een crisis; ze is een territoriale instelling,
daterend uit een Middeleeuwse organi-

1 Concilium, internationaal tijdschrift voor theologie, 11e jaargang (1975) nr. 4,
128 pp. De Horstink, Amersfoort. Losse nummers f 10,90.
2 o.c., pp. 48-58.
3 o.c., p. 48.
4 o.c., p. 23.
5 zie o.a. Katholiek Archief 24 (1969), pp. 769-783: `Verklaring van het Argentijns
episcopaat'.
6 Voor eerder verschenen Nederlandstalige literatuur kan verwezen worden naar:
H. Schmidt, Het verschijnsel van de spontane groepen, in Concilium 8 (1972), nr. 2,
pp. 121-135
J. Remy en L. Voyé, Informele groepen in de hedendaagse kerk — Een sociologische
analyse, in Concilium 10 (1974), nr. 1, pp. 74-87
M. Delespesse, Nieuwe gemeenschappen en religieus leven, in Concilium 10 (1974),
nr. 7, pp. 113-126
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Spaarbons,
hoge opbrengst!

ASLK II
ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS

Lager secundair technisch
na de lagere school
Hoger secundair beroeps
Hoger secundair technisch
Industrieel wetenschappelijke
na elke vorm van lager secundair
Hoger technisch onderwijs
Korte type over twee jaar
na elke vorm van hoger secundair
voor jongens en meisjes
Hoger technisch onderwijs
Korte type over drie jaar
na wetenschappelijke A
Latijn - Wiskunde
Industrieel wetenschappelijke
na andere
Humanioravorm of hoger
secundair technisch
mits examen wiskunde
voor jongens en meisjes

Hoger
Technisch
Instituut
SINT-LIEVEN

Sociale promotiecursus
zaterdag
na Hoger secundair
offset
(repro, montage, copie en drukken)
lay-out
(typografie, fotografisch zetten)
grafiek
zeefdruk

Lager en Hoger Instituut
voor Grafisch Onderwijs
Oude Houtlei 38, 9000 Gent
telefoon (091) 232223 of 253573

CONSERVEN

Gildestraat, 7 — GENT
tel. (09) 23.20.57
Afdeling Al 2e graad:
— technisch ingenieur
in de industriële scheikunde
— technisch ingenieur
in de gistingsbedrijven
Afdeling Al le graad:
— bedrijfsassistent
in de gistingsbedrijven
— laboratoriumassistent
in klinische scheikunde
— laboratoriumassistent
in industriële scheikunde
Voor jongens en meisjes
De school beschikt over een pedagogie voor jongens.
De meisjes kunnen volledig pension nemen in een meisjes-home.

Ets. Van De Poel & Co
P. V. B. A.
TEL. 68.62.81 (4 1.)
TELEX 33.062
LAAGE1HD 3

2090

STABROEK

HOGER TECHNISCH INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
Kapucijnenvoer, 39, 3000 Leuven . Tel. 016/284.21
Paramedisch Hoger Onderwijs van het korte type
Gegradueerde ziekenhuisverple(e)g(st)er — kinderverpleegster —
psychiatrische verple(e)g(st)er — sociale verple(e)g(st)er — Vroedvrouw
Aanvullend Secundair Beroepsonderwijs
Verpleegassistenten — Ziekenhuisverpleegsters
Internaat (eerste jaar verplicht) en externaat
Inlichtingen en inschrijvingen
Tijdens het schooljaar
— op zaterdag van 10 tot 12 uur
Tijdens de vakantieperiodes
— op dinsdag en donderdag van 14 tot 16.30 uur
— op zaterdag van 10 tot 12 uur
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satie, die vooral in de steden weinig
aansluiting meer vindt. De parochie in
een stad is van huisuit een middelpunt
zoekende grootheid — zij wil de mensen
uit de wijk naar zich toetrekken — maar
is niet (meer) geschikt om naar de mensen toe te gaan. Over de basisgemeenschappen die in West-Europa in plaats
van parochies zijn ontstaan, is de bundel
verder erg vaag. Wel zijn er bijdragen
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uit landen als Italië, Spanje, Duitsland
en Frankrijk, maar het élan waarmee de
Zuid-Amerikaanse correspondenten over
de basisgroepen daar berichten, ontbreekt in de Westeuropese beschouwingen. De bundel opstellen besluit met een
uitvoerige documentatie over basisgroepen in alle genoemde landen.
P. Beentjes

Boekbespreking

Ged ragswetenschappen
Andriessen, Dr. H. C. I., Leren aan ervaring en supervisie
Dekker & v. d. Vegt, Nijmegen, 1975, 552
blz., f 69,50
Jolibert, Josette & Robert Gloton (e.a.),
Le pouvoir de lire
(orientations E/3) Casterman, Tournai,
1975, 284 pp., BF. 320
Jolibois, Robert Pierre, L'initiation sportive, de l'en f ante a l'adolescense
(orientations E/3) Casterman, Tournai,
1975, 224 pp., BF 260
Kraft, Dr. Th. B., Overspanning
De Erven F. Bohn, Haarlem, 1972, 166
blz.
Meijering, Winne e.a., Nieuw Dennendal. Een goede buurt gesloopt
(Anthos) Inden Toren, Baarn, 1975, 173
blz., f 16,50
Verny, Thomas R., Binnen de groep
De Toorts, Haarlem, 1975, 188 blz.,
f 27,50

Joel Latner, Toegang tot Gestalt Therapie. Een holistische handleiding voor de
theorie, beginselen en technieken van
Gestalt Therapie zoals deze werd ontwikkeld door Frederick Perls e.a.
De Toorts, Haarlem, 1974, 177 blz.
Walter Kempler, Gestalt Therapie voor
het gezin
De Toorts, Haarlem, 1974, 107 blz.
Zo concreet, bevattelijk als het tweede
boek is (Oorspr.: Principles of Gestalt
Family Therapy) , zo ingewikkeld, moeilijk en abstract is het eerste (Oorspr.: The
Gestalt Therapy Book) . Latner heeft ook
een bijzonder moeilijke opgave gekozen:
bijeen brengen en systematiseren wat
heel verspreid geschreven en altijd in

hoofdzaak voor de praktijk bedoeld was
In dit boek vind ik voor het eerst Gestalt
als een merkwaardige poging tot ordening of synthese van de talloze elementen die in gedragingen voorkomen of die
gedrag bepalen. De poging is overigens
slechts ten dele geslaagd: zeer veel punten worden ingewikkeld en duister voorgesteld. Gestaltmensen, die zo op helderheid staan, hebben hun eigen jargon en
munten in hun theorieën helemaal niet
uit door klaarheid. Ook is veel van wat
ze vertellen niet meer dan `vertaling in
hun eigen taal' van bekende ervaringen,
van een vaak simplistische fenomenologie. Het leerrijke ligt veeleer in het volgen van hun ontdekkingsroute, ook al
lopen ze onderweg wel eens verloren in
kringredeneringen en tautologieën.
De kern van hun therapie is zo samen
te vatten: word bewust, zorg voor een
heldere kijk, zie de realiteit onder ogen,
pak aan. Dit is geen revolutionaire methode. Niettemin is ze heel nuttig. Kemplers gids voor gezinstherapie bevestigt
dit. De concrete toepassing van bewustwordingstechnieken, werken met het
proces dat hier-en-nu verloopt, vinden we
grotendeels terug in ieder geëngageerd,
persoonlijk gesprek van een niet analytisch ingestelde therapeut. Alleen het
luidop uitacteren met verbeelding,
droom, verleden is eigen aan Kemplers
gezinstherapie, maar het is een zuiver op
het individu gerichte techniek. Toch
boeit dit werk. Het doorlicht op een verstandige manier het `alledaagse'. Het
stimuleert de therapeut, confronteert
hem met zijn eigen manier van werken,
inspireert tot vernieuwing.
G. Boeve

Boekbespreking
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Sociale wetenschappen
Banks, J. A., Sociologie van sociale bewegingen
Boom, Meppel, 1975, 69 blz., f 9,90

Steven G. Mackie, Kerkelijk ambt in
overgang. Theologische opleiding in een
veranderend wereld
(Wegen tot pastoraat: 14) , Dekker en
van de Vegt, Nijmegen 1974, 186 blz.,
f 31,50
De schrijver was jarenlang secretaris van
het studieproject van de Wereldraad van
Kerken over ambtsmodellen en theologische opleiding (1964-1968) . Vandaaruit heeft hij in 1968 dit boek geschreven.
Uit het eerste deel springt sterk naar
voren dat men ambt niet meer moet
identificeren met het historisch gegroeide, individueel uit te oefenen parochiepastoraat. Er is meer bezig en meer
nodig: een missionair ambt, verlevendiging van de zending van de kerk, verminderde scheidslijn tussen ambtsdragers en leken, herwaardering van de
doop, teams. In het tweede deel voert
hij een sterk pleidooi voor een theologische opleiding in het kader van de
gehele kerk. Alle woorden krijgen nadruk: theologie als waarheid zoeken en
verstaan van het in de kerken beleden en
beleefde Evangelie; opleiding als gedifferentiëerd, intensief, in onderlinge gemeenschap en tegelijk in open deelname
aan wat er buiten is; ten dienste van
de gehele kerk, dus ook voor leken, niet
afgesloten, niet `klerikaal', zich aanpassend. Zijn methode is vruchtbaar: theologische opleiding in het licht van feitelijke en wenselijke veranderingen in
vormen van het ambt. Het boek is boeiend en goed vertaald. Het veronderstelt
wel dat men verandering wil zien en wil
bewerken. En dat maakt het boek afhankelijk van de lezers en de gebruikers.
R. G. W. Huysmans

Randall Collins en Michael Makowsky,
Het verschijnsel maatschappij. Maatschappijbeelden in het denken sinds de
achttiende eeuw
Boom, Meppel 1974, 277 pp, f 24,50

Dit boek is opgezet als een inleiding in
de sociologie, en biedt een uitstekend
overzicht van het werk van de pioniers
en van deze wetenschap binnen de gezichtskring van de verschillende culturen
waarvan zij deel uitmaakten. Omdat bepaalde opvattingen over het verschijnsel
maatschappij immers niet in een luchtledige ruimte ontstaan, is het van groot
belang zicht te krijgen op de omstandigheden waaronder de theorieën die ons
beeld van de maatschappij zo ingrijpend
hebben beïnvloed, tot rijpheid zijn gekomen. Bij herhaling onderstrepen de
auteurs van dit boek de noodzaak om
de loutere speculatie te verbinden met
empirische waarnemingen. Uit dit boek
kan men onder meer leren dat de sociologie méér is dan een objectieve wetenschap in een bepaald stadium van ontL. L. S. Bartalits
wikkeling.

Diercke Weltatlas Georg Westermann
Verlag, Braunschweig 1974, 200 pp, DM
30,
Denis Silagi, Ungarn. Geschichte and
Gegenwart eines Landes. Verlag fur
Literatur and Zeitgeschehen, Hannover
1974, 168 pp, DM 14,–
Immanuel Birnbaum: Tsjechoslawakei,
Verlag fur Literatur und Zeitgeschehen,
Hannover 1972, 102 pp, DM 8,–
Erwin Helms: USA, Fackeltr.ger-Verlag,
Hannover 1972, 191 pp, DM 14,
De economische, politieke en sociale geografie is een van die vakken waarvan
de aard voor buitenstaanders vaak nogal
onduidelijk is.
`Diercke Weltatlas' en de publikaties
over Hongarije, Tsjechoslowakije en de
Verenigde Staten weten door het trekken
van een paar eenvoudige, heldere lijnen
een en ander duidelijk te maken. Geen
omhaal van woorden, maar aanwijzingen
van wat het meest essentieel is voor de
historische en politieke ontwikkeling en
geografie, toegelicht door een groot aantal overzichtelijke en instructieve kaarL. L. S. Bartalits
ten.

Wijsbegeerte
Aschenbrenner, Karl, The Concepts of
Criticism
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Reidel, Dordrecht, 1974, 549 pp., f 150,-Dessaur, C. I. a.o., Science between culture and counter-culture
Dekker & v. d. Vegt, Nijmegen, 1975, 108
pp., f 19,50
Kwant, R. C., De visie van Marx
Boom, Meppel 1975, 214 blz., f 19,90
Lefebvre, Henry, Hegel-Marx-Nietzsche
ou le royaume des ombres
(Synthèses Contemporaines) Casterman,
Tournai, 1975, 223 pp.
Passmore, John, Der volkommene
Mensch
Reclam, Stuttgart, 1975, 375 pp., DM
36,80
Struyker Boudier, C. (red), De eindige

mens?
Ambo, Bilthoven, 1975, 225 blz.
Flip G. Droste, Het taaldier mens
Ambo, Bilthoven 1974, 156 pp, 115,—
Al lezend krijg je een goed inzicht in de
ontluisterings-geschiedenis van de mens,
waaraan Darwin de stoot gaf en die
(voorlopig) eindigt met het rapport van
de Club van Rome.
In een helder betoog gaat prof. dr. F. G.
Droste, hoogleraar in de Algemene taalwetenschap aan de Leuvense universiteit,
stap voor stap naar zijn einddoel: aantonen dat niet het denken, of kenmerken
van sociale, seksuele, technische en religieuze aard de mens onderscheiden van
het dier, maar dat hét distinctieve kenmerk van de mens de taal is, en dat er
alleen bij een taalkritische tolerantie nog
overlevingskansen zijn voor de bijzondere diersoort `mens'.
Dat de taal inderdaad een grote rol speelt
bij ons mens-zijn, blijkt wel uit een aantal
citaten van grote geesten door de eeuwen
heen. Zo heeft bijvoorbeeld Descartes
verklaard: `De enige zekere aanwijzing
dat een ander lichaam een menselijke
geest bevat, dat het geen pure automaat
is, is gelegen in de mogelijkheid om taal
op een gewone manier te gebruiken.' Sivadon verklaarde: `De emotionele relaties die de mens gedurende de eerste
twee jaren van zijn leven met de moeder
onderhoudt, bepalen zijn hele affectieve
leven. Het taalverwervingsproces op de
juiste tijd zijn hele intellectuele leven.',
terwijl Whorf zei: `Het linguïstisch
systeem, m.a.w. de grammatica, dat de
achtergrond vormt van iedere taal, is
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niet alleen maar een vertaalinstrument
om ideeën te verwoorden, maar het geeft
eerder zelf vorm aan die ideeën, fungeert
als programma en gids voor de geestesactiviteit van de individu, zowel bij zijn
analyse van indrukken als bij de synthese
van zijn geestelijk kapitaal.'
Je kunt merken dat prof. Droste taalkundige is, als hij hierop inhaakt en meer
sub- als objectief schrijft: `Onze grammatica is de meest verheven menselijke
gave die ons de wereld verklaart door
haar ordeningsprincipes.'
Wat hij verder zegt over de taalkritische
tolerantie als enige overlevingskans is
natuurlijk wat al te symplistisch voorgesteld, daar is meer voor nodig. Maar in
zoverre heeft hij gelijk dat je met goed
spreken en vooral goed luisteren al een
flinke stap in de goede richting bent en
gelukkig dat men dit in het huidige onderwijs ook begint in te zien. De schrijver heeft zijn boek als ondertitel meegegeven: `Een pamflet'. De bedoeling
wordt duidelijk als hij zegt dat de pamflettist gelooft in eigen gelijk en de lezer
wil overtuigen van dit gelijk.
Na lezing van het boek ben je inderdaad
geneigd om in te stemmen met veel van
zijn denkbeelden.
C. Free
Arthur Stephen Mcgrade, The political
thought of William of Ockham; Personal and institutional principles
Cambridge University Press, 1974, 269
pp., £ 6.20
Het werk van de Franciscaan William of
Ockham had een belangrijke invloed op
theologie en filosofie in West Europa.
Helaas bleef bij velen de bekendheid met
Ockham steken bij zijn haat tegen het
pausdom, waardoor hij alleen bekendheid bezat als rebel en criticus.
Professor Mcgrade probeert in zijn studie
de nadruk te leggen op het denken van
Ockham in positieve, zo men wil constructieve, zin.
Ockham doorbrak met zijn kritiek niet
alleen de gevestigde orde, met zijn constateringen dat de rijkdom der pausen
hen van de gemeenschap der armen uitsloot of met zijn vragen naar de maatstaven op grond waarvan een leer als
juist of onjuist gekwalificeerd zou kunnen warden, hij ontwierp ook een ge-
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detailleerde verzetstheorie. Deze theorie
wijst ieder absoluut geloof in de juistheid
van enig ambt of institutionele procedure
af. Mede hierdoor bleek het mogelijk
Het Evangelie, de Goddelijke Boodschap,
los te koppelen van enige wereldlijke
institutie. Effectiviteit en juistheid van
het geloof worden daarbij in Ockhams
visie nooit bewezen noch onderstreept
door het aantal aanhangers of machtige
beschermers. Ockham vindt de basis voor
zijn politieke theorie en zijn kritiek op
de bestaande instellingen in een natuurwetsopvatting en een filosofie over rationaliteit, waardoor hij zich beslissend
onderscheidde van zijn tijdgenoten, die
de fundering zochten en vonden in de
theologie. De morele rechtvaardiging van
Ockhams opvattingen is evenzeer van belang, doordat hij afstapte van de platonistische mensvisie en de nadruk legde
op het bestaan van meerdere mensen.
Hierdoor ontneemt Ockham veel dwingends aan zijn mensopvatting – er bestaat niet langer `de mens' waaraan alle
anderen getoetst kunnen worden. Toch
heeft Ockham blijkbaar weinig op met
het idee dat ieder individu een formeel
stuk politieke macht zou kunnen toekomen. De rechten van de mens zijn dermate onaantastbaar en verheven, dat de
feitelijke, zo men wil aardse, verdeling
van deze rechten er weinig toe doet.
M.a.w. individuen hoeven geen politieke
macht te hebben om toch rechten te
doen gelden, maar ook het omgekeerde
geldt, zodat het bezit van politieke macht
geen garantie behoeft in te houden dat
rechten ook gehandhaafd worden. Het
christendom draagt voor Ockham slechts
zeer indirect bij tot het versterken van
de rechtvaardigheid binnen de mensengemeenschap doordat het niet anders kan
dan het versterken van de individuele betrokkenheid bij de natuurlijke morele
deugden. De burger, de individuele christen, is een zelfstandig wezen, dat recht
heeft kennis te dragen van handel en
wandel van de overheid, maar ook van
het christelijk geloof. Kennis is nodig
voor het leven van de mens, kennis is
een sociaal goed, kennis dient de mens
kritisch te maken: Ockhams opvattingen
blijken verrassend actueel. Mcgrade is er
in geslaagd de opvattingen van Ockham
als een bijdrage voor het huidige politieke
denken aan te bieden. F. Nieuwenhof
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Achim Eschbach, Zeichen-Text-Bedeutung. Bibliographie zu Theorie and
Praxis der Semiotik
W. Fink, München 1974, 508 pp, DM
36,
Solomon Marcus, Mathematische Poetik
Athenaum, Frankfurt/Editura Academies, Bucuresti 1973, 437 pp, DM 72,–
Met de werkthesis dat semiotiek een
theorie van talige en buitentalige tekens
is die het totale communicatieveld van
mens en dier onderzoekt, heeft S. een
eerste internationale bibliografie opgesteld die de principevakjes in 10352
refertes optekent. In 6 grote deelgebieden
(objectendomein, systematiek, synthese,
fundering, interdisciplinaire associatie en
persoonsbibliografie, van R. Barthes tot
L. Wittgenstein) brengt hij een verzameling boekpublikaties en tijdschriftbijdragen aan die een omstandige verkenning
van het fundamentele opstellingsveld
mogelijk maakt. De m.i. noodzakelijke
opdeling naar materialiteit, functie en
coderingsinstrument is hier nog niet gebeurd, maar de volgende delen (waaraan internationaal toch echt behoefte
bestaat) kunnen deze rationalisering bevorderen.
Bij Eschbach komt Marcus nog niet
voor, tenzij in kleinere opstellen. Toch
werd deze nieuwe tekst reeds in 1970
gepubliceerd, zij het in Roemenië (een
land dat Eschbach nochtans, en terecht,
in zijn overzicht opneemt). Hoe volumineus ook, dit boek blijft niet meer dan
een eerste aanzet om een mathematische
theorie op te stellen i.v.m. de modelvorming van talige teksten. De grote winst
is dat S. (in tegenstelling tot statistische
of rekenautomatische methodes) vanuit
de leer der verzamelingen vertrekt, zijn
inzicht aanvult met probabilistische en
informatietheoretische gegevens en tenslotte een algebraïsche theorie suggereert,
die zich pragmatisch op de analyse van
dramatische teksten richt. Vertrekkend
vanuit G. Polti en E. Souriau, neemt hij
vooral P. Ginestiers structuur van de
geometrisering van het dramatische patroon over. Deze structuur, aangevuld
met de glossematische basis van S. Jansen, wordt dan naar een eigen algebraïsche codering toegewerkt. Er valt
ongetwijfeld nog een lange weg af te
leggen vooraleer de principiële conno-
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tatie in de poëtologie exact om te zetten
valt in mathematische metaforen, maar
omdat dit boek een prettige en geldige
aanloop vormt naar precies deze doelstelling (momenteel andersoortig in het
hele veld van de literatuurwetenschap
aan te treffen) levert het een welkom en
nodig argument bij een nog lang niet uitgeprate discussie.
C. Tindemans

Geschiedenis
Forey, A. J. The Templars in the Corona
de Aragón
Oxford Univ. Press, London, 1973, 498
pp., £ 8,50
Perrault, Gilles, De dag van de invasie
In den Toren, Baarn, 1975, 245 blz.,
f 24,50
Zee, Henri en Barbara, Willem en Mary
Paris/Manteau, Amsterdam/Brussel, 1975,
449 blz., f 37,50
Golo Mann en Alfred Heuss (red), Universele Wereldgeschiedenis (oorspronkelijke titel Propaltien Weltgeschichte)
Deel I, Prehistorie — Eerste Hoge Culturen
Scheltens en Giltay Den Haag — Heideland/Orbis N.V. Hasselt, [1974], 631 pp.,
108 foto's, 21 kleurenreprodukties, 2
facsimile's, 29 kaarten en grafieken,
1.445 fr.
Eerst even kennis maken met de inhoud
en de auteurs.
Inleiding (A. Heuss, eindredactie L. F.
Janssen); Conditio Humana (H. Plessner,
eindr. L. W. Nauta); de oorsprong van
het mensdom (G. Heberer, eindr. J. Huizinga) ; de primitieve mens (A. Rust,
eindr. J. D. van der Waals); de prehistorische dageraad van de historische tijd
(R. Pittioni, eindr. J. D. van der Waals);
Egypte (John A. Wilson, eindr. A. Klasens); Soemerië, Babylonië en de Hettieten tot het midden van het tweede millennium v. Chr. (W. von Soden, eindr. W.
H. Ph Rbmer). Om de overzichtelijkheid
van de uitgebreide stof te bevorderen werden schema's en tijdtafels ingeschakeld,
evenals een wereldgeschiedenis in trefwoorden (p. 625-631).
Van dergelijke omvangrijke verzamelwerken, waarin ieder onderdeel aan een
specialist (H. Plessner bijv. is een antro-
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poloog, G. Heberer een paleontoloog, A.
Rust een prehistoricus) werd toevertrouwd, is een diepgaande recensie uiterst
moeilijk. Node mis ik na ieder artikel een
beknopte bibliografie: misschien wordt
die in het 12e deel (register) opgenomen.
Graag had ik voor de prehistorie meerdere kaartjes gezien; het enige (p. 246) is
erg Middeneuropees en Italiaans uitgewerkt.
Alles bij elkaar is dit een werk dat bewondering afdwingt door zijn eruditie,
evenals door zijn knappe illustratie.
A. Jans
A. Th. van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen. Kerk en kerkvolk ten tijde van
Maurits en Oldebarnevelt
Van Gorcum, Assen 1974, 472 blz,
f 59,—
Op grond van een uitgebreid bronnenonderzoek wordt ons een blik gegund op
een concreet stuk kerkelijk leven en politieke strijd in het Holland van de Bestandsjaren (1609-1621). Het zijn de jaren van de godsdiensttwisten tusen Arminianen-Remonstranten-Bavianen aan de
ene kant en de Gomaristen-Contraremonstranten-Slijkgeuzen aan de andere. Twisten die niet tot schimpdichten of kansel.ruzies beperkt blijven, maar die ingegooide ruiten kosten, gebruikt warden in
politieke tegenstellingen en leiden tot verbanningen. Het unieke feit doet zich
voor dat de Staten van Holland zich aan
theologische uitspraken gaan wagen.
In twee hoofddelen valt deze studie uiteen. Eerst wordt ons getracht een beeld
te geven van het gewone leven in de hervormde kerk. Hoe zat het met de opleiding van predikanten, met de aanstelling
van diakenen, met de bediening van de
doop, met het handhaven van de christelijke levenstucht en — belangrijk punt —
met de verhouding tot de wereldlijke
overheid? Juist omdat tot in detail de zaken worden nagegaan, kan de auteur correcties aanbrengen op bestaande voorstellingen van de situatie. Het verraste mij
te lezen dat soms in hervormde gemeenten katholieke kosters of zelfs kerkmeesters warden aangetroffen. Op de mening
van Geyl en Rogier, dat via de hervormde armenzorg veel zieltjes voor het calvinisme werden gewonnen, weet Van
Deursen behoorlijk af te dingen.
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Vervolgens wordt op de strijd tussen Remonstranten en Contraremonstranten ingegaan. Fundamenteel lijkt me de stelling, dat de overheid zich met dit alles
bemoeid heeft om op grond van het
landsbelang een zo breed mogelijke
volkskerk te scheppen. De ruimerdenkende Arminianen schenen daarvoor meer
geschikt dan de strenge predestinatiecalvinisten. De auteur is op dit punt helaas nogal beknopt. Het hervormde kerkvolk is het `oude' calvinisme trouw gebleven, uit aanhankelijkheid aan hun predikanten (en door hen gestuwd) en gesteund door de keuze van stadhouder
Maurits. Opnieuw brengt een gedetailleerd onderzoek aan het licht hoezeer de
visie van o.a. Romein op een onderliggende tegenstelling `grauw'-regenten genuanceerd moet warden. `Bestaat de
contra-remonstrantse aanhang niet uitsluitend uit armen en eenvoudigen, de remonstranten mag men niet zonder meer
gelijk stellen met rijkdom en cultuur',
concludeert Van Deursen (p. 316).
Ik zou nog wat meer willen weten over
de motivering van de uiteindelijke keuze
voor het `zuivere' calvinisme door het
kerkvolk. Wellicht dat de in het voorwoord aangekondigde monografie over
de Hollandse volkscultuur daar meer
licht op werpt. Ik hoop dat boek met
evenveel interesse te kunnen lezen als
het onderhavige.
Marcel Chappin

Hannes Stekl, Oesterreichs Aristokratie
im Vormdrz. Heerscha f tsstil and Lebensformen der Fiirsten'zduser Liechtenstein
and Schwarzenberg
R. Oldenbourg Verlag, München 1973,
250 pp, DM 28,—
Dit boek is een bijdrage tot de analyse
van de adelijke `Fuhrungsschicht' van
Oostenrijk gedurende de eerste helft van
de negentiende eeuw. In deze periode
vond de eerste fase van de zgn. burgerlijke emancipatie in Oostenrijk plaats. Deze ontwikkeling had na 1850 de aantasting van de positie van de aristocratie als
gepriviligieerde 'Elite-formation' tot gevolg. De `Fiirstenhauser' Liechtenstein en
Schwarzenberg, die wat betreft rijkdom.
aanzien en invloed tot de prominentste
vertegenwoordigers van de Oostenrijkse
adel behoorden, worden als voorbeeld

van de houding en reacties van de feodale
`Oberschicht' in een zich langzaam ontwikkelende conflictsituatie met de burgerij geschilderd.
L. Bartalits

Theologie
Assmann, Hugo, Onderdrukking en verzet
Ten Have, Baarn 1975, 239 blz, f 27,50
Moltmann, Jurgen, Het experiment hoop
Ambo, Bilthoven 1975, 213 blz, f 19,50

Prof. dr. J. P. M. van der Ploeg, Psalmen (102 : 20 — 121 : 1) De Boeken
van het Oude Testament, deel VIIb, blz.
177-352
Romen en Zonen, Bussum 1975, f 34,50
bij int. f 32,50
Het omvangrijke psalmcommentaar van
de Nijmeegse hoogleraar nadert zijn
voltooiing. Aan dit vierde fascikel is te
merken dat de auteur er met plezier aan
heeft gewerkt; wellicht omdat de besproken psalmen wat langer zijn dan
anders en bovendien veel verbindingen
hebben met zgn. `historische boeken'.
Ook komt het mij voor dat de samensteller meer oog heeft gehad voor stijlfiguren (het is opvallend hoevaak hij het
begrip inclusio hanteert) en de uitleg
van de psalm in de geschiedenis. Voor
de aanpak van ps 119 moet men zeer
veel bewondering hebben; vergeleken
met het standaardwerk van H. J. Kraus
verdient de benadering van prof. Van
der Ploeg aanbeveling.
Panc Beentjes

Dr. G. Bouwman, De brief aan de
Ef esiërs
Romen, Bussum 1974, 159 blz. f 27,50
bij int. 24,50
Dr. W. Grossouw, De brief van Paulus
aan de Galaten
Romen, Bussum 1974, 204 blz. f 33,—
bij int. 29,50

f

f

Tussen beide commentaren van de gestaag groeiende serie `Het Nieuwe Testament' kan men een aantal duidelijke
verschillen constateren.
Dr Grossouw heeft `betrekkelijk veel
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aandacht geschonken aan de structuur
van onze brief en zijn onderdelen (teksteenheden, perikopen) . Dit betekent dat
de brief (en zijn onderdelen) allereerst
beschouwd wordt als een autonoom geheel van interne relatie (Ricoeur), dat
in eerste instantie `zichzelf verklaart'
(p. 17) . Dr Bouwman – die een meer
uitleggende tekst schreef – vraagt zich
aan het einde van zijn commentaar af:
`De exegeet die zich bezighoudt met de
studie van zo ongeveer twee millennia
oude geschriften, vraagt zich bij zijn
werk herhaaldelijk af: wat zouden de
auteurs van deze brieven denken over
alle moeite en tijd, die eraan besteed
wordt om de betekenis van soms een
enkel woord ervan te achterhalen. Wat
hij zijn lezers met zijn brief wilde geven
was simpelweg: vrede, liefde en geloof'
(p. 159) .
Dr Grossouw heeft zijn commentaar bewust ook geschreven voor `het groeiend
aantal lezers dat geen Grieks kan lezen'.
Het Grieks is dus getranslittereerd, terwijl in het boek van Bouwman de Griekse karakters veelvuldig worden gebruikt.
Is het geen inconsequentie dat boeken
in dezelfde serie duidelijk andere systemen gebruiken, zowel in opzet als in
toepassing? Ook mist het werk van dr.
Grossouw de excursen (wegens plaatsgebrek en de hoge drukkerskosten, weet
de inleiding te melden) ; hij stelde ervoor in de plaats een lijst van vaak
voorkomende termen op en laat het aan
de lezer over `zelf zijn eigen excursen
op te bouwen' (p. 18) . Opvallend tenslotte is nog dat dr Grossouw in dit
commentaar de perikopenindeling van
zijn eerder verschenen `Nieuwe vertaling
met korte uitleg' (K.B.S., 1965) op sommige plaatsen heeft gewijzigd.
Panc Beentjes

Dr. B. Maarsingh, Leviticus
(De Prediking van het Oude Testament)
Callenbach, Nijkerk 1974, 292 blz.,
f 55,— (bij int.

f 50,—)

Hoewel het gehele commentaar getuigenis aflegt van grote belezenheid, warden
de woorden uit de inleiding van het
boek nauwelijks gestand gedaan. `Door
ons voortdurend bezig-zijn met Leviticus
zijn we zelf gekomen tot een uitgespro-

ken positieve waardering van de voorgeschreven verordeningen, regels en geboden' (p. 17). Mijns inziens heeft de
auteur – hetgeen hij zelf geenszins heeft
gewild – de mening laten bestaan dat de
christelijke Kerk met dit hartstuk van de
Torah theologisch gezien niet veel kan
beginnen. Tegen de bedoeling van de
serie in – zij heet immers `een theologische commentaar' – is er een filologisch handboek uit gegroeid. De belangwekkende excursen (pp. 20, 35, 67, 153,
180 en 222) zijn niet eens apart in de
inhoudsopgave opgenomen, ofschoon
toch vrij algemeen bekend is dat juist
dergelijke uitweidingen vaak de nieuwste bevindingen willen melden of de
nieuwste opvattingen willen bestrijden.
Alleen via het goede register kan men
de betreffende termen vinden.
Panc Beentjes

Godsdienst
Beckmann, Alfred, Orientierung am Beten Jesu
(Thesen and Argumente) Butzon & Bercker, Kevelaer, 1975, 112 pp., DM 14,80
Blijlevens, A. e.a., De weg van het woord
Gooi & Sticht, Hilversum, 1975, 164 blz.,
f 19,50
Brugmans, H., Brandbrief aan de Christenen van Europa
Emmaus, Brugge / Dekker & v. d. Vegt,
Nijmegen, 1975, 80 blz., f 11,-Camps, A. e.a., Wie zeggen de mensen dat
Ik ben?
Ten Have, Baarn, 1975, 137 blz., f 14,90
Dagelijks leven in Bijbel tijd
National Geopgraphie Society, Washington/De Haan. Bussum, 1974, ill. 448, bij
int. f 39,50, afz. deel f 45,-Klagerman, Dr. G., Het hoe en waarom
boek van het Oude Testament
Zuidnederlandse uitgeverij, Antwerpen/
Centrale Uitgeverij, Harderwijk, z.j., 48
blz., ill., f 8,90
Kremer, Jacob, Pinksteren, De Geest ervaren
(Van exegese tot verkondiging) Katholieke Bijbel Stichting, Boxtel, 1975, 83 blz.,
f 7,90
Lescrauwaat, Prof. J. F., Oecumenische
ervaring van het Book of Common Prayer
Emmaus, Brugge/K.B.S., Boxtel, 1975, 178
blz., f 19,25
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Lurker, Manfred, Woordenboek van bijbelse beelden en symbolen
K.B.S., Boxtel, 1975, 367 blz., f 32,25
Nijssen, G. G., De vrouw in de christelijke gemeenschap
K.B.S., Boxtel, 1975, 96 blz., f 10,50
Oostveen, Fieke en Tom, Kroniek '74. Wel
en wee van katholiek Nederland
Gooi & Sticht, Hilversum, 1975, 169 blz.,
ill. f 25,
Peters, Jan & J. A. Jacobs (vert.), Joannes
van het Kruis: Mystieke werken
Carmelitana, Gent, 1975, 1325 pp., BF.
975
Schmidt, Paul, Maria Modell der neuen
Frau
Butzon & Bercker, Kevelaer, 1975, 104
pp., DM 11,80
Schelpping, Wolfgang, Kind en Bijbel
K.B.S., Boxtel, 1975, 119 blz., f 12,25
Zehrer, Franz, De boodschap der gelijkenissen. 2. Over het Rijk Gods
(van exegese tot verkondiging 19) K.B.S.,
Boxtel, 1974, 105 blz., f 11,25
Zehrer, Franz, De boodschap der gelykenissen. 3. De eindtijd
(van exegese tot verkondiging 20) K.B.S.,
Boxtel, 1974, 119 blz., f 11,25

J. Goos en L. van Bouwel, Jahwe, ik
ben met u. Inleiding tot het lezen van
het Oude Testament
J. Bulckens, Het geluid van de stilte.
Over bezinning en gebed
R. Allemeersch, Arbeid: vervreemding
of bevrijding? Kritische analyse van
ons arbeidsbestel.
M. Gijbels, Paulus van Tarsus. `Waar
de Geest des Heren is, daar is vrijheid.'
M. - L. Goetchalckx- Convents, Waar
vinden we nog profeten? Over de actualiteit van het boek Amos
C. Hindricks, De Kerk is daar waar
Christus is Katech. Units voor resp. 1214-, 14-16-, 16-18-jarigen
Patmos, Antwerpen/Utrecht, 1974.
In dit tijdschrift kunnen we geen bespreking geven van deze verschillende,
nieuwe `bundeltjes godsdienstonderricht'
voor het middelbaar onderwijs. Toch
wel twee bedenkingen. Vanuit de praktijk kunnen we de unit over Amos en
over Paulus aanbevelen. Wat de laatste
betreft, bevestigde een exegeet ons dat
deze ongetwijfeld (oer-) degelijk materi-
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aal biedt.
We zouden tevens ouders, die belangstelling hebben voor het godsdienstonderricht van hun kinderen, en ook zij
die er zich vragen rond stellen, willen
uitnodigen om zelf vooral de `toelichting voor de docent' die bij ieder bundeltje hoort, eens ter hand te nemen.
Daar kunnen ze ontdekken wat er vandaag in het godsdienstonderwijs aan
bod komt en hoe men traditie en actualiteit van de geloofsboodschap aan hun
kinderen doorgeeft. Ze zullen zich dan
wellicht ook bewust worden van de
moeilijkheden en de kansen die deze opdracht vandaag biedt.
Ter illustratie geven wij slechts één bedenking uit de begeleiding bij de unit
over de Kerk ter overweging: `Bij de
evaluatie van de lessenreeks merkten
verschillende leerlingen op: "Het is de
eerste keer dat we positief hebben horen
spreken over de Kerk".'
Paul Beliën

Wim Ramaker, red., Waar praten jullie
zo druk over?
Kok, Kampen 1974, 72 blz. f 8,90
Op uitnodiging van de NCRV hebben
een aantal dichters hun gedachten over
lijden en opstanding neergeschreven. In
de kroniek Literama zijn ze uitgezonden
op 8 en 15 april 1974. Wim Ramaker
heeft de gedichten — waartoe ook werk
van oude dichters (Huygens, Coornhert,
Revius en Boutens) behoort — van een
inleiding voorzien en in een goed verzorgd boekje opgenomen. Het is een
goede aanzet tot meditatiegedachten,
bijv. voor de Goede Week.
Panc Beentjes

Ruth, opnieuw vertaald
Ruth, een vertaling om voor te lezen
Nederlands Bijbelgenootschap/Katholieke Bijbelstichting, Haarlem/Boxtel 1974,
f 4,90 per stuk; tesamen 7,50

f

Doordat twee vertalingen van het Bijbelboek Ruth tegelijk op de markt zijn gebracht is de recensent gedwongen een
vergelijking te maken. Dit gelijktijdig
verschijnen kent een bepaalde achtergrond. Men was namelijk aan de Am-
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sterdamse universiteiten en de Katholieke Theologische Hogeschool aldaar bezig het boek Ruth in een zgn. idiolecte
vertaling te bezorgen, een weergave die
zo dicht mogelijk wil aansluiten bij het
oorspronkelijk Hebreeuws. Toen van het
Nieuwe Testament een uitgave in de omgangstaal was verschenen - Groot
Nieuws voor U - ontvingen N.B.G. en
K.B.S. talloze verzoeken om ook een
weergave van het Oude Testament in
de omgangstaal te maken. Men koos
daarvoor het boek Ruth, enerzijds wegens de geringe omvang, anderzijds als
tegenpool van de idiolecte vertaling.
Zonder twijfel komt de inhoud van het
Hebreeuwse origineel in de idiolecte
weergave het best tot zijn recht; het
boek Ruth kent immers vele motiefwoorden, o.a. lossen, terugkeren, veld,
zegenen, die in de vertaling consequent
concordant worden weergegeven. Lopend, vlot Nederlands is deze weergave
echter niet; het is de vraag of het dat
moet zijn, zoals in de `omgangstaal-uitgave' is geprobeerd.
Panc Beentjes

Literatuur
Alstein, De Opstand
De Clauwaert, Leuven, 1975, 175 pp., BF
230
Baybrooke, Neville (ed.), The Letters of
J. R. Ackerley
Duckworth, London 1975, 390 pp, £ 9,50
B611, Heinrich, Roos en dynamiet (essays)
Elsevier, Amsterdam-Brussel, 1975, 144
pp., BF 195
Brauneck, Manfred, Literatur and Oef f entlichkeit im ausgehenden 19. Jahrhundert
Metzler, Stuttgart 1974, 330 pp, DM 38,Bucher, Max u.a. (Hrsg.), Realismus and
Grunderzeit. Band 2: Manifeste and Dokumente zur deutschen literatur 1848-1880
Metzler, Stuttgart 1975, 700 pp, DM 80,Cramer, Th. & H. Wenzel (Hrsg.), Literaturwissenschaft and Literaturgeschichte
(Kritische Information 26) Fink, Munchen
1975, 510 pp, DM 28,Culler, Jonathan, Structuralist Poetics:
structuralism, linguistics and the study of
literature
Routledge & Kegan, London, 1975, 312
pp., £ 2,75
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Deleu, Jozef, De stilte groeit
(Poëtisch erfdeel der Nederlanden 90)
Heideland-Orbis, Hasselt 1974, 76 pp,
BF 65
Demedts, Gabriëlle, Klanken van eeuwigheid in aardse stem
(Poëtisch erfdeel der Nederlanden 89)
Heideland-Orbis, Hasselt 1974, 77 pp,
BF 65
Handke, Peter, Die Stunde der wahren
Empfindung
Suhrkamp, Frankfurt/M. 1975, 168 pp,
DM 19,80
Koller, Wilhelm, Semiotik and Metapher
Metzler, Stuttgart, 1975, 395 pp., DM
55,Kruschel, Heinz, Der Mann mit den vielen Namen
Roman, Verlag Neues Leben, Berlin 1975,
292 pp, E.V.P. 7,50
Lobsien, Eckhard, Theorie literarischer
Illusionsbildung
Metzler, Stuttgart 1975, 155 pp, DM 26,Mahal, Gunther, Naturalismus
(UTB 363) Fink, München 1975, 260 pp,
DM 16,80
Nizon, Paul, Stolz. Roman
Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M. / Zürich
1975, 192 pp, DM 22,Poesiealbum 89, Thomas Brash
Verlag Neues Leben, Berlin, 1975, 32 pp.,
E.V.P. 0,90
Poplemont, Ludo, Ontwijde Geschiedenis
In eigen beheer, Antwerpen, 1975.
Proost, Marcel, De Gekwetsten
(Novellenbibliotheek nr. 54) De Clauwaert, Leuven, 1975, 72 pp., BF 105
Roy, Germaine van de, Jakko en Jamina
De Clauwaert, Korbeek-Lo 1975, 140 pp,
BF 215
Van Ruusbroec, Jan, Van De VII Sloten
Lannoo, Tielt 1975, 112 pp, BF 185
Solzjenitsyn, Aleksandr, De Goelag Archipel boek II
De Boekerij, Baarn 1975, 537 blz, geb.
f 32,50, paperb. f 24,90
Gierens, Frans, De Kathedraal
De Clauwaert, Leuven, 1975, 155 pp., BF
220
Vietta, S. & H.-G. Kemper, Expressionismus
(UTB 362) Fink, München 1975, 389 pp,
DM 19,80
Vries, Wim de, Van 8 tot 5. Gedichten
Van Gennep, Amsterdam, 1975, 38 blz.,
f 4,90
Zimmermann, Peter, Der Bauernroman
Metzler, Stuttgart 1975, 287 pp, DM 45,-
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Kreatief – december 1974
Facetten van de hedendaagse Noordnederlandse poëzie 128 blz. BF 200
In dit nummer van het driemaandelijks
literair- en kunstkritisch tijdschrift Kreatief hebben de samenstellers, L. Deflo
en H. Verlinde, een naar hun mening in
Vlaanderen bestaande informatiekloof
m.b.t. Noordnederlandse poëzie willen
dichten. Hun criteria bij het schiften van
de dichters die wel en zij die niet besproken dienden te worden zijn zo weinig coherent dat men zich beter beperkt tot het bekijken van het resultaat,
zonder zich af te vragen of het vooropgezet doel werd bereikt. Facetten bevat
interviews met Martien G. J. de Jong
(over de dichtkunst na Vijftig in het algemeen en over de Jongs eigen anekdotische poëzie) en met Cees Buddingh.
Een bundel per bundel bespreking wordt
gegeven van het poëtisch oeuvre van Ed.
Hoornik, Hans Vlek, Rutger Kopland
en Hans van de Waarsenburg. Han G.
Hoekstra en H. Oosterhuis worden vanuit een verzamelbundel belicht. Stefaan
van den Bremt geeft een toelichting bij
Over de dichtkunst van Vroman en M.
Bartosik analyseert tijd en reflexiviteit in
de vroege gedichten van J. Hamelink.
Meer algemeen zijn de opstellen van E.
Van Itterbeek en J. Van der Vegt over
de poëzietijdschriften Barbarber en
Kentering. Tussendoor kan men nog een
korte karakterisering van Bertus Aafjes
en Carel Swinkels lezen of gedichten ter
illustratie, die in sommige gevallen als
appendix bij de bespreking gegeven zijn.
J. Gerits

Wim Hazeu e.a.,, Kritisch Akkoord 1974
Manteau, Brussel-Den Haag, 1974, 160
pp., BF 235
Traditiegetrouw wordt in Kritisch Akkoord een keuze gepresenteerd uit de in
1973 verschenen essays in Noord- en
Zuidnederlandse tijdschriften. `Essays'
moet wel zeer ruim worden opgevat, want
de korte stukjes van Marnix Gijsen in de
Kunst- en Cultuuragenda en de vraaggesprekken van H. Leus met Albert Bontridder en Willem Roggeman met Erik van
Ruysbeek kunnen bezwaarlijk essays genoemd worden. Vele van de geselecteer-
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de bijdragen ondersteunen de stelling van
Marcel Janssens in `Wegwijzers in de Nederlandse kritiek', dat er namelijk op dit
ogenblik een zeer grote belangstelling bestaat voor allerhande materiaal rond de
tekst, de auteur, de `inbedding' van de
tekst e.a. Vandaar de talrijke publikaties
van schrijversprentenboeken, informatieve bijdragen en interviews met auteurs.
Het stuk van Afrikanist Marcel van
Spaandonck: 'Is Jef uit de roman ook Jef
Geeraerts?' is voor dat soort belangstelling een typisch voorbeeld. Nadat een tijd
lang de tekst op zichzelf centraal gestaan
heeft, wordt thans weer nieuwsgierig gezocht naar de eventuele band met de werkelijkheid, de persoonlijke geschiedenis
van de auteur, enz. De vraag of het voor
beter begrip van A. R. Hoists poëzie echt
nodig is te weten dat hij thans ouder dan
85 jaar is, vier hoog woont in een verzorgingsflat in Bergen, een gestreepte pyjama
draagt en zijn dag begint met een klassieke grammofoonplaat en dan pas de
ochtendkoffie, kan zonder de minste twijfel negatief beantwoord worden. Toch
wordt door reportages als die van Jacob
Groot en J. H. W. Veenstra de indruk bevestigd die men ook heeft bij het lezen
van recente poëzie van A. R. Holst, dat
bij deze dichter het oud worden niet gepaard gaat met sclerose van de verbeelding of herkauwen van het verleden.
Interessant is het essay van Jaques Kruithof over het onderscheid in plot, personage en taalgebruik tussen lectuur en literatuur. In Kritisch Akkoord wordt verder
nog commentaar geleverd bij de vertaling
in het Engels van 25 gedichten van Gezelle door Christine D'haen, de vertaling van
het halve oeuvre van Elsschot in het Russisch en de orale literatuur op Suriname.
J. Gerits

Salvador de Madariaga, Morning without
noon. Memoirs
Saxon House, Farnborough, 1974, 441 p.
+ 8 p. foto's, £ 5.75
Het genre mémoires is niet dik gezaaid in
de Spaanse letterkunde en daarom alleen
al zou dit boek, dat direct in het Engels
is geschreven en waarvan de taal door
het TLS geprezen is, interessant zijn. De
auteur behoort echter al evenmin tot het
soort mensen waarvan er dertien in het

Boekbespreking

1052

dozijn gaan. Van Baskische oorsprong,
maar geboren in het in het Westen van
Spanje gelegen Galicië; in Frankrijk gevormd tot mijningenieur; begonnen als
afgevaardigde van zijn land bij de Volkenbond in Genève (1921), hoogleraar
in Oxford voor Spaanse letterkunde
(1928), ambassadeur van zijn land in
Londen tot 1936, getrouwd met een
Schotse: ziehier een paar gegevens die
niet alledaags zijn. Deze essayist, romancier en historicus (hij heeft een aantal
belangrijke werken over Spaanse geschiedenis op zijn naam staan) , die zichzelf
karakteriseert als 'born as poet', schreef
de herinneringen op aan een uitzonderlijk rijk en veelzijdig leven in internationaal verband — hij bereisde Europa
evenzeer als Noord- en Zuid-Amerika —
in de jaren 1921 tot 1936 en hij doet dat
met een wijze distantie, ook ten opzichte
van zichzelf, veel gevoel voor humor en
met een gave om situaties en personen
vanuit een verrassende hoek bondig te
kenschetsen. Deze man van Europees
formaat, die stamt uit de Spaanse liberale traditie en een voorvechter van het
eerste uur van Europese eenwording is
geweest — en nog steeds diep gelooft in
de noodzaak daarvan —, is één van
Spanje's luciede geesten van deze eeuw
waar Europa goed aan doet naar te luisteren. Madariaga, die over een jaar
negentig wordt, is bezig aan het deel dat
de jaren vanaf 1936 zal bestrijken: de
jaren die met de Spaanse Burgeroorlog
begonnen en voor veel Spanjaarden een
dramatische periode in hun leven inluidde. Zelf zegt hij: `If when I left Spain at
the beginning of August 1936 I had seen
myself writing these lines in the middle
of August 1972, still in exile, I dare not
say what would have happened in my
life, but I do say that it would have robbed me of most of my courage.' Dat hij
de moed gehad heeft de jaren na 1936
bewust en helder te doorleven zonder te
vervallen in een uitzichtloos pessimisme,
is geen geringe garantie voor de kwaliteit van het deel dat komen gaat. Samen
zullen zij ongetwijfeld gaan behoren tot
de belangrijke overzichten van een tijdperk dat bepaald niet arm is geweest aan
schokkende gebeurtenissen en grandioze
initiatieven van supranationale betekenis.
J. Lechner

Robert Bernard Martin, The Triumph of
Wit. A Study of Victorian Comic Theory
Clarendon Press: Oxford UP, 1974, 105
pp., £ 3,50
In dit wel erg beknopte overzicht dat zich
concentreert op de inzichten in de vis comica als literatuur en niet als filosofisch
en/of psychologisch motief, schetst S. de
moeizame evolutie tijdens het Victoriaanse tijdperk (meer precies tot 1877, het jaar
waarin G. Meredith's nog altijd baanbrekende essay over de komedie verscheen)
van het zowel irrationele als particularistische geloof in de vriendelijke, beminnelijke, sentimentele humor naar de aanvaarding van de intellectuele fundamenten van de komedie (als literair fenomeen,
niet uitsluitend als de bijzondere dramatische vorm). Hij plaatst eerst de overgeerfde begrippen van de vorige tijden op
een rijtje, weet aan te tonen hoe sterk deze
herkomst heeft doorgewerkt, begint dan
zorgvuldig de afwijkende opvattingen op
te sommen die van S. Smith, L. Hunt,
Thackeray, G. Eliot, L. Stephen over de
vreemde frenologen tot G. Meredith lopen met tussenin vele middelmatige, vaak
anonieme stemmen. Tot deze op zich
erg keurige samenplaatsing van opinie en
commentaar beperkt zich dan ook dit
werk, terwijl een wat grondiger behandeling van achtergronden en motiveringen
niet onwelkom ware geweest. De enkele
verwijzingen naar meer continentale opstellingen tegenover humor en komiek
vallen toch te schraal uit om er een definitieve behandeling in te kunnen zien.
C. Tindemans

Theater
Fiebach, Joachim, Von Craig bis Brecht.
Studien zu Kunstlertheorien in der ersten
Halite des 20. Jahrhunderts
Henschelverlag, Berlin, 1975, 392 pp., DM
20,Irmer, Hans-Jochen, Der Theaterdichter
Frank Wedekind
Henschelverlag, Berlin, 1975, 380 pp., DM
16,
Lake, David J., The Canon of Thomas
Middleton's Plays
Cambridge University Press, London,
1975, 313 pp., £ 6,50
Leech, Clifford & T. W. Craik (ed.), The
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Revels History of Drama in English. Volume VI 1750-1880
Methuen, London, 1975, 366 pp., £ 4,90
Pietzsch, Ingeborg, Werkstatt-Theater
Henschelverlag, Berlin, 1975, 160 pp., DM
12,Plocher, Hanspeter, Der lebendige Schatten. Untersuchungen zu Antonin Artauds
'theatre de la cruauté'
Herbert Lang, Bern, 1974, 189 pp.
Vellacott, Philip, Ironic Drama. A Study
of Euripides' Method and Meaning
Cambridge University Press, London,
1975, 267 pp., £ 2,20

Gunther Schneider, Untersuchungen zum
dramatischen Werk Robert Musils
H. Lang, Bern, P. Lang, Frankfurt, 1973,
272 pp., sFr. 36,—
Waar het prozawerk van R. Musil nu wel
algemeen erkend wordt als fundamenteel
voor de ontwikkeling van de Westeuropese
epiek in de 20e eeuw, is tot nog toe zijn
dramatisch pogen (2 toneelstukken) verwaarloosd gebleven. Het blijft een open
vraag of na S.'s gedetailleerde analyse deze al dan-niet verdiende lacune werd opgevuld.
Uit een grondige kennis van de secundaire
vakliteratuur over Musil haalt hij vele geyens die afwijken van of aansluiten bij de
kenmerken van deze dramatiek. Toch is
zijn acribie iets te ouderwets filologisch
gebleven; het resultaat is veeleer een zorgvuldige voorstudie bij de geannoteerde
editie van het verzameld werk, maar het
kan niet leiden tot een evaluatie van de
theatrale betekenis van deze ambitieuze
drama's. Literairkritisch en teksttechnisch
is het laatste raadsel achterhaald, theateresthetisch werd geen conclusie gewaagd.
Terecht legt S. de nadruk op het belang
van de essayistische en metafysische inslag van het dramatisch werk; of dit inderdaad gave gehalte volstaat om het
meteen ook dramatisch vooraanstaand te
achten, is een andere zaak.
C. Tindemans

Louis Ferdinand Helbig, Das Geschichtsdrama Georg Buchners. Zitatprobleme and historische Wahrheit in
`Dantons Tod'
H. Lang, Bern 1973, 165 pp, Frs 36,—
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Peter Mosier, Georg Buchners `Leonce
and Lena'. Langeweile als gesellschaftliche Bewusstseinsform
Bouvier, Bonn 1974, 85 pp, DM 14,50
Dietmar Goltschnigg, Hrsg., Materialien
zur Rezeptions- and Wirkungsgeschichte
Georg Buchners
Scriptor, Kronberg 1974, 452 pp, DM
19,80
Waar een lange academische traditie
Dantons Tod heeft onderzocht naar de
direkte relatie tussen de historische bronnen en Buchners gebruik ervan, of waar
anderen er veeleer de esthetische idee
van de revolutie in hebben teruggevonden, gaat L. Helbig op erg knappe wijze
een derde weg op waarvan hij zich terecht voorstelt dat die niet enkel voor
Biichner maar meteen voor het hele
genre van het historische drama geldt.
Hij onderzoekt de vele citaten (1/5 van
de tekst kan teruggeplaatst worden in
bronnen) naar hun manipulatie door de
auteur. De resultaten zijn erg relevant;
Biichner heeft, vooral door wijzigingen
in de tijdsstructuur van de citaten (zowel
grammaticaal als ideëel) , een volkomen
nieuwe categorie van verwerking gevon
den waardoor het historisch moment tot
evolutie in staat is en zo een tijdeloze
betekenis kan krijgen, zonder dat de
sociaalmaatschappelijke betrokkenheid
opgeofferd wordt.
P. Mosier wil daarentegen in het doorgaans als Spielerei opgevatte Leonce und
Lena historischmaterialistische constanten (wel vroegtijdig) ontdekken; zijn begrip `verveling' interpreteert hij als een
economisch-politieke dimensie en daarmee weet hij de vele omgekeerde situaties tot een gemeenschappelijke noemer
te brengen, waarbij uiteraard zijn boeiende analyse staat of valt met het aanvaarden van zijn premisse.
D. Goltschnigg verzamelt documenten
over de wijze waarop Btichner zijn moeizame reputatie binnen het Duitse taalgebied heeft verworven. Chronologisch
(maar binnen de periodes naar strekkingen opdelend) brengt hij diverse auteurs (afwijzend, instemmend) bij elkaar die wisselend de esthetische, de
dramatische, de sociaalmaatschappelijke
interpretaties vertegenwoordigen, waarbij de rol van het theater als verspreider
van ideeën i.v.m. Btichner sterk, maar
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niet eenzijdig, besproken wordt. Het resultaat is een uitstekend (want op Jauss'
categorieën gebouwd) instrument dat in
staat is tot het op gang brengen van een
volkomen nieuwe literatuurhistorische
opvatting.
C. Tindemans

Reinhard Urbach, Die Wiener Komódie
and ihr Publikum. Stranitzky and die
Folgen
1973, 147 pp, 6S. 130,
Kurt Kahl, Die Wiener and ihr Burg-

theater
1974, 149 pp, 8S. 130,Jugend and Volk, Wien
Voor mensen met heimwee naar pluche
en wandelstok zijn deze lokaalpatriottische boekjes, kleinodiën in tekst en zetsel, zeker voortreffelijke geschenken.
Ze vertellen behaaglijk over langvergeten tijden waarin het theater nog onbetwist centrum van de vrijetijdsbesteding was en waarin de atmosfeer in de
zaal minstens even speels was als die op
de scène. Uit deze interactie tussen volk
(niet beperkend in de sociale zin zij het
toch ook naar standen opgedeeld) en
podium is te Wenen een eigen idioom
gegroeid dat qua thema in de Wiener
Komódie de vrijblijvende pret met maatschappelijke prik inhield en qua vorm
gedomineerd werd door de improviserende (zij het door politie en censuur
gemuilbande) lichamelijke stijl die tussen commedia dell'arte en clownstechniek in een bijzonder variant uitmaakt
van satire en cabaret. Het verhaal van
deze toch wel vervlogen traditie zit
propvol heimwee, maar wordt aanstekelijk (en op wetenschappelijk-soliede
gronden) doorverteld. Het Burgtheater
zit historisch iets serieuzer in de kleren.
Hier wordt het verhaal dan ook wat
droger, iets spijtiger van toon; Het valt
K. Kahl wel zwaar te bekennen dat het
historische patina ook wel eens roest
zou kunnen zijn. Hoe de ouwe glorie
werd opgebouwd, wie er allemaal deel
van uitmaakte, waarom het tenslotte een
wat daagse bedoening werd, zet hij in
voorzichtige woorden uiteen. Alleen
waar hij de demokratiseringstendens wel
eens verantwoordelijk wil stellen voor
de tanende bijval, moet je vanuit je
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theaterkennis toch even fronsen.
C. Tindemans

John Loftis, The Spanish plays of Neoclassical England
Yale University Press, New Haven/Londen, 1973, 263 pp., £ 4.—
John Loftis, hoogleraar Engelse letterkunde aan de Stanford University, heeft
met dit werk een belangrijke uitbreiding
gegeven aan de studies over het Spaanse
toneel, al gaat het in dit geval om de
invloed van het Spaanse toneel op het
Engelse in de periode die grofweg samenvalt met het leven van Dryden (16311700), de centrale figuur in dit werk.
Uitgangspunt is het feit dat `( ... ) in
the wole range of English history, there
is no other period when dramatists turned more frequently to Spain for sources
and formal models' (p. ix—x) . Verder
stelt de auteur dat zijn boek `( ... ) may
help to dispel the notion that Spanish
has only marginal importance for the
study of English literature. In their parallel developments, the English and
Spanish dramas have more in common
than either has with any other of the
national dramas of Europe' (p. ix) , een
conclusie die misschien voor meer dan
één lezer verrassend zal zijn. Langzamerhand begint het echter ook in grotere
kring duidelijk te worden dat de Spaanse
cultuur in de zestiende en zeventiende
eeuw een veel belangrijke invloed in
Europa heeft gehad dan men, ook uit
onze eigen geschiedenisboekjes, geneigd
is geweest te denken. Voor studenten
van de Spaanse literatuur is het boek
belangrijk om te zien hoe bepaalde motieven en technieken van de comedia
hun weg vonden en verwerkt werden in
een ander deel van Europa; voor studenten Engels, omdat het hun attent maakt
op een lange en rijke toneeltraditie met
Europese hoogtepunten die nog vrij onbekend is. Daarnaast is het voor iedereen die geïnteresseerd is in de cultuur
van Europa een hoofdstuk cultuurgeschiedenis van groot belang (niet in het
minst vanwege de geregelde verbindingslijnen die professor Loftis trekt naar het
Franse toneel) vanwege de impliciete
acceptatie en verwerping van bepaalde
facetten van de ene cultuur door de an-
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dere. Toneeltechnisch geeft het verder
een inzicht in stukken die weliswaar vaak
van eenzelfde punt uitgaan, maar technisch een sterk verschillende presentatie
vinden (zo bijv. de traditie van de Spaanse `soliloquios' die in het Engelse toneel
verknipt werden tot dialogen) . De geraadpleegde literatuur zit verwerkt in de
noten; een register besluit het werk.
J. Lechner

Kunst
Wark, Robert R., Sir Joshua Reynolds.
Discourses on Art
Yale Univ. Press, London, 1975, 349 pp.,
£ 9,50
Arnold Provoost (ed.), Orpheus
Acco, Leuven 1974, 156 pp. + 18 pp. illustraties, BF. 350
Deze publikatie onder redactie van A.
Provoost wil duidelijk maken hoe de Orpheusmythe de mythe bij uitstek genoemd
mag worden doordat zij altijd opnieuw
aanleiding is tot een bezinning over het
wezen van de liefde, het mysterie van de
dood en de exorciserende kracht van de
kunst. In de eerste bijdrage van A. Provoost en G. Scherpereel worden uit 8
eeuwen klassieke literatuur die teksten
gelicht die de elementen leveren voor een
zo volledig mogelijke reconstructie van
het Orpheusbeeld in de verschillende periodes. De bipolariteit van Orpheus wordt
er beklemtoond: hij is zowel de apollinische dichter-zanger als de dionysische
priestertovenaar. M. Pinnoy presenteert
de teksten die het misschien mogelijk
maken de leer van het Orphisme te onderscheiden van het Pythagorisme of de eredienst van Dionysus. C. Heyman en A.
Provoost maken vervolgens de inventaris
van de antieke Orpheusvoorstellingen.
Door de iconografische beschrijving van
een 60-tal afbeeldingen willen zij meer
klaarheid brengen in vragen over het verband tussen de Orpheusvoorstellingen en
de historische Orpheus, het Orphisme en
de antieke geestesgesteldheid in de verschillende periodes en gebieden van de
antieke wereld. Nadien volgen besprekingen van F. Kaesemans, E. De Laet en
F. Claus van de Orpheusmythe in Vergilius' Georgica en Ovidius' Metamor-
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fosen, waarbij gestreefd werd naar het
geven van bruikbare informatie voor een
tekstappreciatie in het middelbaar onderwijs.
In een op een omvangrijke literatuur steunend artikel toont A. Provoost aan welke
aantrekkingskracht de Orpheusmythe
heeft blijven uitoefenen in de Westeuropese literatuur, beeldende kunsten en film
tot op heden. Hetzelfde doet A. Schuermans voor de muziek, voornamelijk de
opera. In een laatste stuk speurt E. De
Laet naar Orphische reminiscenties in het
werk van Hubert Lampo. Al is de ondertitel van dit verzorgd uitgegeven werk –
ontstaan en nawerking van een antieke
mythe in de literatuur, beeldende kunsten,
muziek en film – misschien wat te veelbelovend, aangezien over de nawerking in
film en beeldende kunsten hooguit 25
regels te lezen zijn, toch bevat dit werk
zeer veel informatie over de belangrijke
mythische Orpheusfiguur, zodat het ongetwijfeld onze kennis van de Grieks-Romeinse en van onze huidige cultuur vergroot en verdiept.
J. Gerits

Peter Bruckner u.a., Das Unvermogen
der Realitdt. Beitrdge zu einer anderen
materialistischen Aesthetik
Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 1974,
207 pp, pb, DM. 9.50
In doorgaans cryptische, altijd sterk theoretiserende opstellen op materialistischmarxistische grondslag, schrijft een groep
Westduitse ongeorganiseerde marxisten
zijn onbehagen uit over de geldende esthetische doctrine. Vanuit hun opstelling
wijzen ze de esthetica af als een fenomeen
van de bovenbouw, en vragen ze bijgevolg een nieuw denkproces, dat niet alleen
de kunst op zich maar het hele schema
van basis en bovenbouw herziet. De diverse medewerkers behandelen ieder een
deel dat gekenmerkt wordt door een eigen
mentaliteit (C. Bezzel, A. Krozova, P.
Bruckner, G. Ricke, G. Dischner, P. Gorsen, M. Eckelt en A. Sohn-Retel) en
waarin de verinnerlijking van de ruil-operativiteit en de kwantificering van de
communicatievormen steeds als hete
hangijzers optreden. Hierdoor komen zij
tot een scherp verzet tegen de praktijk van
doctrinaire opvattingen zoals geconsacreerd in de theorie van het socialistisch
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realisme (de weerspiegelingstheorie), met
de onweerstaanbare positieve proletarische held als opgelegde consequentie. Zij
wensen kunst te begrijpen vanuit het proces van de artistieke produktie, niet vanuit
het resultaat; de redding van historische
voorwaarden en componenten (tegen de
Aufkldrung in die het voorbije negeerde
in plaats van het te sublimeren naar het
komende toe) loopt logisch uit op een afwijzing van de mei-1968-dogmatisering.
Fundamenteel politiek (met het Duitse
romantisme als arugument) culmineert
deze nog-niet-definitieve denkcampagne
in de kreet dat de kunst in staat moet zijn
iedereen tot geprivilegieerde (i.p.v. proletariër) te maken als strategie voor de
cultuurrevolutie in het kapitalisme. Hoe,
dat is nog niet duidelijk.
C. Tindemans

Oper 1974 - Chronik and Bilanz des
Opernjahres
Friedrich Verlag, Velber, 1974, geïill.
Ballett 1974 - Chronik and Bilanz des
Ballettjahres
Friedrich Verlag, Velber 1974, pp. 120,
geïll.
Zoals ieder jaar rijkelijk geïllustreerd (internationaal) overzicht van de activiteiten
van het voorbije seizoen op het gebied van
opera. Het accent (in tekst) kwam dit jaa?
te vallen op Don Giovanni van Mozart.
Informatief van groot belang en nut;
maar toch lijkt het of dit jaarboek telkens
een innerlijke leidraad ontbeert. Het ballet-jaarboek daarentegen (volgens hetzelfde principe opgevat nochtans) schijnt wel
degelijk meer verborgen tendensen te willen blootleggen, ook al zijn de bijdragen
versnipperd: de lezer die de situatie in
Duitsland volgt zal zonder moeilijkheid
het verband zien tussen bv. de erfenis van
Cranko (die hier voorzichtig kritisch geherwaardeerd wordt), de situatie van de

Duitse balletkritiek (nogal ontwijkend behandeld), en de noodzaak van een balletdramaturgie aan de verschillende opera's.
Eric de Kuyper
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De andere agenda '75/'76
Van Gennep, Amsterdam, 1975, 160 blz.,
f 4,50
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avec Herge
Casterman, Tournai, 1975, 159 pp.
Verspaendonk, J. A. J. M., Het hemels
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Gooi & Sticht, Hilversum, 1975, 132 blz.,
ill., f 25,—

J. M. Reinboud, Heilig Jaar
Gooi en Sticht, Hilversum, 1974, 112
blz., f 15,-In een klein boekje heeft de Nederlandse
journalist en commentator Joop Reinboud alle gegevens bijeengebracht die
verband houden met het Heilig Jaar
1975. Hij beschrijft kort de geschiedenis
van dit begrip, de oudtestamentische achtergrond, om dan de lezer een soort reisgids aan te bieden langs de paden van
het geloof en aan de hand van de geschiedenis. Zo behandelt hij — in een
mijns inziens volstrekt willekeurige volgorde — de heilige plaatsen, de kerken van
Rome, het Tweede Vaticaanse Concilie,
weer een aantal kerken van Rome, bezienswaardigheden van Rome, een lijst
van alle pausen, de Kerkelijke Staat, enz.
Doordat elk behandeld onderwerp nauwelijks langer dan één pagina is, doet
het boekje nogal rommelig en onsamenhangend aan. Naar mijn mening zijn er
wel betere reisgidsen voor wie naar
Rome wil gaan.
Panc Beentjes
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